


• МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

• КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ

• МОЛОДІ ЛІДЕРИ

• ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Фонд «Відкрий  Україну» — міжнародний фонд, заснований у липні 2007-го року з ініціативи  
Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі. 

НАШЕ ЗАВДАННЯ: 

• Піднесення міжнародного авторитету та популяризація України за кордоном.
• Сприяння розвитку міжнародної співпраці з Україною та публічної дипломатії.

НАШІ ПРОГРАМИ:

• Міжнародний діалог
• Культурні горизонти
• Молоді лідери

НАШЕ ГАСЛО - «ВІДКРИЙ УКРАЇНУ ДЛЯ СЕБЕ І ДЛЯ СВІТУ»

ВІДКРИЙ УКРАЇНУ ДЛЯ СЕБЕ
• В Україні ми працюємо з молодою генерацією митців, науковців та громадських лідерів, які прагнуть 
втілювати в життя суспільні зміни у різних регіонах.  Українська молодь має потужний потенціал і ми 
намагаємося його посилити.  
 
ВІДКРИЙ УКРАЇНУ ДЛЯ СВІТУ
• Ми бачимо Україну потенційним регіональним лідером у сфері безпеки. Щорічний Київський Безпековий 
Форум та регулярні зустрічі Дипломатичного клубу є потужною платформою для міжнародної співпраці та 
розвитку публічної дипломатії України. 

• Ми підтримуємо сучасні мистецькі ініціативи та представляємо їх українській та міжнародній 
громадськості. Фонд сприяє поширенню інформації про кращі зразки сучасного українського візуального 
мистецтва та літератури у європейському культурному просторі.  

 



www.openukraine.org



Шановні друзі, колеги, партнери!
Історично й географічно Україна належить до Європи. Проте доля розпорядилася так, що мусимо заново торувати шлях 
до родини європейських народів. 

Ця дорога складна і тривала, а тому подолати її до снаги тільки спільними зусиллями. Тож роль громадських організацій і 
фондів полягає в тому, щоб відкрити Україну для європейців і, водночас, відкрити Європу для власних громадян. 

Європа – це не лише територіальна та економічна спільнота країн, це об’єднання на основі спільних цінностей, це спільний 
культурний простір.

Уже впродовж шести років наш Міжнародний благодійний фонд «Відкрий Україну» поширює знання про нашу державу, 
допомагає українським експертам, митцям, молодим лідерам налагоджувати діалог зі своїми зарубіжними колегами.

Під час проектів Фонду ми говоримо про демократичні цінності як основу інтеграції в європейське суспільство. Ми 
організовуємо зустрічі з відомими закордонними політиками, експертами, високопосадовцями, щоб українці могли більше 
дізнатися про сучасні тенденції світового розвитку. Ми відкриваємо сучасні мистецтво та культуру України для світу. 

Фонд «Відкрий Україну» особливу увагу приділяє молодому поколінню українців, яке вже через декілька років будуватиме 
нашу державу, вимощуючи цивілізаційну дорогу, по якій рухатиметься наше суспільство. Чим більше ми працюємо з 
молодими людьми, тим більше переконуємося в надзвичайній талановитості української молоді. Нам є чим пишатися. 
Нам є кого підтримувати.

Шановні колеги, найвища мета кожного з нас – бути відкритими, переймати найкращий досвід та будувати сучасну, 
процвітаючу державу. Не забуваймо, що лише приєднавшись до європейської цивілізації, Україна стане насправді 
демократичною і заможною – іншого шляху для нас немає. 

За плідну роботу в 2012 році дякую колективу «Відкрий Україну», нашим партнерським організаціям, усім інституціям і 
людям, які підтримували нас. Закликаю вас і надалі активно розвивати гуманітарні проекти, що наближають Україну до 
Європи. Попереду – багато цікавого, попереду – нове життя!

Щиро Ваш,

Арсеній Яценюк



ПРОГРАМА
«МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ»



     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.

“Демократія – слово чи цінність? Роль 
демократизації у глобальних безпекових 
процесах” – такій темі був присвячений 
5-й Київський Безпековий Форум.  Захід 
відбувся 19-20 квітня 2012 року і став 
платформою для обговорення сучасної 
ситуації у міжнародних відносинах, коли 

демократія виступає основною цінністю сучасного світу. 

5-й Київський Безпековий Форум підтвердив свій статус одного 
із найважливіших міжнародних безпекових заходів у Східній 
Європі. Форум створив можливість для фахівців із різних 
куточків світу, з різним баченням і сприйняттям, обмінюватися 
думками та ділитися досвідом щодо найважливіших поточних 
міжнародних подій у галузі безпеки. Фонд «Відкрий Україну» 
сприяв зустрічі урядовців, аналітиків та фахівців з 22 країн – 
людей, котрі прямо або опосередковано формують процеси 
прийняття рішень у міжнародних відносинах.

Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, 
Міністр закордонних справ Чеської Республіки 
виступив з промовою про майбутнє 
Європейського Союзу та його відносин із 
Україною.

Арсеній ЯЦЕНЮК, 
Засновник Фонду „Відкрий Україну”,  
Міністр закордонних справ України (2007), 
Народний депутат України зосередив увагу 
на залежності внутрішньої, регіональної та 
глобальної безпеки від рівня демократизації та 
розвитку країн.

Бернар КУШНЕР, 
Міністр закордонних справ Франції (2007-2010) 
охарактеризував сучасні тенденції у сфері 
глобальної безпеки.

ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ:

5-й Київський Безпековий Форум



ПРОГРАМА
«МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ»

У 2012 році Фонд „Відкрий Україну” 
започаткував новий проект – „Київський 
Безпековий Форум для молоді”, який має на 
меті створити платформу для обговорення 
молодими експертами актуальних питань 
міжнародних відносин та зовнішньої 

політики України. 

1-й Форум для молоді відбувся 23-24 листопада 2012 
року у Києві та був присвячений важливості концепції 
„людської безпеки” в розбудові міжнародних відносин. 
Захід зібрав більше 50 молодих експертів з 10 країн світу. 
Для них виступили досвідчені фахівці з Японії, Німеччини, 
США, Швейцарії, Нідерландів, а також представники 
міжнародних організацій в Україні.

Тоічі САКАТА, 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Японії в Україні поділився досвідом 
Японії, яка намагається перетворити нинішнє 
століття у “століття, сконцентроване навколо 
людини”.

Наталія НЕМИЛІВСЬКА,  
директор Центру інформації та документації 
НАТО в Україні висловила переконання, що 
проведення Форуму здійснить свій внесок у 
вирішення проблем „людської безпеки”, яка 
набуває все більшої важливості в останній час.

Барбель КОФЛЕР, 
Депутат Бундестагу, Голова Німецько-
української міжпарламентської групи 
підкреслила важливість “стійкої до криз” 
соціальної безпеки.

ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ:

Київський Безпековий Форум  
для молоді



ПАРТНЕР ЗАХОДУ:

Дипломатичний клуб

Дипломатичний  клуб — це неформальний 
захід з питань зовнішньої політики для 
українських високопосадовців, бізнесменів, 
міністрів закордонних справ, незалежних 
аналітиків та журналістів-міжнародників. У 
центрі відвертих дискусій — світові процеси 
та зовнішньополітичні перспективи, які стоять 
перед Україною та іншими країнами світу. 

5 червня 2012 року відбулася зустріч зі
Стівеном ПАЙФЕРОМ, Надзвичайним і 
Повноважним Послом США в Україні (1998 
– 2000), Старшим науковим співробітником 
Центру США та Європи Брукінгського інституту. 
Тема заходу: «Україна: балансування між 
Росією, Заходом і демократією».

27 листопада 2012 року відбулося засідання
Дипломатичного Клубу з Президентом Грузії
Міхеїлом СААКАШВІЛІ. Тема заходу: «Регіон
на перехресті: європейська перспектива для
України і Грузії».



ПРОГРАМА  
«КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ»



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

Фонд „Відкрий Україну” надає міні-гранти на подорожні витрати для митців задля обміну мистецьким 
досвідом на міжнародному рівні та покращення взаємодії українських й іноземних митців. Ці гранти 
надають українським митцям можливість представити свої здобутки усьому світові.

У 2012 році Фонд „Відкрий Україну” надав 15 подорожніх грантів:

Міні-гранти для митців

Микола Кравченко
Голова Громадської організації 
«Книжковий простір»
Презентував франкомовний „Альманах 
української сучасної літератури” 
Паризький Книжковий Салон 
Париж, Франція

Сергій Жадан
Письменник
Презентація білоруського видання 
“Anarchy in Ukr”
Мінськ, Білорусь

Андрій Курков та Любко Дереш
Письменники
Прийняли участь у промоційних 
заходах української делегації
Фестиваль Європейської Літератури
Коньяк, Франція

Вадим Ларчіков
Артист дуету “Віолончеліссімо”
Міжнародний фестиваль „100 років 
російського футуризму”
 Москва, Росія

Наталія Даньшина
Співачка
Фестиваль старовинної музики в 
Утрехт, Нідерланди

Алевтина Добіна
Лауреат Міжнародних конкурсів, 
студентка Національної Музичної 
Академії України ім. П.І. Чайковського
Взяла  участь у Міжнародних майстер-
класах маестро Володимира Віардо
Нова Гориця, Словенія

Марина Желєзняк
Режисерка
Отримала консультації з кіно-
монтажу свого документального 
фільму „Григорій Іванович”, у 
всесвітньовідомого режисера Валдіс 
Оскардоттір
Рейк’явік, Ісландія 

Лариса Поліщук-Русіна
Фотохудожниця
Організувала авторську виставку 
«SECRETS»
Фестиваль «The Euro Cup Festival»
Лондон, Англія

Василь Вітер
Режисер
Презентував свій фільм “Кохання, 
дароване зірками”, який присвячений 
перебуванню Ференца Ліста в Києві
Міжнародний телефестиваль “Злата 
Прага” 
Прага, Чехія

Олександр Даниленко
Режисер
Презентував кліп для гурту Даха Браха 
„Карпатський реп”
Міжнародний фестиваль анімації
Португалія

Анатолій Лавренішин
Режисер анімаційних фільмів
Представив проект повнометражного 
анімаційного фільму “Книга тіней”
Міжнародний Фестиваль Кіно та
Музики
Обань, Франція

Марина Врода
Українська режисерка
Презентація короткометражного 
фільму „КРОС”
Міжнародний фестиваль українського 
та пострадянського кіно
Нью Йорк, Америка

Олена Максименко
Режисерка
Презентувала фільм на екологічну 
тематику “2086”
Міжнародний фестиваль кіно
о.Тромсо, Норвегія



ПРОГРАМА  
«КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ»

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

За 2012 рік Фонд „Відкрий Україну” надав гранти на переклад 6 книжок сучасних українських письменників:

Юрій Андрухович,
“Перверзія”,
переклад на 
іспанську мову

Сергій Жадан, 
“Ворошиловград” 
переклад на 
угорську мову

Лариса Денисенко, 
“Сара Банда Банда 
Сари”, переклад на 
англійську мову

Сергій Разумов,  
“Серце лабіринта”, 
переклад на 
англійську мову

Оксана Забужко, 
“Музей покинутих 
секретів”, переклад 
на польську мову

“Українські 
мініатюри” 
(А.Курков, 
О.Забужко, 
А.Андрухович, 
Ю.Прохасько, 
С.Жадан, 
М.Матіос), 
переклад на 
французьку мову



Стипендія імені Володимира Івасюка 
заснована 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 теоретико-композиторського факультету 
Львівської національної музичної академії ім. Миколи 
Лисенка.

За перший та другий семестр 2012 навчального року 
стипендію отримала Наталiя Парфенюк, студентка 
5-го курсу теоретико-композиторського факультету, 
композиторське відділення.

Фонд „Відкрий Україну” 
підтримав фестиваль 
“Літературна країна 
мрій”, який проходив у 
червні 2012 року. Головні 
завдання – підвищення 
загального культурного 
рівня населення, 
популяризація читання, 
збільшення інтересу населення до сучасних українських 
письменників та поетів. В книжковому ярмарку прийняли 
участь біля 50 видавництв, а сам фестиваль зібрав біля 15 
тис. глядачів.

Стипендії та премії

Мистецький клуб “Обличчя”

Культурно-мистецькі заходи

У 2012 році Фонд „Відкрий Україну” започаткував новий проект - Мистецький клуб “Обличчя”. Проект покликаний популяризувати 
сучасне мистецтво серед молоді, надаючи можливість спілкування з уже відомими та новими обличчями в культурній сфері.

19 листопада в креативному 
просторі „Часопис”, в рамках 
Мистецького клубу „Обличчя”, 
відбулось літературне 
читання Сергія Жадана 
„Поезія як політика”. Під 
час першої відкритої зустрічі 
клубу відомий український 
письменник презентував свої 
нові вірші. 

Сергій ЖАДАН: „…Напевно, 
що це такий собі стереотип, що 

є справжня сучасна українська культура, і є „шароварщина”. 
На мою думку, все що має фінансову підтримку з боку 
Міністерства культури України – це „шароварщина”. І я не 
жартую. Ви питаєте, а що ж тоді говорити про державні театри? 
Так, і вони, нажаль, в переважній більшості. Я би сказав так: 
наша держава ще не готова фінансувати щось, що не підпадає 
під категорію „шароварщини””.

13 грудня в креативному 
просторі “Часопис” в рамках 
чергової зустрічі Мистецького 
клубу «Обличчя» Андрій 
КУРКОВ розказав історію 
творення роману “Львівська 
гастроль Джимі Хендрікса”. 
А також дав майстер-клас 
короткої прози для молодих 
літераторів, які були відібрані 
згідно раніше оголошеного 
конкурсу.

Андрій КУРКОВ: „…Письменник, це не той, хто пише, а той 
кого читають. Якщо українці не почнуть читати, в нас ніколи 
не буде книжкового ринку, книжки будуть і далі виходити 
тиражем 500 примірників. А це означає, що ці письменники 
ніколи не стануть професійними письменниками, а сучасна 
українська література ніколи не стане справжнім літературним 
явищем”.



ПРОГРАМА  
«МОЛОДІ ЛІДЕРИ»



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

5 червня відбулась лекція Стівена ПАЙФЕРА на тему 
“Україна: балансування між Росією, Заходом і демократією”.

17 жовтня 2012 року у партнерстві із Посольством Індії 
відбулася лекція для молоді з Савітою ПАНДЕ на тему 
«Людська безпека у зовнішній політиці».

У 2012 році Фонд Арсенія Яценюка „Відкрий Україну” 
розпочав новий освітній проект для соціально-активної 
молоді – „Дискусійний клуб ”Відкрий Світ”. Його мета - 
виховати нове покоління відповідальних лідерів. Щомісяця 
Фонд проводить лекції з відомими експертами, політичними 
та громадськими діячами, під час яких обговорюються 
шляхи ефективних рішень соціальних проблем в Україні і 
світі.

Стівен ПАЙФЕР, 
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні (1998 
– 2000), Старший науковий співробітник Центру США та 
Європи Брукінгського інституту

 „…Майбутні 10-15 років будуть дуже цікавими в Україні, бо 
прийде до влади нове покоління людей, які мислять зовсім 
іншими категоріями і які не зазнали впливу Радянського 
Союзу та його розпаду”.

Савіта ПАНДЕ,  професор міжнародних відносин університету 
Джавахарлала Неру, Нью-Делі

„…Ми, індійці, пишаємося своєю ідентичністю, і це – наш 
успіх, наш інструмент і наша рушійна сила! В процесі навчання 
не концентруйтесь лише на проблемах  працевлаштування. 
Зробіть себе спроможними досягати чогось день за днем, 
щодня будувати, підтримувати та зберігати свою ідентичність, 
адже в цьому – уся сила!”

Дискусійний клуб ”Відкрий Світ”



ІНША БЛАГОДІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Напередодні головної футбольної події 2012 року - Чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі, Фонд „Відкрий Україну” 
провів футбольний турнір для вихованців дитячих будинків Київської області. У змаганнях взяли участь чотири футбольні 
команди (60 дітей), які представляли дитячий будинок «Горобинка» (Васильківський район), Трипільську школу-інтернат 
(Обухівський район), Великополовецьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (Сквирський район) та дитячі будинки 
сімейного типу (Білоцерківський район). Захід відбувся на стадіоні Київського обласного інтернату спортивного профілю в 
селищі Терезіно Білоцерківського району. Юних гравців нагороджував відомий український футболіст, а нині старший тренер 
«Динамо-2» Андрій Гусін. 

Партнер заходу: Рух молоді



БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТЕРЕЗІЇ ЯЦЕНЮК

У день Святого Миколая за підтримки голови Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» Терезії Яценюк у Дніпропетровську 
відбувся благодійний бал для 300 дітей з обмеженими фізичними можливостями. Цей захід проходить щорічно в рамках 
програми «Подаруй тепло дітям».

Вже традиційно, напередодні дня Святого Миколая та Нового року пані Терезія відвідує сиротинці по всій Україні, спілкується із 
дітьми, позбавленими батьківської турботи. Цього року, під час візіту до Дніпропетровську, пані Яценюк відвідала інтернат для 
дітей з вадами слуху, вихованці якого підготували чудовий концерт та подарували власноруч виготовлені картини. 

Для вихованців Перещепинської школи-інтернату за ініціативи пані Терезії Яценюк було організовано турнір у боулінг клубі. 

Також із новорічними святами Терезія Яценюк привітала і дітей СШ №28, керівництво якої приділяє особливу увагу спортивному 
розвитку учнів. У цей день разом із дітьми в олімпійському уроці прийняли участь чемпіонки з академічної греблі Лондонської 
Олімпіади в 2012 році.

Терезія Яценюк,
Голова Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» 

«…Дитинство має бути святом і ми надзвичайно раді подарувати цим дітям ту чарівну казку, на яку вони так чекали увесь рік. Я 
переконана, що такі події важливі для їхнього духовного, соціального та фізичного розвитку. І немає більшого задоволення ніж 
бачити їх усміхнені обличчя та веселі очі».



Терезія Яценюк

Голова Наглядової 
ради Фонду «Відкрий 
Україну»

Андрій Курков

Письменник

Микола Рябчук

Науковий працівник 
Українського центру 
культурних досліджень

Наталія А. Яресько

Співкеруючий партнер 
компанії «Horizon 
Capital»

Роман Шпек

Голова правління Фонду 
«Відкрий Україну»,  
віце-президент  
ЗАТ «Альфа-Банк» 
(Україна)

Світлана 
Войцеховська

Керівник Секретаріату 
Політичної Партії 
«Фронт Змін»

Наталя Гребеник

Доцент кафедри 
банківської справи 
Університету 
банківської справи при 
Національному банку 
України

Наглядова рада:

Правління:

ФОНД «ВІДКРИЙ УКРАЇНУ»



Тарас Михальнюк

Директор  
tmv@openukraine.org

Віра Машніна

Головний бухгалтер 
vm@openukraine.org

Катерина 
Коробовцева

Менеджер із зв’язків  
з громадськістю  
kk@openukraine.org

Ірина Бочар

Менеджер програми 
“Міжнародний діалог”  
ib@openukraine.org

Ірина Дещиця

Менеджер програми 
“Культурні горизонти“  
id@openukraine.org

Вікторія Осіпович

Асистент програм  
vo@openukraine.org

Команда Фонду:



Регіональному представництву Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні та Білорусії

Фонд ім. Фрідріха Еберта є найстарішим політичним фондом Німеччини. 
Фонд – некомерційна установа, яка поділяє цінності соціальної демократії та 
справедливості, а також бере активну участь у поширенні політики свободи, 
солідарності та соціальної справедливості у всому світі.

Чорноморському трасту регіональної співпраці Фонду Маршала

Чорноморський траст регіональної співпраці Фонду Маршала започаткований у 
2007 році. Траст співпрацює з різними донорами для надання субсидій організаціям 
Чорноморського регіону, які сприяють розвитку регіональної співпраці, 
громадянського суспільства і демократичних засад.

Фонду Віктора Пінчука

Фонд Віктора Пінчука – це незалежний приватний міжнародний благодійний 
фонд, що базується в Україні. На сьогодні Фонд оперує більш ніж 20 проектами в 
різних галузях суспільного життя, включаючи охорону здоров’я, освіту, мистецтво, 
розвиток громадянського суспільства і філантропії та глобальну інтеграцію.

Королівському інституту міжнародних відносин Четем Хауз

Фонд сприяння демократії спрямований на підтримку перспективних проектів, 
призначених сприяти демократичним перетворенням та побудові громадянського 
суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий 
механізм, який має на меті фінансову підтримку унікальних та перспективних 
проектів, особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення 
НДО в Україні.

МИ ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ В 2012 РОЦІ:



Міжнародному фонду “Відродження”

Міжнародний фонд “Відродження” засновано у квітні 1990 року. Він входить до 
заснованої Джорджем Соросом мережі Фундацій Відкритого Суспільства, що 
складається з національних і регіональних фондів у понад 30 країнах світу, в тому числі 
в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу.

Місія Міжнародного фонду “Відродження” – фінансово й організаційно сприяти 
становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки 
значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Юридичній фірмі „Magisters”

Юридична фірма „Magisters”була заснована в 1997 році та спеціалізувалася у галузі 
міжнародного торговельного права. Сьогодні „Magisters” є міжнародною фірмою і 
консультує провідні транснаціональні та російські компанії з різних правових питань.

Центру інформації та документації НАТО в Україні

Центр інформації та документації НАТО (ЦІДН) відкрився у Києві у 1997 році з 
метою поліпшення інформованості про НАТО та взаєморозуміння між Україною та 
НАТО. Центр надає інформацію, сприяє проведенню досліджень, а також фінансує 
здійснення проектів громадянами України та організаціями за темами, пов’язаними 
з діяльністю НАТО. 
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