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Шановні партнери, колеги, друзі!
Минув п’ятий рік діяльності Фонду «Відкрий Україну». За цей час, відкриваючи Україну світові, ми реалізували десятки
важливих проектів, допомогли утвердитися численній когорті талановитих українців.
Відкинувши тоталітарне минуле, Україна торує власний шлях до цивілізованого суспільства. Тепер основне – не відступити,
не схибити. Відтак, посилення демократичної й правової держави Фонд «Відкрий Україну» відносить до своїх пріоритетів.
Фонд надає можливість громадським активістам, експертам і посадовцям налагоджувати зв’язки з зарубіжними колегами,
обмінюватися досвідом, переймати найкращі форми роботи суспільних і державних інституцій. Не забуваймо, український
народ одвіку прагнув не «сильної руки», а сильної демократії та верховенства права.
Майбутнє України належить молоді, тому Фонд чи не найбільше уваги приділяє молодіжним програмам. Команда «Відкрий
Україну» робить акцент передусім на формуванні молодих лідерів, котрим розбудовувати нову Україну – справедливу,
моральну, успішну. Фонд також опікується гендерними й соціальними проектами, про які Ви докладніше прочитаєте
в цьому звіті.
В умовах, коли держава більше переймається проблемами економіки, просвітницька діяльність набуває особливої ваги.
Фонд «Відкрий Україну» всіляко підтримує осередки національної культури, надає гранти українським митцям, фінансує
участь у міжнародних конкурсах вітчизняних художників, режисерів, музикантів.
Фонд «Відкрий Україну» продовжує славетні традиції благодійників, котрі в найскладніші часи стояли на захисті української
культури. Завдяки їм народ зберіг єдність і самобутність. Нашим завданням залишається допомогти Українській державі
посісти гідне місце на європейській мапі. Неабияку роль тут можуть відіграти небайдужі підприємці, які є в Україні. Йдеться
не лише про соціальну відповідальність бізнесу перед громадянами, а й про патріотизм підприємницької спільноти.
«Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини кишені», – ці слова, сказані століття тому визначним
меценатом Євгеном Чикаленком, не втратили актуальності донині.
Хочу подякувати всім, хто долучився до проектів Фонду «Відкрий Україну», хто підтримав наші ініціативи, зробивши
власний внесок у формування європейської України. Лише гуртом ми досягнемо мети. Щобільше нас, то сильніша Україна.

Щиро Ваш,
Арсеній Яценюк

ПРОГРАМА
«МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ»

Евальд Новотни
Голова Австрійського Національного Банку та Член Ради Правління Європейського Центрального Банку під час засідання Дипломатичного клубу

Місія:
Забезпечити участь України у європейському дискурсі з ключових політичних, безпекових
та соціально-економічних питань.
Посилити розуміння міжнародним співтовариством тих процесів, які відбуваються в
українському суспільстві.

Досягнення програми:
Проект «Експертиза закордонних трансформацій»

Дипломатичний клуб

Для ознайомлення українських урядовців, представників
експертного середовища,
громадянського суспільства з
перебігом реформ у країнах-сусідах Фонд Арсенія Яценюка
«Відкрий Україну» та Міжнародний Фонд «Відродження»
наприкінці 2010 року започаткували спільний проект «Експертиза закордонних трансформацій».

Дипломатичний клуб був спільно заснований у 2007 році Фондом
«Відкрий Україну» та Фондом Віктора Пінчука з метою посилення
неформального діалогу між українською та світовою елітами з
питань зовнішньої політики. Кожна зустріч Дипломатичного клубу
надає унікальну можливість поспілкуватися з найвідомішими
іноземними лідерами, політиками і можновладцями.

Експертами проекту стали представники країн Центрально-Східної
Європи, Балкан, країн Балтії та інших країн пострадянського простору.
Також до участі у проекті були залучені експерти з Туреччини - країни,
досвід якої у реформуванні окремих соціально-орієнтованих галузей
вважається революційним.
У рамках проекту проведено шість публічних дискусій, кожна з яких була
присвячена реформам у сферах, розвиток яких особливо важливий для України:
• 24.01.2011. Тема: «Внесок Європейського Союзу у розвиток громадянського
суспільства»;
• 16.03.2011. Тема: «Реформа освіти: Болонський процес та автономія вищих
навчальних закладів»;
• 19.04.2011. Тема: «Прозорість влади: Закон «Про державні закупівлі» як
ключовий елемент»;
• 13.10.2011. Тему: «Реформа в культурній сфері: нові інструменти культурної
політики України в умовах інтеграції в європейський культурний простір»;
• 22.11.2011. Тема: «Реформа сфери охорони здоров’я: первинна медицина».
• 07.12.2011. Тема: «Реформа молодіжної політики: від інституційних до
соціальних аспектів».
За результатами кожної з дискусій українські експерти підготували підсумкові
дослідження з рекомендаціями для України у кожній із сфер реформування.
Міжнародна конференція
13.12.2011 - Тема «Поширення безпеки в Чорноморському регіоні
та перспективи турецько-української двосторонньої співпраці».
Під час конференції, яка була організована Фондом Арсенія Яценюка
«Відкрий Україну» в Стамбулі, учасники з України та Туреччини дійшли
згоди, що Чорноморський регіон, в якому обидві країни відіграють важливу
роль, потребує зосередження спільних зусиль у зміцненні безпеки та
стабільності.
Організаційним партнером конференції виступив Центр міжнародних і
європейських досліджень Університету Кадира Хаса.
Круглий стіл
25.05.2011 – тема «Чорноморський регіон: геополітична
дилема чи високо-пріоритетний простір».
Захід, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проходив
у рамках Київського Безпекового Форуму за підтримки Чорноморського
трасту регіональної співпраці Фонду Маршалла.
Під час дискусії виступив директор Центру міжнародних та європейських
досліджень Університету Кадира Хаса (Туреччина) Дімітріос Тріантафіллоу, котрий
закликав розвивати трансрегіональну співпрацю Чорноморського регіону.

13.10.2011 року відбулася зустріч із Евальдом Навотни,
Головою Австрійського Національного Банку та Членом Ради
Правління Європейського Центрального Банку.
Під час засідання Дипломатичного клубу видатний експерт поділився
своїми думками на тему «Фінансова криза: виклики та можливості
Європейського Союзу» та не виключив можливості другої хвилі фінансової
кризи, яка, перш за все, торкнеться східноєвропейських країн. Також він
зауважив, що не очікує найближчим часом розширення ЄС.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ»:
• Започатковано нову ініціативу - «Експертиза закордонних
трансформацій» з метою вивчення та обговорення досвіду реформ у
сусідніх країнах.
• Більше 600 урядовців, представників експертного середовища,
громадянського суспільства в рамках проекту «Експертиза закордонних
трансформацій» проаналізували перебіг реформ у країнах, які, подібно
до України, на початку 90-х років відмовилися від соціалістичної моделі
управління на користь демократизації та ринкової економіки.
• Конференція в Стамбулі послугувала майданчиком для обговорення
питань зміцнення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні.
• У рамках Дипломатичного клубу Фонд «Відкрий Україну» розвинув
дискусію щодо майбутніх кроків ЄС, спрямованих на подолання наслідків
фінансової кризи.

ПРОГРАМА
«КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ»

Алевтина ДОБІНА
піаністка, яка завдяки підтримці Фонду «Відкрий Україну» взяла участь у міжнародному конкурсі «Балтійські зірки», де зайняла перше місце

Місія:
Презентація культурних здобутків сучасної України за кордоном.
Посилення співпраці між культурним середовищем України та Європи, покращення
взаємодії українських та іноземних митців, інтеграція українського мистецтва у світовий
контекст.

Досягнення програми:
Міні-гранти для митців
Фонд «Відкрий Україну» надає подорожні гранти для митців
задля обміну мистецьким досвідом на міжнародному рівні та
покращення взаємодії українських й іноземних митців. Ці гранти
дозволяють українським митцям представити свої здобутки
усьому світові.
У 2011 році Фонд «Відкрий Україну» надав 10 подорожніх грантів:
• Алевтині Добиній, піаністці, студентці 4-го курсу Київської державної
консерваторії ім. П. Чайковського, щоб вона взяла участь у Міжнародному
музичному конкурсі «Балтійські Зорі» (Естонія). Натхненна праця музикантки
завершились абсолютною перемогою на міжнародному змаганні - Алевтина
зайняла почесне перше місце.
• Назару Федюку, на участь у III-му міжнародному скрипковому конкурсі
«Award S. Goldberg» у місті Мейсен (Німеччина). Молодий український
скрипаль отримав диплом першого ступеня і відзнаку за найкраще
виконання сучасного твору.
• Юлії Гомельській, українській композиторці, для участі у Міжнародному
Всесвітньому музичному фестивалі World New Music Days, який проходив
у Загребі, Хорватія. З більш ніж 400 музичних робіт із усього світу журі
фестивалю відібрало для виконання 68 творів. Українська музика була
репрезентована твором Юлії Гомельської «Бунт», який завершував концерт.
• Юлії Божик та Ганні Панковій, українському фортепіанному дуету.
Дівчата взяли участь у V-му Міжнародному конкурсі фортепіанних дуетів у
м. Бялосток (Польща).
• Олександру Афоніну, президенту Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів, щоб відвідати Францію в рамках проекту «Більше
країн – більше книжок».
• Олені Максименко, режисерці, на участь зі стрічкою «Вірність» в
11-му Міжнародному кінофестивалі «Вгору і найближчі», який відбувся у
німецькому Ганновері («Up and Comming Hannover» Film Festival). Експерти
були шоковані непередбачуваною розв’язкою стрічки, відзначили тонку
акторську гру, складну операторську роботу і наявність власного авторського
стилю у молодої української режисерки.
• Аллі Загайкевич, композиторці та голові Асоціації електроакустичної
музики, для участі в концерті лауреатів міжнародного конкурсу
електроакустичної музики Musica Nova. На концерті виконувалася п’єса
«Mithe IV: K.S.» для скрипки та електроніки, що напередодні отримала
нагороду Honorary Mentions.
• Наталії Єгоровій, режисерці, на участь в Міжнародному кінофестивалі
«AMIRANI», що проходив у Грузії, із документальним фільмом «Отличник»
(«Over achiever«), який попередньо отримав визнання на деяких фестивалях
у Росії та України.
• Юлії Костерєвій, українській художниці, котра працює на стику масмедіа і традиційного образотворчого мистецтва. Грант було надано для
презентації її робіт у рамках міжнародної експозиції сучасного мистецтва
Supermarket art fair 2011.

Книжковий фонд
Фонд «Відкрий Україну» - єдиний фонд в Україні, який надає
гранти на переклад сучасної української літератури іноземними
мовами. Переклади вітчизняних творів покращують імідж України
у світі, сприяють налагодженню міжкультурного порозуміння та
обміну культурними цінностями.

• Книга видатного українського письменника
Юрія Андруховича «12 обручів» за сприяння
Фонду «Відкрий Україну» була видана в березні
2011 року у Болгарії.

• У грудні 2011 року Фонд надав фінансову
допомогу на переклад польскою мовою нової
повісті Василя Слапчука - «Жінка зі снігу».
Книга вийшла друком у Польщі в березні
2012 року.

Стипендії та премії
Стипендія імені Володимира Івасюка заснована Фондом
«Відкрий Україну» з нагоди 60-річчя від дня народження відомого
українського поета та композитора Володимира Івасюка і є
свідченням вшанування пам’яті та визнання видатного митця.
Стипендія створена з метою підтримки талановитої молоді та
розвитку сучасного музичного мистецтва в Україні.
Допомога надається студентам композиторського відділення теоретикокомпозиторського факультету Львівської національної музичної академії ім.
Миколи Лисенка.
• Стипендію на другий семестр 2010-2011 навчального року отримав
Юрій Середін, студент 5-го курсу теоретико-композиторського факультету,
композиторське відділення.
• У першому семестрі 2011-2012 навчального року стипендію отримала
Наталія Парфенюк, студентка 5-го курсу теоретико-композиторського
факультету, композиторське відділення.
Культурно-мистецькі заходи
• За книгами Марії Матіос «Солодка Даруся» та «Нація» за підтримки
Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у Києві пройшли вистави ІваноФранківського академічного обласного українського музично-драматичного
театру імені Івана Франка.
• Вийшла у світ нова книга для дітей «Тарас Шевченко і я», завдяки
спільним зусиллям Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» та видавництва
«Зелений пес» Братів Капранових.

ПРОГРАМА
«МОЛОДІ ЛІДЕРИ»

Учасниці проекту «Простір Змін. Жінки-лідери»

Місія:
Сприяти небайдужій молоді, чия успішна робота націлена не лише на власну кар’єру,
але й на покращення життя суспільства.
Допомагати молодим людям реалізовувати проекти, спрямовані на впровадження
змін в Україні.

Досягнення програми:
У 2011 році Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну»
продовжив роботу над проектом «Простір Змін. Жінкилідери». Проект був спрямований на підтримку молодих,
активних та успішних жінок, які працюють задля поліпшення
життя в країні та реалізовують проекти, що допомагають
своїм місцевим громадам. Учасниками програми стали 32
яскраві, неординарні та успішні жінки віком до 35 років.

На фотографіях були зображені діти з обмеженнями поруч із
звичайними дітьми. Це стало символом рівності між дітьми.
Також учасниці програми розробили та розповсюдили «Правила
доброти» - 10 правил, яким батьки та педагоги повинні вчити дітей,
щоб між ними не виникало конфліктних ситуацій.

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» провів для
переможниць проекту серію навчальних тренінгів.

Друга соціальна акція - «Про що не говорять чоловіки».
Кампанія мала на меті показати, що в Україні дуже мало жінок у
законодавчій та виконавчій гілках влади. Це часто залишає проблеми
жінок поза увагою можновладців. Щоб актуалізувати це питання,
учасниці вирішили відзняти документальний фільм під назвою «Про
що не говорять чоловіки».

Перша хвиля тренінгів була присвячена плануванню та реалізації
інформаційних кампаній. Навчальна програма складалася з питань:
правила роботи зі ЗМІ, створення інформаційних приводів, їх
правильне позиціювання в інформаційному потоці та планування:

Головним завданням фільму було донести до суспільства важливість
того, що жінки, так само, як і чоловіки, мають впливати на наше
життя та показати особливе значення жінки на керівних посадах у
різних сферах діяльності.

• 18-19-го лютого у Харкові відбувся тренінг, в якому взяли участь
11 переможниць із найближчих до Харкова регіонів.
• 25-26 лютого у Дніпропетровську тренінг зібрав 12 переможниць
програми.

11 регіональних телекомпаній продемонстрували фільм у своєму
ефірі й отримали право повторно транслювати фільм необмежену
кількість разів – що збільшить аудиторію, ознайомлену з піднятою
проблемою. Також фільм був розміщений у мережі Інтернет і на
сайті Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Друга хвиля тренінгів була проведена на тему стратегічного
планування комунікаційних кампаній, де учасниці, під керівництвом
висококваліфікованих тренерів, розробили стратегію інформаційних
кампаній, склали часовий план заходів та визначили головні
повідомлення, із якими необхідно звернутися до цільових аудиторій:
• 8-9 квітня тренінг проходив у Львові і зібрав 12 учасниць
програми.
• 15-16 квітня тренінг зібрав 12 учасниць проекту з Одеси.
СОЦІАЛЬНІ АКЦІЇ
Після навчання переможниці проекту розділилися на
дві команди, щоб розгорнути загальнонаціональні
інформаційні кампанії на актуальні соціальні теми
сьогодення.
Перша соціальна акція - «Діти як діти».
Темою акції стали відносини між здоровими дітьми та дітьми з
різними обмеженнями. Щоб привернути увагу до проблеми, було
проведено фотовиставку в 10-ти містах України: Київ, Харків,
Житомир, Суми, Херсон, Луцьк, Львів, Володимир-Волинський,
Долина та Чернігів.

ПІДСУМКОВИЙ ФОРУМ
22 липня 2011 року у Києві підсумковий Форум програми
«Простір змін: жінки-лідери» зібрав більше 100 учасників.
Під час Форуму презентували обидві соціально-інформаційні
кампанії, відбувся показ фільму «Про що не говорять чоловіки»,
виступили відомі жінки-лідери та пройшла дискусія на тему
«Суспільна байдужість до болючих тем сучасності».

ІНША БЛАГОДІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» Терезія Яценюк під час відвідин сиротинців

Інша благодійна діяльність
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» передав близько тисячі видань
для бібліотечного фонду та техніку для комп’ютеризації читальної зали в
Національний культурний центр України в Москві.
1000 підручників та навчальних посібників від Фонду Арсенія Яценюка
«Відкрий Україну» отримала Українська гімназія. Шкільна бібліотека у Празі
поповнилась українською навчальною літературою для 1-11-их класів.

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТЕРЕЗІЇ ЯЦЕНЮК
У рамках проекту «Нескінченна Епідемія Доброти», за підтримки Голови
Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» Терезії Яценюк, у культурномистецькому центрі Києво-Могилянської академії пройшла фотовиставка
«Світлі світлини». Метою проекту було показати суспільству, що робити добрі
справи приємно і легко, та нагадати, що любов і тепло є в кожному серці.
Вже традиційно, напередодні Великодніх свят, дня Святого Миколая та
Нового року пані Терезія відвідує сиротинці по всій Україні, спілкується із
дітьми, позбавленими батьківської турботи.
До Великодня пані Терезія та Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну»
організували для дітей-сиріт уроки з писанкарства. Заняття відбулися
у Мистецькій студії імені Олександра Саєнка, де їх проводили донька
та онука великого майстра – Ніна Саєнко та Олена Майданець-Саєнко.
Усього у заході взяли участь 11 вихованців дитячого будинку сімейного типу
з Печерського району Києва.
У день Святого Миколая в дніпропетровському концерт-холі «Oпера»
пройшов благодійний бал для 300 дітей із обмеженими фізичними
можливостями. Свято відбулося за підтримки Голови Наглядової ради Фонду
«Відкрий Україну» Терезії Яценюк. Для дітей виконали арії всесвітньо відомі
тенори Міланської опери «Ла Скала» Оттавіо Пальмієрі та Московського
Великого театру Юсиф Ейвазов.
Пані Яценюк в день Святого Миколая відвідала дитячі будинки №2 і №3
у Дніпропетровську. Вихованці дитбудинку отримали подарунки: пральну
машину, відеопроектор, фільтри очищення води, килими для відпочивалень,
футбольні м’ячі та солодощі. Від отця Віталія, який благословив вихованців
дитбудинку, діти отримали ікони Святителя Миколая та молитовники.
Напередодні новорічних свят вихованці Перещепинської школи-інтернату
навчилися основним технікам ковзання. Майстер-клас для дітлахів провів
чемпіон України з фігурного катання, учасник Олімпійських ігор Роман Таран
та пані Терезія Яценюк, Голова Наглядової ради Фонду.

Фонд «Відкрий Україну»
Міжнародна благодійна організація «Фонд підтримки міжнародного співробітництва України» (Фонд
«Відкрий Україну») – міжнародна благодійна організація, головною метою якої є здійснення благодійної
діяльності, спрямованної на зміцнення та розвиток співробітництва України з іноземними державами,
міжнародними організаціями та піднесення міжнародного авторитету України.

Голова Наглядової
ради Фонду
«Відкрий Україну»
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