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• 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

• Інша благодійна діяльність

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 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
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Шановні друзі, колеги, партнери!

2014 рік увійде в історію України як рік великої перемоги людей над тиранією і 
приреченістю.

Революція Гідності змінила Україну, відображаючи силу і волю нашого народу жити         
в успішній державі, де панує повага до людської свободи, верховенство права і 
справедливість.

ММинулий рік приніс нам небачені випробування. Рух України до європейського простору 
і вільного майбутнього викликав протидію не лише внутрішніх противників, але й 
зовнішнього агресора.  Замах Росії на незалежність і соборність України, анексія Криму і 
розгорнута війна на Сході нашої держави виявили колосальну прірву між волелюбним     
і демократичним мисленням українського суспільства та тоталітарною і загарбницькою 
логікою нинішнього керівництва Кремля. Але жодна сила не здатна зупинити 
устремління та надії нашої країни.

ЗЗміни в Україні наклали свій відбиток на діяльність Фонду «Відкрий Україну».

Я вдячний усім партнерам, друзям і гостям нашої фундації за активний і змістовний 
діалог у 2014 році.

Одразу після перемоги Майдану і на тлі агресії Росії відбувся Київський Безпековий 
форум, що став масштабним зібранням міжнародних лідерів на підтримку України.

РРозвиток співпраці із світовими інтелектуалами та громадськими діячами, особлива 
увага до фахової підготовки молоді, значний наголос на освітні проекти в сфері 
інформаційної безпеки, міжнародних відносин та розвитку громадянського суспільства – 
ці напрями належали до пріоритетів Фонду й залишатимуться першочерговими на 
майбутнє.

ДДуже важливо, що «Відкрий Україну» розширив поле своєї роботи. У полі зору роботи 
Фонду були важливі проекти для допомоги тимчасово переміщеним співвітчизникам зі 
Сходу України і нашим військовослужбовцям. Відчутні зусилля були зосередженні на 
ініціативах і справах, які зміцнюють нашу громадянську згуртованість і національну 
єдність.

Ми всі є великою сім'єю, чиє ім'я - Україна.

ДДякую команді Фонду за активну працю, яку дуже ціную. Ця робота присвячена Україні; 
в час випробувань така небайдужість, посвята і відданість мають неоціненне значення 
для спільної перемоги і доброго майбутнього нашого народу і держави.

Бажаю всім впевненості і наснаги продовжувати втілювати високу місію, яка знайомить 
світ з Україною і водночас відкриває для України нові ідеї, можливості і перспективи.

Щиро Ваш,

Арсеній Яценюк
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Арсеній ЯЦЕНЮК, 
засновник Фонду 
«Відкрий Україну», 
прем'єр-міністр України 
ннаголосив на необхідності 
напрацювати нову спільну 
модель безпеки для Європи, 
адже «військова інтервенція з 
боку Росії в Україну 
зруйнувала фрагментарну 
систему безпеки, на яку, на 
жажаль, у світі нема адекватної 
відповіді».

• 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

«Безпека на лінії розриву» - такою стала тема 7-го Київського Безпекового 
Форуму, який відбувся 10-11 квітня 2014 року. Понад 400 міжнародних і 
українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із 
понад 20 країн світу обговорили глобальні безпекові тенденції та виклики в 
сучасних міжнародних відносинах. Основна тема Форуму була присвячена 
останнім подіям в Україні та біля її кордонів, їх передумовам і можливим 
наслідкам для держави, регіону, Європи і навіть для світу в цілому. 

7-ий Київський 
Безпековий Форум

Місія: 2014РІЧНИЙ
ЗВІТ



Девід КРЕМЕР, 
Президент Freedom House, 
закликав країни Заходу 
не допустити повторення 
в Україні сценарію невдалої 
єгипетської революції.

Карл БІЛЬД, 
Прем'єр-міністр Швеції (1991-1994 
рр.), міністр закордонних справ 
Швеції (2006-2014 рр.) зауважив, що 
«події в Україні і довкола України, 
це, власне, пошук кордонів Європи». 

програмаміжнародний діалог



Єжи БУЗЕК 
ддепутат Європейського парламенту, 
Прем’єр-міністр Польщі (1997-2001), 
Президент Європейського 
парламенту (2009-2012) зазначив, що 
боротьба українців за свою свободу, 
готовність пожертвувати своїм 
життям заради кращого майбутнього, 
мамає «пробудити» Європу і 
знову поставити у центр її уваги 
фундаментальні цінності.

Ламберто ДЗАННЬЄР 
Генеральний секретар ОБСЄ 
вбачає у кримській кризі «лінію 
розриву» між євроатлантичним 
і євразійським безпековими 
просторами.

7-ий Київський 
Безпековий Форум
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Вікторія НУЛАНД, 
ППомічник Державного Секретаря 
США у справах Європи та Євразії 
вважає неприйнятним втручання 
Росії у процес внесення змін до 
Конституції України. На її думку, 
РФ варто сприяти роззброєнню 
незаконних формувань, а не 
зазакликати до розколу країни. 

Мирослав ЛАЙЧАК, 
ЗЗаступник Прем’єр-міністра, 
Міністр закордонних справ 
Словаччини окреслив 
можливості співпраці України 
та Словаччини в енергетичних 
питання та наголосив на 
готовності словацького уряду 
ддо реверсних поставок газу 
в Україну. 

програмаміжнародний діалог



7-ий Київський 
Безпековий Форум
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7-ий Київський Безпековий Форум

пройшла літня школа на тему «Інформаційні загрози: стратегія протидії. Як я 
можу допомогти в протидії інформаційній війні?». 

Для участі у заході надійшло більше 300 заявок від громадських активістів, 
журналістів, молодих лідерів. На Школу було відібрано 30 осіб. 

ППід час професійного тренінгу учасники створювали власні проекти, в основу 
яких закладено стратегії протидії інформаційній війні та механізми підтримки 
інформаційної безпеки на державному та індивідуальному рівнях. У результаті 
було розроблено 40 проектів, а також започатковано групу волонтерських 
ініціатив на Facebook.

31 липня - 2 серпня
2014 року

програмаміжнародний діалог



у рамках Київського Безпекового Форуму для молоді був проведений 
практичний тренінг на тему: «Як бути готовими до викликів міжнародної 
безпеки? Побудова прогнозів та сценаріїв сьогодні». Отримано більше 200 
аплікаційних заяв, обрано 35 учасників із Києва та інших регіонів України. 

В результаті практичної роботи учасники презентували прогнози змін у 
геополітичному розташуванні центрів, а також ідеї щодо поведінки та політики 
основних міжнародних акторів. 

ННайкращі роботи представлено до публічного обговорення за участі 
досвічених експертів.  Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вручив 
сертифікати учасникам команди, яка розробила кращі сценарії.

28 листопада
2014 року

Літня школа з інформаційної безпеки 
у партнерстві з НАТО

2014РІЧНИЙ
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19 березня та 19 червня 
22014 року відбулася зустріч із 
Надзвичайним та Повноважним 
Послом України Олександром 
ЧАЛИМ. Під час зустрічі на тему 
«Тест української дипломатії» 
досвічений експерт з міжнародних 
відносин проаналізував можливі 
сцсценарії розвитку подій в Україні 
на найближчий час.

Дискусійний клуб 
“Відкрий світ” 
Дискусійний клуб «Відкрий світ» – це освітній проект Фонду Арсенія Яценюка 
«Відкрий Україну» для соціально-активної молоді. Його мета – виховання 
нового покоління відповідальних лідерів. Щомісяця Фонд ініціює лекції з 
відомими експертами, політичними та громадськими діячами для обговорення 
шляхів ефективних рішень соціальних проблем в Україні і світі. Дискусійний 
клуб надає можливість обмінюватися думками, розмірковувати над важливими 
питаннями і висловлювати власну думку з актуальних тем сьогодення, пошуку 
алальтернативних ідей задля власного розвитку та розвитку України. 

• 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

Місія: 2014РІЧНИЙ
ЗВІТ



25 травня 2014 року
ггостем Дискусійного клубу стала Голова 
правління Національного Демократичного 
Інституту, Держсекретар США (1997 - 2001) 
Мадлен ОЛБРАЙТ. Вона розповіла про 
роль жінки у політичному процесі та 
висловила думку, що «суспільство є 
стабільним, коли жінки мають вплив у 
пополітиці та економіці».

28 квітня 2014 року 
у у розмові з Головою правління 
Центру протидії корупції 
Віталієм ШАБУНІНИМ йшлося 
про життя без корупції та 
сьогоднішні дії, які мають 
призвести до цього.

програмамолоді лідери



3 вересня 2014 року 
представники волонтерських 
організацій («Волонтерська сотня 
Майдану», «Волонтерська сотня 
Україна – світ», «Восток – SOS») 
розказали, як діє волонтерських 
рух в Україні і які завдання 
стставить перед собою. 

15 липня 2014 року 
ппід час зустрічі з канадським 
професором, фахівцем в галузі 
міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Росії і СРСР 
Ігхо НАТУФЕ підіймалися питання 
зовнішньої політики Росії та її 
вплив на країни СНД.  

  Дискусійний клуб “Відкрий світ”
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6 жовтня 2014 року 
гостем Дискусійного клубу став 
відомий український дипломат, 
міністр закордонних справ України 
(лютий – червень 2014 року) 
ААндрій ДЕЩИЦЯ.  Він висловив 
сподівання, що Україна зможе 
налагодити добросусідські та 
партнерські відносини з Росією, але 
наголосив, що «тільки тоді, коли 
Росія зрозуміє, що з Україною 
потрібно говорити як з рівноправним 
папартнером, а не як з молодшим».

8-12 вересня 2014 року 
організована серія зустрічей у 
Дніпропетровську, Харкові, Одесі із 
німецьким політиком, колишнім 
депутатом Бундестагу Карстеном 
ФОГТОМ. Тема зустрічі - «Росія, 
Україна та пан-європейська 
бебезпека: погляд з Німеччини».

програмамолоді лідери



5 листопада 2014 року 
ккерівник Програми розвитку громадян- 
ського суспільтва Українського незалежного 
центру політичних досліджень Максим 
ЛАЦИБА та директор-засновник Школи 
політичної аналітики Національного Універ- 
ситету «Києво-Могилянська Академія» 
Олексій ГАРАНЬ розповіли про найбільш 
акактуальні та нагальні реформи для України 
та роль суспільства у розвитку країни. 

18 грудня 2014 року 
під час Дискусійного клубу старший 
аналітик з питань оборони в Гаазькому 
Центрі стратегічних досліджень 
Стефан ДЕ СПІГЕЛІР визначив поняття 
«пропаганда» та запропонував ідеї,  
яяк допомогти росіянам вийти із 
сюрреалістичної реальності. 

  Дискусійний клуб “Відкрий світ”
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  Дискусійний клуб “Відкрий світ”
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• 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. У 2014 надано 28 подорожніх грантів, які отримали:

Місія:

Міні-гранти для митців

Наріман АЛІЄВ, 
режисер. 
Взяв участь у кінофес- 
тивалі студентських 
короткометражних робіт 
Poitiers Film Festival. 

Франція

Інна ГОНЧАРОВА, 
завідувач фортепіанного 
відділу ДМШ №10 
м.Києва. 
УУчасть у концерті лау- 
реатів конкурсу Ameri-
can Protégé Internatio- 
nal Piano& Strings Com-
petition. США

Віра ДЕГТЯРЬОВА,  
художник-дизайнер. 
ВВзяла участь у 5-му 
міжнародному мистець- 
кому таборі у місті Бая. 
Протягом 10-ти днів 
художники створювали 
картини, які залиши- 
лись на користь будин- 
ку ку для дітей з обмеже- 
ними можливостями.  

Угорщина

Аліна СЛОБОДЯН,
диригент. 
Участь у Міжнародному 
диригентському 
конкурсі. Литва

Олена ГОЛУБЄВА,
режисер студії мульти- 
плікації «Червоний 
собака». 
УУчасть у Міжнародному 
фестивалі анімаційних 
фільмів «Annecy».

Франція

Юлія СВІРІДОВА,
Черкаський хоровий 
колектив. 
Участь у Міжнародному 
хоровому конкурсі у 
Ріміні.

ІІталія

Галина КРИВОРЧУК,
ддиректор студії 
«ВІАТЕЛ», продюсер 
серіалу «Гра долі», 
автор сценарію фільму 
«Valse Brillante. Ольга 
Кобилянська».
В В рамках проекту 
«Спільна історія. Спо- 
ріднені зв'язки в історії 
двох сусідніх народів» 
було продемонстровано 
фільм «Valse Brillante. 
Ольга Кобилянська» 
в в Східно-Європейскому 
університеті 
м. Перемишль.

Польща

Катерина ШЕВЧЕНКО, 
продюсер, актриса, 
сценарист. 
Участь у Каннському 
кінофестивалі з 
фільмом «Абонент» на  
Short Film Corner. 

ФФранція

Євген ГАРКУША,
студент.
119-21 грудня 2014 року 
взяв участь у днях 
Шевченківської поезії у 
Берліні, в Ратуші 
Шарлоттенбург.

Німеччина

Наталія БЕЛЬЧЕНКО,
літературний редактор 
журналу «ШО». 
ППровела вечір власної 
урбаністичної поезії 
«Поетична мапа 
Києва» в рамках 
проекту «Постсоціаліс- 
тичне місто» («Miasto 
(post)socjalistyczne») 
ппід егідою організації 
Stowarzyszenia Wschod-
nia Perspektywa в 
м. Краків. 

Польща

Олена ФЕТІСОВА,
режисер, сценарист. 
ППрезентувала на Між- 
народному Каннському 
кінофестивалі та Кіно- 
ринку Marche du Film 
проект нового худож- 
нього кінофільму «Гру 
закінчено».  Фільм 
ророзповідає драматичну 
історію простої україн- 
ської родини під час 
сучасних революційних 
подій в Україні.

Франція

Леся ГОРОВА,
заслужена артистка 
України, викладач 
імпровізації та компози- 
торської техніки КДАМ. 
ВВзяла участь в урочис- 
тих святкуваннях з 
нагоди 200-річчя 
з дня народження 
ТТ.Г. Шевченка (м. Бар- 
селона), творчих 
вечорах у містах Барсе- 
лона, Валенсія, Мурсія.

Іспанія

Наталія ФОМЕНКО,  
викладач клавесину в 
КССМШ ім.Лисенка, 
концертний виконавець і 
досліджувач на кафедрі 
старовинної музики 
НМАУ ім.Чайковського. 
УУчасть у конкурсі клаве- 
синістів у Ruvo di Puglia 
(Bari-Italy). У рамках 
«Wanda Landowska 
Harpsichord Competi-
tion» дала  концерт у 
муніціпальному театрі 
РРуво-ді-Пулья. 
                              Італія

Олексій ОМЕЛЬНЧУК,  
композитор і піаніст. 
Творча резиденція для 
композиторів. 

Швеція

Юрій МАКАРОВ,  
письменник. 
УУчасть у книжковому 
салоні у Парижі Salon 
de Livre. Автограф-сесії 
на українському стенді, 
участь у дискусіях «Мій 
Шевченко» та «Майдан 
в наших серцях». Твор- 
чичий вечір у бібліотеці 
ім. Петлюри в Парижі.

Франція

Антон КУШНІР,  
письменник.
УУчасть у книжковому 
салоні у Парижі Salon 
de Livre. Автограф-сесії 
на українському стенді, 
участь у дискусіях «Мій 
Шевченко» та «Майдан 
в наших серцях».

ФФранція

2014РІЧНИЙ
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програмакультурні горизонти

Фонд «Відкрий Україну» став партнером 21-го Форуму видавців, який відбувся 11-14 
вересня 2014 року. Гостею заходу стала Голова Наглядової Ради Фонду «Відкрий Україну» 
Терезія Яценюк. Вона відвідала експозицію Форуму в Палаці мистецтв та завітала на 
стенди, де презентували свої книжки Сергій Жадан, Брати Капранови, Сашко Лірник та 
Іван Малкович. Терезія Яценюк придбала книжки для дітей, сім’ї яких були змушені 
покинути Донбас через дії терористів і зараз тимчасово перебувають в одному з 
санаторіїв у Київській області.

Партнерство та участь 
у Форумі видавців у Львові

За підтримки Фонду Україна вже вдруге представлена окремим стендом на Книжковому 
салоні в Парижі.  Вперше за всю історію Паризького Салону українські письменники 
Андрій Курков та Юрій Макаров взяли участь в дискусії стосовно загальнополітичного 
стану в Україні на одній з головних сцен Салону – Сцені Авторів.

Книжковий салон у Парижі

Фонд «Відкрий Україну» - єдиний фонд в Україні, який 
надає гранти на переклад сучасної української 
літератури іноземними мовами. 

ЗЗ січня по вересень 2014 надано 2 гранти: на переклад на 
польську мову книжку Наталки Сняданко «Комашина 
тарзанка» та на німецьку мову з друком в Австрії роману 
Андрія Куркова «Український щоденник. Записки з серця 
протестів».

Книжковий фонд



Проект покликаний популяризувати сучасне мистецтво серед молоді, надаючи 

можливість спілкування з уже відомими та новими обличчями в сфері культури. 

В рамках Мистецького клубу щомісяця проводяться літературні читання, творчі зустрічі, 

майстер-класи, кінопокази, музичні вечори, виставки.

Мистецький клуб «Обличчя» є майданчиком для 

спілкування та обміну досвідом із українськими та 

закордонними письменниками, музикантами, 

художниками, дизайнерами, режисерами, фотографами та 

іншими представниками культури. 

Мистецький клуб 
“Обличчя”

2014РІЧНИЙ
ЗВІТ



20 травня українська режисерка, володарка «Золотої пальмової гілки» 
Каннського кінофестивалю за кращий короткометражний фільм Марина 
ВРОДА провела майстер-клас. Режисерка порекомендувала шукати ідеї 
для кiно серед тем, які турбують саме автора, які відбуваються в його колі. 

24 червня пройшов концерт вокального гурту ConCord «У настрої 
літа». В акапельних версіях прозвучали джаз, поп, фанк-композиції. 

програмакультурні горизонти



28 жовтня гостем Мистецького клубу стала український режисер та 
продюсер, володар  призів багатьох міжнародних кінофестивалів 
Олена ФЕТІСОВА. Вона розповіла про початок свого кіно-життя, про 
перші фільми та нові роботи, про натхнення та труднощі, про державну 
та міжнародну підтримку кіно. 

15 грудня відбулася зустріч з українським фоторепортером Єфремом 
ЛУКАЦЬКИМ.  Він поділився свої досвідом роботи в «гарячих точках», 
дав поради молодим фотожурналістам і наголосив на питаннях власної 
безпеки під час війни. 

Мистецький клуб 
“Обличчя”

2014РІЧНИЙ
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23 вересня відбулася зустріч з українськими письменниками братами 
Капрановими, під час якої презентовано музичну програму «Любіть 
українок». Глядачі насолоджувалися музикою у стилі кобза-реп та піснями 
на вірші сучасних українських поетів. 

25 листопада проведено творчий вечір поетки і перекладачки Наталії 
БЕЛЬЧЕНКО на тему «Поетична мапа Києва». Під час зустрічі вона 
прочитала вірші про міські легенди Києва та показала фотографії Києва – 
колишнього і теперішнього.  

програмакультурні горизонти



16 січня відбулася презентація програми "Новорічне диво" від 
українського гурту VRODA.  Окрім пісень композитора Василя Ткача, 
колектив представив відомі українські колядки та щедрівки в сучасних 
обробках. 

Мистецький клуб 
“Обличчя”

2014РІЧНИЙ
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29 березня 2014 року за сприяння Терезії Яценюк відбувся 
концерт з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка та вшанування пам'яті Героїв «Небесної сотні». 
Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів виконали 
вокальні   та  інструментальні   твори  української  класики 
та прочитали уривки поем  Тараса  Шевченка  «Кавказ»  та  
«І мертвим, і живим, і ненародженим…».

• Привернути увагу більшої частини суспільства до нагальних проблем

• Допомогти незахищеним верствам населення

Місія:

2014 рік став надзвичайно складним та насиченим для України.

Попри програмні проекти, Голова Наглядової Ради Фонду «Відкрий Україну» 
Терезія Яценюк приділила увагу вимушеним переселенцям із зони АТО та 
підтримці військових.

««Це час, коли українці гуртуються, дають один одному руку та підставляють 
братнє плече допомоги. Ми не можемо залишатися осторонь, відтак, 
намагаємося докласти максимум зусиль, аби люди, котрі тимчасово втратили 
житло та переїхали в інші регіони, відчували, що Україна разом із ними, що ми 
поруч і готові підтримати», - Терезія Яценюк. 

Інша благодійна діяльність 
Фонду “Відкрий Україну”

2014РІЧНИЙ
ЗВІТ



Із весни 2014 року у військових частинах Дніпропетровщини, 
Кіровоградщини, Київщини народні артисти України дали концерти 
для військовослужбовців в рамках Всеукраїнської акції «Народна 
філармонія». Голова Наглядової Ради Фонду «Відкрий Україну» 
Терезія Яценюк зазначила, що «увага з боку суспільства - це те, що 
необхідно нашим військовим, а мистецтво - той засіб, який може 
посилити їх дух та рішучість». 

Із травня 2014 року Терезія Яценюк допомагає тимчасовими 
переселенцями, що перебувають в санаторії «Тетерів» 
Житомирської області. За цей час для понад 400 осіб була 
організована неодноразова гуманітарна допомога, зокрема й у 
вигляді молочних продуктів, які щотижня доставляють до 
санаторію, а з початком опалювального сезону встановлено теплові 
котли. 

інша благодійна діяльність



Влітку 2014 року для багатодітних сімей із зони АТО, що тимчасово проживають в Києві, було 
організовано екскурсію до Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогово. 
Під час відвідання музею під відкритим небом діти мали можливість пройти майстер-класи: хлопчики 
- з ковальства, а дівчатка - з виготовлення ляльок-мотанок. «Сьогодні в Україні надзви- чайно багато 
людей, що потребують допомоги. В таким умовах кожен прояв уваги немає ціни. Ми переконалися, що 
для родин-переселенців ця екскурсія стала неоціненною можливістю відволіктися, поспілкуватися та 
отримати нові, позитивні враження», - сказала Терезія Яценюк.

У грудні 2014 року Терезія Яценюк разом із учнями  класу  5-А  ЗОШ №89 (м. Києва), де навчається її 
молодша донька Софія, долучилися до Всеукраїнської акції «Миколайчики для героїв». Разом із 
солодощами, українським солдатам передали листи та малюнки, теплі речі, а також патріотичні 
сувеніри. «Разом із дітками ми створювали солодкі подарунки для наших захисників, наших героїв. Я 
щиро вірю, що наші солдати відчують тепло дитячих долонь, емоції, енергію, які панували під час 
приготування солодощів.  хай ця підтримка збереже їх від всього злого і наблизить перемогу України», 
зазначила Голова Наглядової Ради Фонду «Відкрий Україну». 

2014РІЧНИЙ
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Наглядова рада:

Правління:

Доцент кафедри банківської 
справи Університету 
Банківської Справи при 
Національному банку 
України

Народний депутат 
України

Голова правління Фонду 
“Відкрий Україну”, 
старший радник ПАТ 
“Альфа-Банк” (Україна)

Роман Шпек Світлана 
Войцеховська

Наталя Гребеник

Науковий працівник 
Українського центру 
культурних досліджень

ПисьменникГолова Наглядової 
ради Фонду “Відкрий 
Україну”

Терезія Яценюк Андрій Курков Микола Рябчук

ФОНД "Відкрий Україну"



Команда Фонду:

Менеджер зі зв’язків з 
громадськістю

Менеджер програми 
“Міжнародний діалог”

Заступник директора, 
менеджер програми 
“Культурні горизонти”

Директор
Тарас Михальнюк Ірина Дещиця ВікторіяКретова Катерина 

Коробовцева
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Ми дякуємо за підтримку
в 2014 році:

Фонду Віктора Пінчука

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

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.

Регіональному представництву Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

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 всьому світі. 

Королівському інституту міжнародних відносин Четем Хауз

ФФонд 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. 

Центру інформації та документації НАТО в Україні

Центр інформації та документації НАТО в Україні (ЦІНД) 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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