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• МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

• КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ

• МОЛОДІ ЛІДЕРИ

• ВІДКРИЙ СЕБЕ

• ІНША 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

• Відкрий себе

• Інша 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 та регулярні зустрічі дискусійних клубів 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!

2015 був для України роком перших глибоких змін та перетворень.

ННасамперед уряд держави зробив усе можливе для стабілізації економічного становища.                   
З обсягом державного боргу, який становив 73 мільярди доларів США, нам загрожував 
економічний колапс, що міг призвести до непередбачуваних і неконтрольованих наслідків. 
Надзвичайні дії урядової команди дозволили зупинити загрозу, не допустити дефолту, поправити 
економічне здоров’я, реструктуризували зовнішній борг, заручитися міжнародною фінансовою 
підтримкою й забезпечити вперше за два роки ознаки зростання та одужання.

ММи дали збройну відсіч Росії, продовжили процеси міжнародного правового переслідування 
агресора і вперше в історії звільнилися від енергетичної залежності від Кремля.

Ми створили нову армію і нову поліцію. У країні відбулися масштабні скорочення та люстрація 
найвищих державних чиновників, а також розпочато справжню революцію у рамках державної 
служби - схвалено новий прогресивний закон, який переводить систему на європейські стандарти.

ВВагомими результатами, які особисто дуже ціную, стала дерегуляція економіки, що полегшить 
умови для бізнесу, і спрощення адміністративних послуг, які стосуються кожного громадянина.   
Не менш значущим було схвалення революційного закону про державні закупівлі, 
запропонованого урядом.

ММи об’єднали наш дім з європейським простором. Коли у березні 2014 року я мав честь підписати 
політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, це завдання здавалося 
недосяжною мрією. А вже зараз, з 1 січня 2016 року в повну дію вступила угода про зону вільної 
торгівлі з ЄС. Україна зробила все необхідне, щоб Європейська комісія дала позитивний звіт для 
надання безвізового режиму. Брюссель визнав: наша держава відповідає необхідним критеріям.

РРадий, що на тлі цих масштабних справ команда Фонду «Відкрий Україну» також 
продемонструвала помітну і активну працю, розширюючи проекти та інтереси, а загалом – 
горизонт поглядів і мислення.

Амбітна мета талановитих представників і представниць «Відкрий Україну» закріпити за Київським 
безпековим форумом авторитет важливого європейського зібрання для дискусій та ініціатив 
користується моєю цілковитою підтримкою та заохоченням.

УУ минулому році Фонд зробив багато: продовжив розвивати культурні ініціативи і поширив         
свою діяльність на співпрацю з військовим госпіталем в Ірпені, започаткував освітню програму 
«Відкрий себе», проводив численні молодіжні події - тренінги, навчання, поїздки для обміну 
досвіду. Кульмінацією роботи з молоддю з боку Фонду стало створення Молодіжної ради фонду.

Дякую команді Фонду за цю працю.

Ми працюємо для України та нашого народу. Кожна добра справа Фонду, кожна цікава думка            
і корисна ініціатива – це внесок у розвиток нашої держави та спосіб змінити навколишній простір.

ППродовжуймо відкривати Україну разом з усіма нашими партнерами, гостями та однодумцями, 
чия допомога має для нас непересічне значення, і саме так ми відкриємо нову перспективу для 
доброго і гідного життя всього нашого суспільства.

З вдячністю і повагою,

Арсеній Яценюк
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Франк-Вальтер 
ШТАЙНМАЄР, 
Міністр закордонних 
справ Німеччини
зауважив, 
що «конфлікт в Україні – 
нне наслідок намагань 
Києва поглибити 
співпрацю з Брюсселем, 
а результат конфронтації, 
яку обрала Росія».
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Арсеній ЯЦЕНЮК, 
засновник Фонду 
«Відкрий Україну», 
прем'єр-міністр України 
ппідкреслив, що конфлікт, який 
зараз відбувається на території 
Східної України має геополітич- 
ний вимір. «Чи Росія бореться 
тільки з Україною? Ні. Це 
боротьба проти вільного світу. 
Це боротьба проти цінностей 
і і демократії», - сказав 
Прем’єр-міністр.

• 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

«Цінності - шлях до безпеки» (29-та історія свободи) – такою стала тема 
8-го Київського Безпекового Форуму, який відбувся 29-30 травня у Києві. 
Понад 600 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. 

ООсновна 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.

8-ий Київський 
Безпековий Форум
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Андріус КУБІЛІУС, 
Прем’єр-міністр Литви 
(1999-2000, 2008-2012) 
переконаний, 
щщо «Євросоюз застосовує по 
відношенню до Росії 
помилкову політику: не 
провокувати. Однак, цей 
підхід, ця слабкість, провокує 
керівництво РФ лише до нових 
агресивних дій».

Ейкі НЕСТОР, 
ППрезидент парламенту Естонії 
визнав, що не всі європейські 
політики наважуються назвати 
війною події на Сході України. 
Разом із тим, «сьогодні Росія 
намагається вибудувати нові 
кордони в Європі, і Естонія у 
свсвій час теж відчувала тиск з 
боку східного сусіда».

програмаміжнародний діалог



Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, 
Президент Литви 
ззакликала демократичні країни 
захищати право України на 
самовизначеність і територіальну 
цілісність, при цьому «світове 
співтовариство не може потурати 
показовому порушенню 
універсальних демократичних 
ціцінностей, які на сьогоднішній 
день демонструє агресор».  

Александр ВЕРШБОУ
заступник Генерального 
Секретаря НАТО наголосив, що 
«Росія робить все можливе, 
щоб заважати своїм сусідам піти 
власним шляхом. 
ЦЦе стосується і Грузії, і Молдови, 
і України. Вони вважають, що ці 
країни повинні належати до зони 
привілейованого впливу РФ».

8-ий Київський 
Безпековий Форум
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Лілія ШЕВЦОВА, 
сстарший науковий співробітник 
Інституту Брукінгс (США) 
переконана, що «проблемою 
російського суспільства є 
функціонуюча протягом сторіч 
система особистої влади. Вона 
вважає, що Україна стала 
жежертвою цієї системи, «системи, 
яка представляє геополітичну і 
цивілізаційну загрозу».

Наталія ЯРЕСЬКО, 
ММіністр фінансів України 
вважає, що «Україна 
виходить з кризи, яка стала 
результатом діяльності 
попередньої влади, війни, 
анексії Криму».

програмаміжнародний діалог



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

Наприкінці березня відбувся ІІІ Київський Безпековий Форум для молоді, участь у 
якому взяли понад 70 молодих лідерів, студентів, громадських активістів із Києва, 
Львова, Одеси, Дніпропетровська та представники з Бельгії, Німеччини, 
Словаччини, Грузії й інших країн. Тема форуму - «Роль нового покоління у 
збереженні миру та безпеки». 

УУ рамках Форуму Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк нагородив команду 
кращих учасників тренінгу «Як бути готовими до викликів та небезпек 
міжнародної безпеки. Побудова прогнозів та сценаріїв сьогодні».  

ККращий учасник Київського безпекового форуму для молоді – аспірант КНУ імені 
Тараса Шевченка Ілля ГАВРИЛЕНКО – отримав можливість відвідати 
штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія), де відбулися зустрічі з керівними 
представниками НАТО. Під час візиту обговорювалися актуальні питань щодо 
діяльності Альянсу та розвитку відносин між Україною та НАТО.

Київський Безпековий Форум
для молоді

програмаміжнародний діалог
програмаміжнародний діалог



У грудні 2015 року за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні 
відбувся тренінг для 60-ти учасників з різних регіонів України, в основу якого 
лягла тема моделювання НАТО. 

Тренінг став своєрідним майданчиком для молоді з різних регіонів України для 
обговорення ролі міжнародних організацій у формуванні безпеки у світі на 
прикладі НАТО. 

ТТренінг відбувся у формі рольової гри, під час якої учасники отримали практичні 
знання про існуючі можливості та обмеження трансатлантичної системи 
колективної безпеки. 

Тренінг “Єдність заради безпеки. 
Фактор НАТО”
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7-ий Київський Безпековий Форум

Фонд «Відкрий Україну» спільно з Словацьким центром північно-атлантичних 
справ провів три тренінги для представників урядових та громадських 
організацій, експертів, студентів. Навчання з питань реформування безпеки, 
впливу інтеграції до НАТО, публічної дипломатії відбулися у Києві, Львові та Одесі. 
Загалом участь у тренінгах взяли понад 120 учасників із усіх регіонів України. 

ННавчання для українських представників проводили провідні словацькі експерти, 
зокрема колишній Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Роберт 
ОНДРЕЙЧАК.

ЗЗа результатами тренінгів шестеро найактивніших учасників відвідали 
Словаччину, де, в рамках візиту, провели зустрічі з представниками Міністерства 
оборони Словаччини, Міністерства закордонних справ, неурядовими 
організаціями, які займаються питаннями безпеки, а також відвідали 
конференцію «НАТО 2020: підготовка до Варшавського саміту».

Сценарії реформування сектору 
безпеки України. Словацький досвід

програмаміжнародний діалог
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Головним завданням, яке стоїть 
перед Україною, є припинення 
вогню на Сході країни та 
початок соціально-економічних 
перетворень. Надію на те, що 
вдасться зупинити 
кровопролиття і приступити до 
ререформ дала зустріч у форматі 
«нормандської четвірки» у 
Мінську, 12-го лютого. Таку 
думку висловив Надзвичайний 
і Повноважний Посол України 
Олександр ЧАЛИЙ під час 
зустрічі Дискусійного клубу 
««Відкрий світ». 

Дискусійний клуб 
“Відкрий світ” 
Дискусійний клуб «Відкрий Світ» – це освітній проект для соціально- 
активної молоді. 

Щомісяця Фонд проводить лекції з відомими експертами, 
політичними та громадськими діячами, під час яких обговорюються 
шляхи ефективних рішень соціальних проблем в Україні і світі.

• 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
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У першу чергу, потрібно 
домогтися припинення вогню на 
Сході України, а потім, спільними 
зусиллями країн ЄС, української 
влади та громадянського 
суспільства треба посилити 
економіку та отримати соціальну 
стстабільність в Україні. Таку думку 
висловив заступник голови 
Комітету у закордонних справах 
Бундестагу (Німеччина) Франц 
ТЕННЕС під час Дискусійного 
клубу «Відкрий світ».

Не зважаючи на соціальні 
перипетії, кожна людина 
залишається Особистістю, 
котра завжди має право вибору 
і право на власну думку. 
На цьому наголосила відомий 
психолог, консультант 
ііз психічного здоров’я 
Тіна БЕРАДЗЕ під час зустрічі 
Дискусійного клубу «Відкрий 
світ», яка відбулася 5 лютого 
2015 року у Києві.

програмамолоді лідери



Виїзна зустріч Дискусійного 
клубу «Відкрий світ» відбулася 
21-го квітня в Національному 
університеті «Львівська 
політехніка». Гостем став 
фахівець із ІТ-питань Ігор 
МАЛЬЧЕНЮК. Під час заходу він 
ророзповів про інноваційний 
проект для міст «Smart City» та 
зосередив увагу на плані 
розбудови Львова через 
інноваційні технології.  

Посол Литовської 
Республіки в Україні 
ММаріус ЯНУКОНІС розповів 
про підтримку України 
Литвою, про інтерес бізнесу 
до України та те, як молодь 
та експерти допомагають 
Україні долати труднощі.

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



Надзвичайний та Повноважний 
Посланник, директор Аналітичного 
центру глобалізації та регіональної 
співпраці Степан ГРИГОРЯН 
ппід час зустрічі розповів про 
міждержавну співпрацю між 
Україною та Вірменією, поділився 
думками стосовно перебування 
Вірменіїї у складі Євразійського 
Союзу та висловив сподівання, 
щщо Україна найближчим часом 
покаже вражаючі показники, 
які стимулюватися інші країни 
пост-радянського простору для 
розвитку.

Мінські угоди можуть бути 
втілені в життя тільки за умови 
тиску з боку ЄС на Росію з 
допомогою санкцій, оскільки 
лише дипломатичними 
шляхами прогресу досягнути 
неможливо. Таку думку 
вивисловила німецький політик, 
євродепутат Ребекка ХАРМС 
під час Дискусійного клубу 
«Відкрий світ».

програмамолоді лідери



Євродепутат, Міністр 
Адміністрації і Цифризації 
Польщі (2011-2013 рр.), 
Міністр праці і соціальної 
політики Польщі (1991 р.) 
Міхал БОНІ визначив, що таке 
«Європейська політика 
сусусідства» та закцентував 
увагу на нових підходах, які 
має виробити ЄС щодо 
тіснішої співпраці з Україною.

Під час зустрічі на тему 
««Україна та Німеччина: 
партнерство заради реформ» 
Уповноважений з питань 
України МЗС Німеччини 
Йоганнес РЕҐЕНБРЕХТ розповів 
про погляд Німеччини на 
реформи в України та 
нанаголосив, що «українське 
питання» не зникло з порядку 
денного в Європейському Союзі. 

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



У 2015 році почала функціонувати Молодіжна рада Фонду YOUTHINK, 
до складу якої увійшли: Віра Константинова, Олена Федорченко, 
Антон Тихомиров, Ілля Гавриленко. За час роботи представники 
YOUTHINK долучилися до організації та проведення тренінгів та 
заходів, орієнтованих на молодіжну аудиторію. 

ІІлля Гавриленко як представник Молодіжної Ради Фонду отримав 
можливість взяти участь у візиті до штаб-квартири НАТО (Брюссель). 
Там Ілля як представник Фонду зустрівся з керівними 
представниками НАТО, відвідав брифінги та долучився до 
обговорення актуальних питань щодо діяльності Альянсу та розвитку 
відносин між Україною і НАТО. 

програмамолоді лідери



Фонд «Відкрий Україну» у партнерстві з 
Британською Радою провів два дводенні 
тренінги «Активні громадяни», в рамках яких 
понад 50 молодих людей вчилися розробляти 
власні ініціативи, ідеї та проекти, шукати 
однодумців, писати грантові заявки. Тренінги 
відбулися у Києві та в Одесі. 
ЗЗа результатами участі у тренінгу учасники 
розробили власні проекти. 

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



програма

ку
ль
ту
рн
і г
ор
из
он
ти



• 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

Місія:

Відомий український режисер 
Олесь САНІН, один із небагатьох, 
чиї роботи є достойно оцінені 
нне лише в Україні, але й за 
кордоном, переконаний, що за 
останній рік в Україні з’явилася 
унікальна історія, яку не можна 
втратити. Про це він розповів 
в ході зустрічі Мистецького 
клубу «Обличчя», яка 
ввідбулася в Києві 19 січня в 
просторі FEDORIV Hub.  

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» 

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



програмакультурні горизонти

Грузинський письменник, 
автор бестселеру 
«Покоління джинс. Втеча 
з СРСР» Дато ТУРАШВІЛІ 
поділився, коли розпочав 
займатися літературною 
творчістю і як йому 
вдвдалося залучити молодь 
до масового читання. 

2-го квітня відома 
українська дизайнерка, 
стиліст Оксана 
КАРАВАНСЬКА розповіла 
про становлення себе як 
людини, створення 
власного бренду, 
фоформування себе як 
творця моди, а також 
поділилася секретами 
власної справи, якою 
займається уже понад 20 
років. 



Ми живемо в той час, коли 
потрібно зберігати енергію, 
тобто не робити якихось 
зайвих рухів, а працювати 
в в правильному напрямку 
разом і разом йти до пере- 
моги. І дуже важливо 
підтримувати і розвивати 
культуру, адже, якщо немає 
культури, вважайте, що 
країни також немає. Про це 
сксказав український 
музикант, громадський 
діяч, лідер гурту 
«Мандри» Сергій 
ФОМЕНКО («ФОМА»).

Керівники балету 
«Сухішвілі» Ніно та Іліко 
СУХІШВІЛІ розповіли, 
чим збираються здивувати 
українську публіку під час 
концертів, які відбулися 
66, 7 та 8-го березня у Києві. 
Своїми творчими секретами 
вони поділилися під час 
Мистецького клубу 
«Обличчя». 

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



Відомий український 
письменник, культуролог 
Любко ДЕРЕШ поділився 
думками стосовно того, 
як отримувати насолоду 
від літературної творчості 
та життя і як не втратити 
влвласне «я» при творенні 
літератури. 

23-го вересня казкар, 
актор, сценарист Сашко 
ЛІРНИК порадував 
відвідувачів Мистецького 
клубу «Обличчя», 
справжніми українськими 
казками та розповів про 
тете, яке значення вони 
мають для виховання 
нації.

програмакультурні горизонти



 14-го грудня 2015 року, вперше в 
Києві, під час зустрічі у рамках 
Мистецького клубу «Обличчя», 
відбулася презентація «Стильної 
книжки для панянки», автором 
якої стала українська дизайнерка 
Оксана КАРАВАНСЬКА. У книжці 
ророзповідається, як доречно 
вбратися на дискотеку, весілля, 
до школи, з чим носити 
вишиванку і як використовувати 
правильно аксесуари? Під час 
зустрічі Оксана Караванська 
також розповідала про цікавинки 
з з історії моди та кумедні епізоди 
власного дитинства. 

Українські художники
ДДар’я КОЛЬЦОВА та Роман 
МИХАЙЛОВ під час зустрічі 
на тему «Сучасне українське 
мистецтво як інструмент 
культурної дипломатії» 
розказали про сучасне 
українське мистецтво як 
інінструмент репрезентації 
України за кордоном та 
представили українські 
кураторські проекти, які, 
на їхню думку, стали 
успішними в світі. 

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ
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Програма «Відкрий себе» спрямована на особистісний розвиток та 
зміцнення власної освіти. Метою програми є поширення нових знань, 
ідей для сприяння саморозвитку та розвитку громадянського 
суспільства в Україні. 

В рамках програми відбуваються відкриті лекції, зустрічі, тренінги з 
фахівцями різних сфер, які допомагають широкому загалу пізнавати, 
розуміти та відкривати себе.

Програма
“Відкрий себе”

• Особистісний розвиток та зміцнення власної освіти

• Самовдосконалення та внутрішній розвиток суспільства

Місія: 2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



Етикет - це правила гри під 
назвою життя. Кожен з нас колись 
грав в ігри, і знає прекрасно, що 
виграє той, хто краще знайомий з 
їх правилами. Той з нас, хто 
краще знає правила поведінки, 
скоріше досягне успіху, буде 
бібільш успішний в особистому 
житті і матиме значно менше 
проблем. Про це під час зустрічей 
в рамках проекту «Відкрий себе» 
розповіла президент «Etiquette 
School», експерт з етикету та 
дипломатичного протоколу, 
ппрофесійний бізнес-тренер 
Наталія АДАМЕНКО. 

Про те, як побудований 
мозок чоловіка та жінки, 
чим вони відрізняються і як 
вони працюють пояснили 
кандидати біологічних наук 
Вікторія КРАВЧЕНКО та 
Віктор КОМАРЕНКО під час 
лелекції на тему 
«Психофізіологія статі – Він 
та Вона». 

програмаВідкрий себе



Кандидат психологічних наук, 
викладач Київського 
національного університету 
імена Тараса Шевченка 
Олександр БІЛОУС в ході лекції, 
організованої в рамках програми 
«Відкрий себе», пояснив 
прприсутнім, що таке генетика і 
чому так важлива психогенетика 
для розуміння самого себе і для 
виховання дітей. 

Фонд «Відкрий Україну» 
у у партнерстві з Посольством 
Ізраїлю в Україні провів 
навчання для українських 
фахівців на тему 
«Психологічна допомога 
особам, котрі постраждали 
від військових дій». 
УУпродовж 5-ти днів 
ізраїльські спеціалісти 
ділилися досвідом з 
українськими колегами та 
демонстрували практики, які 
можна застосовувати для 
допомоги постраждалим від 
вівійськових дій.

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ
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«Ми працюємо з молодою 
генерацією митців, науковців 
та громадських лідерів, які 
прагнуть втілювати в життя 
суспільні зміни у різних 
регіонах. Наша українська 
молодь має потужний 
попотенціал, і ми будемо 
намагатися його посилити», 
- розповіла Терезія Яценюк.

• Привернути увагу більшої частини суспільства до нагальних проблем

• Допомогти незахищеним верствам населення

Місія:

Упродовж 2015-го року Фонд «Відкрий Україну» намагався сприяти 
підтримці українських військових, мешканців з прифронтових зон та 
презентував свою діяльність в різних регіонах України. 

Так, Голова Наглядової Ради Фонду Терезія ЯЦЕНЮК презентувала 
Фонд студентам та професорсько-викладацькому складу 
Національного університету «Львівська політехніка». 

ВВ ході зустрічі Терезія ЯЦЕНЮК розповіла про діяльність Фонду, 
наголосила на необхідності співпраці між університетом. 

За результатами зустрічі кращі студенти та представники вишу змоги 
взяти участь у Київському безпековому форумі та долучитися до 
програм Фонду, спрямованих на розвиток молодих лідерів. 

2015РІЧНИЙ
ЗВІТ



Майстер-клас із писанкарства для тимчасових переселенців, що перебувають в санаторії 
«Тетерів» Житомирської області, організував цього року Фонд «Відкрий Україну». 
Майже 40 дітей різного віку вміло та майстерно малювали крашанки, вивчали техніку 
писанкарства та отримували чимало нових вражень. Самі дітки зізналися, що малювати 
писанки - велике задоволення для них, хоча, за словами малят, більшість із них навіть не 
уявляли, наскільки кропіткою є ця робота. 

Для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації в Ірпінському військовому 
госпіталі, Фонд «Відкрий Україну» організував зустріч із відомим українським казкарем, 
актором, телеведучим Сашком Лірником. 
Фонд «Відкрий Україну» докладає чимало зусиль, що допомогти військовим не тільки 
ліками та обладнанням, але й намагається створити теплу невимушену атмосферу в 
госпіталі. 

інша діяльність



У рамках співпраці з Ірпінським військовим госпіталем Фонд підтримав проект 
«Арт-терапія для військових», в рамках якого упродовж декількох місяців відбувалися 
заняття з живопису, графіки. Для тих, хто не знайшов себе в малюванні, волонтери 
пропонували почитати книжки чи пограти в шахи та нарди. 
Курс для військових, який підтримав Фонд, завершився виставкою робіт. 

Для того, щоб у світі не забували про події, які відбуваються в Україні, Фонд «Відкрий Україну» 
ініціював проведення виставки ікон, оформлених на ящиках з-під озброєння, привезених з зони 
АТО, в рамках 25-го Економічного Форуму, що відбувся у Польщі. Понад 1000 учасників Форуму 
познайомилися з роботами українських художників Олександра Клименка та Софії Аталантової. 
  «Як ви розумієте, війна на Донбасі, можливо, є однією з найважливіших подій в українській 
історії. Отож, не дивно, що сучасні українські художники не можуть її обійти – у тій чи іншій мірі 
вона присутня у творчості багатьох українських митців. Власне, наш мистецький проект є однією 
з перших спроб осмислення цієї війни не як соціо-політичного явища, а, скоріше, як історико- 
культурологічного феномену», - розповів під час відкриття виставки Олександр Клименко. 

2015РІЧНИЙ
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Фонд підтримав ініціативу заслуженої артистки України Лесі Горової закупити 
україномовні книжки для населення Донецької та Луганської області, а також подарувати 
диски з українськими піснями мешканцям прифронтових областей. 
«Військові просять привезти не їжу та одяг, бо цим армія вже забезпечена. Просять 
привезти книги, гітари, пісні і концерти», - зазначила артистка. 

Багатодітні родини Шевченківського району міста Києва отримали можливість побувати на 
концерті «Головна ялинка України», який відбувся у столичному Палаці мистецтв «Україна». 
На дітей чекали казкові персонажі, голівудського рівня спецефекти, захоплюючі пригоди, 
унікальні музичні, танцювальні та акробатичні номери, майстер-класи чарівників - 
українських майстрів-на-всі-руки, які навчали власноруч робити іграшки, вітальні листівки, 
різноманітні подарунки. 
ЗЗа сприяння Фонду «Відкрий Україну» на святковий концерт змогли потрапити не лише 
окремі дітки, але й вся родина.

інша діяльність
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Ми дякуємо за підтримку
в 2015 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

Протягом дев’яноста років Четем Хауз є домівкою Королівського інституту 
міжнародних відносин. Місія організації – бути провідною світовою 
інституцією, що здійснює незалежний аналіз, організовує інформативні 
дебати та продукує переконливі ідеї щодо того, як будувати процвітаючий та 
безпечний світ для всіх.

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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