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Шановні друзі,
2016 рік приніс чимало випробувань і тривог. Продовження агресії Росії,
окупація Криму і Донбасу, сирійська катастрофа, тероризм, масштабна
проблема біженців на тлі ерозії глобальних інститутів безпеки, посилення
в багатьох державах настроїв самоізоляції, «втоми» від зовнішніх проблем,
популізму формують загрозливий міжнародний портрет.
Невизначеність та невпевненість – ці поняття вже вкорінилися у словниках
багатьох політичних середовищ. Саме в такий історичний момент вільний
світ повинен мобілізувати свої сили. Системні загрози вимагають лідерства
спільноти демократичних націй і повернення міжнародних відносин до
фундаментальних принципів цивілізованого співжиття.
Втім, на противагу загрозам і викликам 2016 рік також запам’ятається
багатьма прикладами солідарності і підтримки. Серед них особливо
важливою залишається міжнародна єдність навколо України. Важливо, щоб
й надалі Україна залишалася центром тяжіння сил, які захищають право,
демократію і свободу. Цей тест прямо стосується світу, оскільки свідчить про
стан міжнародної солідарності. Цей тест стосується й нас, українців, оскільки
безпосередньо залежить від нашої відданості та поступу.
Свій внесок у такі зусилля продовжує робити фонд «Відкрий Україну». Дуже
ціную працю нашої молодої і активної команди. Радий, що однією з яскравих
подій у роботі фонду став минулорічний Київський безпековий форум, що
зібрав багатьох визначних політичних діячів, дипломатів та науковців. І,
безумовно, дякую за співпрацю усім партнерам, друзям та учасникам наших
заходів.
Лідерство розпочинається з позиції. Наша позиція – відкрита, чесна, віддана
національним інтересам України і спільним демократичним цінностям
вільного світу. Дотримуймося цих вартостей разом і майбутнє підтвердить
правду нашого вибору і нашої позиції.

З повагою,
Арсеній Яценюк

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ

ПРОГРАМА

Александер
ВЕРШБОУ

Заступник Генерального Секретаря НАТО
запевнив, що «НАТО
засуджує і ніколи не
погодиться з окупацією Криму».

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

9-ий Київський
Безпековий Форум
«Сила в єдності. Безпека в дії» - такою стала тема 9-го Київського безпекового форуму,
який відбувся 14-15 квітня 2016 року 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.
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.

Арсеній ЯЦЕНЮК

засновник Фонду «Відкрий Україну»,
прем’єр-міністр України (2014-2016)
наголосив, що українці прагнуть вступу до
Європейського Союзу: «це означає те, що
українці поділяють цінності Європейського
Союзу. Це означає те, що Європейський
Союз повинен продемонструвати свою
єдність, а зараз він також стоїть перед викликами».
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Майкл
КАРПЕНТЕР,

заступник
Уповноваженого
Міністерства
оборони США
висловив
сподівання,
що «Україна не зверне зі
шляху реформ, бо США
й надалі планує сприяти
позитивним змінам».

Малкольм РІФКІНД,

Голова комітету з питань оборони та
безпеки Великої Британії (2010-2015),
Державний секретар у закордонних
справах та справах Співдружності
(1995-1997)
підкреслив, що «порушивши територіальну цілісність України, Росія
де-факто порушила Будапештський
меморандум… і цей крок щодо порушення цілісності України завдав
шкоди не лише Україні, але й в руху
щодо нерозповсюдження ядерної
зброї в світі».

9-ий Київський
Безпековий Форум
Ларс АДАКТУССОН,

депутат Європейського парламенту, член
Християнсько-демократичної партії
висловив думку, що враховуючи наявні
проблеми в ЄС, Україні доведеться продемонструвати велику рішучість і мужність
задля того, аби відстояти свою європейську ідентичність і право бути частиною
Європи.

Арсен АВАКОВ,

Міністр внутрішніх
справ України
наголосив, що «розпочаті реформи є
тільки
початком
довгого і важкого
шляху, який в Україні
ускладнюється багатьма чинниками».
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Лілія ШЕВЦОВА,

науковий співробітник Інституту Брукінгса (США)
зауважила, що «Україна для Заходу стає
полігоном, який може
показати, наскільки Захід
готовий захищати свої
принципи».

Стівен ПАЙФЕР,

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні
(1998-2000), старший науковий співробітник Інституту
Брукінгса (США)
відмітив, що «Захід може відвернутися від України, якщо
в Києві будуть займатися
політичними іграми замість
реформ».

9-ий Київський
Безпековий Форум
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Київський Безпековий
Форум для молоді

Напочатку березня 2016 року відбувся IV Київський безпековий форум для молоді, в якому
взяли участь понад 80 молодих лідерів, студентів, громадських активістів із усіх регіонів
України. Тема форуму - «Україна-світ: будуємо стратегії взаємовідносин».
Як зазначила у своєму вступному слові директор Центру інформації та документації НАТО
в Україні Наталія НЕМИЛІВСЬКА, даний захід є особливий і важливий з двох причин: «поперше, тому що він зорієнтований на молодь. А по-друге, тому що він надає його учасникам
практичні навики, інструменти, підходи для дуже важливої сфери їх майбутньої діяльності,
а саме: розробка і втілення стратегічного мислення в аналітичні документи з зовнішньої
політики».
«Головне завдання нашого Форуму – показати молодим спеціалістам, як проводити оцінку і
як готувати аналітичні документи в сфері зовнішньої політики», - наголосив директор Фонду
«Відкрий Україну» Тарас МИХАЛЬНЮК.

Літня школа з
питань безпеки
25 громадських активістів, молодих спеціалістів, студентів із різних областей України взяли
участь в Літній школі з питань безпеки, яка відбулася у місті Ірпінь (Київської області).
Упродовж трьох днів молодь працювала над розробкою власних проектів, результати яких
потрібно було представити в останній день Літньої школи. Як наслідок, учасники змогли
розробити шість проектів.
Під час навчання також відбулися зустрічі із експертами. Зокрема, своїм досвідом ділилися
генеральний директор державного агентства «Укрінформ» Олександр ХАРЧЕНКО, член
Несторівської групи Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів»
Ірина СУШКО, журналіст Віталій ПОРТНІКОВ, політичний директор Міністерства національної
оборони Литви Вайдотас УРБЕЛІС, фахівець з питань СММ Олег МОГИТИЧ.
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Тренінги для молодих
спеціалістів

Фонд «Відкрий Україну» у партнерстві зі словацьким Центром північно-атлантичних справ
організував два 5-денні тренінги на тему «Побудова комунікаційних стратегій для державних
установ» та «Як розробляти стратегії з питань безпеки». Участь у тренінгах взяли 50 українських
спеціалістів.
Під час тренінгу обговорювалися питання побудови стратегічної комунікації, використання
трендів при побудові інформаційної кампанії, були опрацьовані кращі інформаційні стратегії,
що застосовувалися в НАТО та ЄС.
Лекції для учасників прочитали Державний секретар Міністерства оборони Словаччини
Роберт ОНДРЕЙЧАК, провідний соціолог, доцент Інституту суспільних справ (Словаччина)
Ольга ГЯРФАШОВА та журналіст-міжнародник, редактор видання Dennik N (Словаччина)
Мірек ТОДА.

Навчальні поїздки для
представників місцевого
самоврядування до Польщі
Фонд «Відкрий Україну» у партнерстві з польською Фундацією «Інститут східноєвропейських
досліджень» організував дві навчальні поїздки до Польщі з метою обміном досвідом у сфері
місцевого самоврядування та регіонального розвитку.
У рамках першої поїздки 30 учасників із регіонів України (представники обласних, районних,
міських, селищних та сільських рад, неурядових громадських організаці, експертів) відвідали
Форум «Україна-ЄС», познайомилися з діяльністю гміни Добронь, побували у повіті Пабяніце
та у Лодзькому воєводстві.
Під час другої поїздки українці відвідали органи місцевого самоврядування декількох
польських міст та взяли участь в 26-му Економічному Форумі, де виступили прем’єр-міністри
країн Вишеградської четвірки, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, українські та
закордонні урядовці. Члени делегації активно долучалися до обговорень, зокрема у сфері
децентралізації та розвитку місцевого самоврядування.
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МОЛОДІ ЛІДЕРИ
ПРОГРАМА

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 суспільств

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.
У лютому 2016 року український політтехнолог, експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ
презентував книгу «Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни».

«Ця книга про те, як було
вчинено найбільший сучасний
злочин проти людяності, проти
міжнародного права і проти
добросусідських відносин між
великими народами. Я би хотів,
щоби ця книга допомогла зрозуміти всі потаємні пружини та
механізми зловісного плану,
який вороги України виношували понад 20 років», - підкреслив
Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.
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Україна має одночасно
внутрішній та зовнішній
конфлікт. У нього залучені
російські військові сили та
люди з самої України. Таку
думку висловив британський дипломат, керівник
офісу
прем’єр-міністра
Великої Британії Тоні Блера (1995-2007) Джонатан
ПАУЕЛЛ.

Норвезький громадський активіст, один із номінантів на
здобуття Нобелівської премії
миру Торе НАЄРЛЕНД під час
Дискусійного клубу порадив
молоді не боятися втілювати в
життя найамбітніші мрії та відстоювати громадську позицію
заради миру та примноження
добра у світі.

Мати державу означає щоденні
інвестиції в те, що називається
державою. В Україні це означає
будувати і створювати стійкі
ефективні державні інституції.
Про це зазначив Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян ТОМБІНСЬКИЙ
під час зустрічі в рамках дискусійного клубу «Відкрий світ».

«Я переконаний, зараз Україна
має найкращу можливість, яка
випадала на її долю з часів
незалежності. Україна має встановити верховенство права. Це,
власне, те, чого прагнув Майдан.
І це те, на що заслуговує народ
України», - зазначив під час
Дискусійного клубу Посол США
в Україні Джеффрі Р. ПАЙЄТТ.
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У Міністерстві закордонних
справ Німеччини вважають,
що для розгортання поліцейської місії на Донбасі потрібно
припинити бойові дії та мати
високий рівень безпеки. Про
це заявив керівник робочого
штабу з питань України федерального Міністерства закордонних справ Німеччини
Йоганнес РЕГЕНБРЕХТ під час
зустрічі Дискусійного клубу
«Відкрий світ».

Професор економіки, викладач Гарвардської школи охорони здоров’я (США)
Том БОССЕРТ переконаний,
що Україна на правильному
шляху до реформування
вітчизняної медицини, при
цьому, треба дуже добре
вивчити досвід інших країн,
щоб не допустити помилок
тих, хто вже пройшов шлях
реформації.

Президент
Парламентської
Асамблеї НАТО (1994-1996), німецький політик Карстен ФОГТ
впевнений, що Росія прагне
постійного напруження в східному регіоні та не зацікавлена
в стабілізації ситуації в Україні.
«Особисто я та німецькі політики зацікавлені в стабілізації
України», - зазначив німецький
політик.

Під час «Дискусійного клубу»
український журналіст, публіцист Віталій ПОРТНІКОВ розповів, чи буде Україна заможною
державою через 25 років, чому
ідея боротьби без змін ніколи не
спрацює та що, окрім економіки,
змінять економічні реформи.
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«Головною причиною відсутності боротьби за привабливий імідж України став брак
усвідомлення представників
політичної еліти потреби забезпечити просування держави в
навколишньому середовищі».
На цьому наголосили під час
Дискусійного клубу «Відкрий
світ» історик Тетяна ВОДОТИКА
та політолог Євген МАГДА,
презентуючи книгу «Ігри відображень: якою бачить світ
Україну».

Старший науковий співробітник Британського королівського інституту міжнародних
відносин (Chatham house)
Джеймс ШЕРР вважає, що
політичний консенсус Заходу
щодо підтримки України буде
під загрозою через низку виборів у ключових країнах.

Фонд «Відкрий Україну» у партнерстві з Фондом Фрідріха Еберта організував виїзні зустрічі
Дискусійного клубу «Відкрий світ» у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях.
Так, відбулися зустрічі зі студентами Національного університету «Львівська політехніка»,
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
У згаданих містах перед студентами виступив Президент Парламентської Асамблеї НАТО
(1994-1996), німецький політик Карстен ФОГТ, котрий розповів про бачення розвитку
міжнародних відносин, доцільність продовження переговорів відповідно до Мінського
формату, співпрацю України та Німеччини на міжпарламентському рівні.
А наприкінці грудня відбулася зустріч студентів та громадськості Чернівців із українським
політологом, експертом Тарасом БЕРЕЗОВЦЕМ. У рамках візиту він презентував книгу
«Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни», розповів про виклики, які стоять перед
Україною та проаналізував зовнішньополітичну ситуацію.
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Наприкінці 2015 року Фонд створив Молодіжну раду – YOUTHINK. За 2016 рік ми отримали
чимало корисних порад від молодих, активних, ініціативних учасників Ради. А вони, своєю
чергою, змогли реалізувати декілька власних проектів.
Так, за активної підтримки Молодіжної ради проведено Київський безпековий форум для
молоді, Літню школу з питань безпеки в Ірпіні, чимало зустрічей з іноземними гостями Фонду.
Молодіжна рада успішно реалізувала проект #подаруйказку, в рамках якого усі бажаючі
змогли відправити книги до дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Загалом учасниками акції
стали понад 300 осіб, а до дитячих будинків відправлено понад 6000 книг.
Наприкінці 2016 року Молодіжна рада поповнилася новими членами. Зокрема, членами
ради стали Антон Шкуро із Чернівців, Сергій Боженко із Ніжина, Оксана Когут, Катерина
Остапенко та Олександра Чубінідзе із Києва.

Представники
Молодіжної
ради
гідно
представили Фонд під час закордонних візитів.
Так, Олена ФЕДОРЧЕНКО мала змогу відвідати
VII Форум «Європа-Україна», який відбувся у
місті Лодзь (Польща). Олена долучилася до
обговорень питань війни на Добнасі та анексії
Криму, взяла активну участь у дискусії щодо
зміцнення європейської і світової безпеки.

Антон ШКУРО
За активну співпрацю з Фондом члени
Молодіжної ради Антон ШКУРО та Сергій
БОЖЕНКО отримали можливість відвідати
Штаб-квартиру НАТО в Брюсселі (Бельгія) та
поспілкуватися з керівниками департаментів
НАТО, обговорити актуальні питання щодо
діяльності Альянсу та розвитку відносин
між Україною і НАТО. Організація поїздки
відбулася за сприяння Центру інформації та
документації НАТО в Україні.

Сергій БОЖЕНКО

Олена ФЕДОРЧЕНКО
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КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ
ПРОГРАМА

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

Мистецький клуб
«Обличчя»
Мистецький клуб «Обличчя» є майданчиком для спілкування та обміну досвідом
із українськими та закордонними письменниками, музикантами, художниками,
дизайнерами, режисерами, фотографами та іншими представниками культури.
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

Акторка театру та кіно, телеведуча,
волонтер Ірма ВІТОВСЬКА переконана,
що «зараз треба більше працювати саме з
таким театром, куди люди приходили би
плакати і сміятися».
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Українська письменниця,
перекладачка
Євгенія
КОНОНЕНКО поділилася,
що «творчість — це несвідомий процес…, а література — це чи не єдина сфера
мого буття, яка є сферою
моєї свободи, там я роблю,
що хочу»

Композитор, автор міжнародних
проектів
електронної
музики
Алла
ЗАГАЙКЕВИЧ
розповіла,
що потрібно для створення
якісної музики та чому українці мають пишатися своєю
електронною музикою, якій
уже понад 100 років.

Міні-гранти для митців
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 2016 році надано 14 подорожніх
грантів, які отримали:
Юлія ВРОТНА,
режисер
Участь
у
фестивалі
відеопоезії
International
Film
Poetry Festival.
Греція
Валерія СОЧИВЕЦЬ,
режисер
Презентація фільму
«СИН» на 38-му міжнародному фестивалі
короткометражного
кіно
ClermontFerrand.
Франція
Алла ЗАГАЙКЕВИЧ,
композитор
Презентація музично-літературного
проекту «Історія солдата».
Німеччина
Вікторія ГРИГОР’ЄВА,
художниця
Участь у фестивалі
для
митців-акварелістів
FabrianoInAcquarello.
Італія

Галина ШИЯН,
письменниця
Участь у фестивалі
короткої прози «Кікінді Шорт».
Сербія

Оксана ЧЕПЕЛИК,
художниця
Участь у Міжнародній мистецькій резиденції Міжнародного
інституту сучасного
мистецтва і теорії.
Румунія

Наталія
ЗУБАНЬ,
художниця
Участь в Ceramic Art
Residency Program
of
the
FuLe
International Ceramic
Art Museums для
створення
Олена ФЕТІСОВА,
постійної експозиції
продюсер, режисер Ukrainian Ceramic
та сценарист
Art Museum.
Участь у форумі Baltic
Китай
Event в рамках щорічного Міжнародного Віталій
кінофестивалю групи КИЯНИЦЯ,
А «Black Nights».
композитор
Естонія Участь
у
фести-

Тетяна ФІЛЕВСЬКА,
упорядниця
книги
«Казимир Малевич»
Провела презентацію книги «Казимир
Малевич. Київський
період
1928-1930»
під час проведення
Європейського
чемпіонату з
футболу.
Франція Анна МАРТИНЕНКО,
фотограф
Сергій РАДКЕВИЧ,
Участь у European
стріт-арт-художник
Month
of
Створення
муралу Photography.
«Діонісій
ПаНімеччина
рижський» під час
проекту,
організо- Наріман АЛІЄВ,
ваного
асоціацією режисер
Le M.U.R. і галереєю Участь у фестивалі
сучасного вуличного короткометражних
мистецтва
Galerie фільмів
Zubroffka
Mathgoth.
Short Film Festival.
Франція
Польща

валі
«The
ACC
First
Anniversary
Performing
Arts
Festival «Symphony
for Asia».
Південна Корея
Костянтин
КАЗАНЧЕВ,
карикатурист
Участь у 28-му міжнародному конкурсі
карикатур «ОЛЕНС».
Бельгія

Відкрий Україну
Фонд Арсенія Яценюка

ПРОГРАМА

КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ

ВІДКРИЙ СЕБЕ
ПРОГРАМА

Місія:
• Особистісний розвиток та зміцнення власної освіти
• Самовдосконалення та внутрішній розвиток суспільства

Програма
«Відкрий себе»
Фонд «Відкрий Україну» започаткував програму «Відкрий себе» наприкінці
2015 року. Метою програми є поширення нових знань, ідей для сприяння
саморозвитку та розвитку громадянського суспільства в Україні. Цей проект,
спрямований на особистісний розвиток та зміцнення власної освіти, набув
неабиякої популярності серед гостей Фонду. Учасниками програми стали понад
5000 українців.

«У рамках програми відбуваються
відкриті лекції, зустрічі, тренінги
з фахівцями різних сфер, які
допомагають
широкому
загалу
пізнавати, розуміти та відкривати
себе», - пояснила Голова Наглядової
ради Фонду Терезія ЯЦЕНЮК.
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27 січня 2016 року Дан ШЕХТМАН,
який в 2011 році отримав Нобелівську премію, на запрошення
Фонду «Відкрий Україну» прочитав
у Києві лекцію на тему «Теперішнє — пролог до майбутнього: нові
технології, які змінюють державу
та суспільство». Він впевнений, що
Україна має чимало можливостей
для успіху, головне – розвивати
людський
потенціал,
активно
співпрацювати з молоддю та робити ставку на якісну освіту і інноваційні технології.

Кандидат
психологічних
наук, викладач Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка
Олександр БІЛОУС охарактеризував поведінку людей в
Інтернеті та пояснив, як видозмінюється концепція потреб
Маслоу відповідно до умов
сучасного життя.

У рамках проекту «Відкрий
себе» було організовано ряд
лекцій бізнес-тренера, коуча,
когнітолога Мар’ї НЕСТЕРОВОЇ.
Фахівець розповіла про те, як
знайти порозуміння представникам різних поколінь, які
психологічні висновки можна
зробити на основі інформації,
яку людина черпає з медіа та як
уберегти себе від маніпуляцій з
боку маркетологів.
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Завідуюча педіатричної служби медичної фірми «Борис»,
лікар вищої категорії, педіатр
Анна ГОРБАНЬ розвіяла міфи
щодо дитячого щеплення, розповіла, на що потрібно звертати увагу батькам немовлят
та як слідкувати за здоров’ям
дитини.

Під час лекцій проекту «Відкрий себе» доктор психологічних наук, практикуючий
психолог, професор кафедри
психології Інституту підготовки кадрів державної
служби зайнятості України
Валерій ДОРОЖКІН визначив, що таке емоційна атмосфера, чому деяким людям
подобається страждати та як
самостійно подолати бар’єр
«поганого» настрою.

Упродовж року Фонд організував серію із шести лекцій
психоаналітика, дитячого й
сімейного психолога психоаналітичного спрямування
Олени МЕДВЕДЄВОЇ. В рамках зустрічей лектор зробила
акцент на розумінні власного
місця людини у житті, відносинах між батьками та дітьми,
спілкуванні з підлітками та
трактуванні щастя для кожного з нас.
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ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Місія:
• Привернути увагу до культурної спадщини України
• Показати надбання української культури іноземцям

Упродовж 2016 року Фонд «Відкрий Україну» розвивав не лише власні програми, але й намагався якомога ширше представити світу унікальну українську
ідентичність. Голова Наглядової ради Фонду Терезія Яценюк провела чимало
зустрічей із іноземними гостями, презентуючи кращі досягнення української
культури.
Під час Київського безпекового форуму, учасниками якого стали понад 100
іноземців, відбулася презентація виставки «Листи на фронт» фотографа
Івана КРАВЧИШИНА. Гостям представили фотографії дружин, сестер, матерів
та дочок бійців АТО у старовинному українському одязі.

«Це спроба поєднати мирну та воєнну
реальність країни, налагодити зв’язок
між тими, хто воює та їх близькими. Головна концепція знімків – це погляд.
Показати жінок, які поглядом шукають
своїх рідних. І хоча проект називається
«Листи на фронт», його учасниці листів не пишуть, адже погляди та емоції
можуть бути красномовнішими за слова»», - переконаний Іван КРАВЧИШИН.
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Голова Наглядової Ради Фонду Терезія
ЯЦЕНЮК зустрілася з дружиною Прем’єр-міністра Туреччини Саре ДАВУТОГЛУ. Зустріч
відбулася в комплексі «Мистецький арсенал», де експонувалася виставка «Марія
Примаченко. Неосяжне».
«Роботи Марії Примаченко неповторні. Вони
впізнаванні у всьому світі. Мені надзвичайно
приємно було познайомити наших гостей із
Туреччини з культурним надбання нашого
народу, який поєднав у собі традиції народного малярства та особисту обдарованість
художниці», - зазначила Терезія ЯЦЕНЮК.

За сприяння Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» влітку 2016 року понад 20 послів,
акредитованих у Варшаві, відвідали Львів з ініціативи Посольства України в Польщі.
Екскурсії Львовом, відвідини виставки сучасного українського мистецтва «Килим», презентація креативного простору «FEST Republic», фонду Borsch Ventures та концерт в рамках
Alfa Jazz Fest (official) залишили у гостей неймовірні спогади, приємні враження та пробудили
нестримне бажання ще раз відвідати Україну.

Фонд «Відкрий Україну» надав
інформаційну підтримку українським митцям, котрі проживають
у місті Мюнхен (Німеччина), для
організації концерту класичної
української музики. Так, наприкінці грудня відбувся концерт піаніста Тараса Ященко та диригентки Оксани Линів, котрі виконали
твори М. Скорика, Є. Станковича,
В. Сильвестрова та інших. На заході були присутні понад 400 гостей,
зокрема місцевих мешканців Мюнхена та представників української
діаспори.

Тарас Ященко - піаніст та композитор українського
походження. Випускник Київської консерваторії імені
П. Чайковського та мюнхенської Hochschule für Musik.
У репертуарі -класика, джаз, популярні мелодії, власні
твори. Живе та працює у Мюнхені. Гастролює у різних
країнах світу.
Оксана Линів – диригент, що здобула третю премію
на Міжнародному конкурсі диригентів ім. Г. Малера
(м. Бамберг, Німеччина), працювала асистентом
головного диригента Вamberger Symphoniker Джонатана Нотта. Співпрацювала більш як з 20 оркестрами в
Німеччині. На даний момент співпрацює з Одеським
національним театром опери та балету, де провела
поновлення опери Пучіні «Богема», а також диригувала виставами «Ріголетто», «Кавалерія Рустикана»,
«Мадам Батерфляй».

Фонд із задоволенням долучився
до ініціативи #подаруйказку
та передав книги української
співачки, поетеси Лесі Горової
в школи та дитячі будинки Донецької області в прифронтовій
зоні.
«Мешканці цього регіону просять
привозити не тільки їжу та одяг.
Вони просять привезти книги,
гітари, пісні і концерти», - зазначила Леся ГОРОВА.
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ФОНД "ВІДКРИЙ УКРАЇНУ"
Наглядова рада:

Терезія Яценюк

Андрій Курков

Микола Рябчук

Голова Наглядової
ради Фонду
“Відкрий Україну”

Письменник

Науковий працівник
Українського центру
культурних досліджен

Правління:

Роман Шпек
Голова правління Фонду «Відкрий Україну»,
Голова постійного представництва України при
Європейському Союзі
(2000-2008)

Світлана
Войцеховська
Народний депутат
Україн

Наталя Гребеник

Данило Лубківський

Доцент кафедри банківської справи Університету
Банківської Справи при
Національному банку
України

Радник
Прем’єр-міністра
України

Команда Фонду:

Тарас Михальнюк

Ірина Дещиця

Директор

Заступник директора,
менеджер програми
“Культурні горизонти”

Леся Ткач

Раміна Шут

Аліна Масло

Менеджер зі зв’язків
з громадськістю

Менеджер програми
“Міжнародний діалог”

Секретар
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НАШІ ПАРТНЕРИ
Ми дякуємо за підтримку
в 2016 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
The Black Sea Trust
for Regional Cooperation

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.

• МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ
• КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ
• МОЛОДІ ЛІДЕРИ
• ВІДКРИЙ СЕБЕ
• ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
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