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ОНОВЛЕНІ ДНІ ЄВРОПИ
Д

ні Європи в Україні 2011 року
були новаторськими й досить

своєрідними. Організатори оновили
формат заходів, що дозволило “освіжити” сприйняття постійних учасників
святкування та залучити безліч нових
ентузіастів. Цього року безпрецедентним був масштаб відзначення та широта охоплення: до акцій долучилися
практично всі регіони України, крім
того, святкування проходило не тільки у великих містах, але й у селищах і
селах. Уперше Дні Європи відбувалися
під знаком європейських цінностей, які
об’єднують усю європейську спільноту та які стають дедалі важливішими
для побудови відкритого суспільства
в Україні. Волонтери та різноманітні

бачав залучення найрізноманітніших

тематикою, виграти пам’ятні сувеніри в

ініціативні групи стали фактично спі-

вікових груп. При цьому організатори

конкурсах, вікторинах і лотереях. Усе

ворганізаторами заходів, продемон-

зберегли найкращі напрацювання

це дало в підсумку плідний симбіоз,

струвавши високу культуру співпраці

минулих років: гості свята традиційно

який засвідчив зростання суспільного

та встановивши між собою партнер-

мали змогу ознайомитися з історією та

запиту на європеїзацію України та на її

ські стосунки. Уперше Дні Європи

культурою європейських країн, пройти

повноцінне входження в європейську

можна було відзначати всією роди-

в колоні Європараду, взяти участь у

спільноту.

ною, оскільки формат акцій перед-

розвагах, пов’язаних із європейською

Дні Європи в Україні
святкували 300 000 людей

пи дізналися більше не лише про країни Європи, їхню культуру та традиції, а
й про європейські цінності.
Учасниками загальноукраїнських кампаній “Я поділяю європейські цінності”,
“Європейські паради”, “Молодь – за європейські цінності!”, “Євроавтобус-4: Молодь Європи – українським
громадам” й акцій регіонального масштабу у Вінницькій,

Із нагоди Днів Європи 2011 в Україні
відбулося більше 200 святкових заходів
за підтримки Європейської програми
Міжнародного фонду “Відродження”.
До святкування долучилися мешканці 40 населених пунктів – від обласних центрів до сіл. Вони брали участь у
пізнавальних і розважальних заходах і
вперше під час відзначення Днів Євро-

Рівненській областях, Ужгороді та Києві були близько 300 000 людей.
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“Україні європейські стандарти, європейські цінності,
європейське майбутнє та безвізовий режим із ЄС!”

У

Миколаєві, Києві, Черкасах і Запоріжжі відбулися Європейські
паради – тематичні заходи у форматі пішої ходи центральними
вулицями міст. До них долучилися Голова Представництва ЄС в
Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, депутат Європарламенту
Павел Залевський, Виконавчий директор Міжнародного фонду
“Відродження” Євген Бистрицький, а також представники посольств країн Європейського Союзу.
Під час Європейського параду в Миколаєві 14 травня учасники
в колоні несли прапори України, Європейського Союзу та всіх 27
держав – членів ЄС. У національних костюмах ішли представники
культурних і мистецьких колективів, вистукував ритми колектив барабанщиць, а з динаміків лунала інформація про віхи становлення

ЄС, його склад і місію.
21 травня Європейським парадом розпочалося відзначення Дня
Європи в Києві. Основним гаслом акції було “Україні європейські
стандарти, європейські цінності, європейське майбутнє та безвізовий режим із ЄС!”. Пішу ходу супроводжував Національний академічний духовий оркестр України, дитячі танцювальні колективи,
молодь із прапорами європейських країн, колективи барабанщиць
і театр на ходулях. Участь в організації та проведенні акції в столиці
взяли близько 300 волонтерів.
В Європараді в
Черкасах 29 травня
взяли участь понад
1000 осіб, зокрема
школярів, курсантів,
студентів, представників громадських
організацій і євроклубів. Пішу ходу
доповнив флешмоб, на якому понад 150 волонтерів
та учасників заходу
утворили дві великі
літери “ЄС”.
На Європараді в Запоріжжі 4
червня розгорнули один із найбільших прапорів ЄС в Україні.
До колони з прапорами країн ЄС приєдналися громадські активісти, студенти, посадовці, фіналісти танцювального шоу “Майдан’s”.
Молодіжний захід відзначили виступами танцювальних і співочих
колективів, конкурсами та вікторинами. Дітей зацікавив конкурс
малюнків “Запоріжжя Європейське”. Усім охочим малювали прапори країн на обличчі та дарували символіку Євросоюзу.

Європейські цінності
об’єднали мешканців 20 міст і селищ України

У

20 містах і селищах України День
Європи відзначали під гаслом “Я
поділяю європейські цінності”. Метою
однойменної всеукраїнської кампанії
була популяризація європейських цінностей – поваги до людської гідності,
свободи, демократії, рівності, верховенства права, поваги до прав людини.
Кампанія охопила Вінницю, Дні-
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пропетровськ, Запоріжжя, ІваноФранківськ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Сімферополь, Суми, Херсон,
Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Канів, Кременчук, Ровеньки
Луганської області, Охтирку Сумської
області, Самбір Львівської області та
село Ганнівка Добропільского району
Донецької області.
Мешканці брали участь у пізнавальних і розважальних заходах, що відбувалися в Європейських кварталах і
наметових містечках на центральних
площах та в парках. Усі охочі могли
ознайомитися з європейською спільнотою через участь в інтерактивних
презентаціях, конкурсах і вікторинах у
наметах про ЄС, отримати елементарні
знання поширених європейських мов в
експрес-школах європейських мов, дізнатися більше про освітні можливості
в Європі завдяки презентаціям, спілкуванню з учасниками освітніх програм і
стажувань в освітніх наметах, поміркувати та поглибити розуміння “Що таке

цінність?”, “Якими є європейські цінності та що вони означають
у повсякденному житті?”, “Чи європейські цінності стануть свого часу
й українськими?” в неформальному
середовищі на інтерактивних майданчиках, проголосувати за роботиучасники конкурсів фотографій і малюнків “Формат: європейські цінності”,
побачити “родзинку” своєї громади у
пунктах “Фішка міста”, стати “живим
полотном” для європейських символів
в арт-пунктах, спостерігати за флеш-
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мобом “Верховенство права” та стати
учасниками віртуальних екскурсій, що
висвітлюють тему європейських цінностей.
Доповнили та розкрили тему європейських цінностей театральні постановки в шістьох містах України.
Старшокласники та студенти Львова,
Хмельницького, Кіровограда, Чернівців, Вінниці та Черкас переглянули й
обговорили три вистави, кожна з яких
презентувала певну європейську цінність. Після того учасники дискутували
щодо проголошених цінностей і розмальовували арт-об’єкти з символікою

скріплених рук, що є офіційним логотипом загальноукраїнської кампанії “Я поділяю
європейські цінності”.
Окрім спільних для всіх 20 міст і
селищ елементів святкування, кожен
населений пункт додав власні особливості.
У Луганську до святкування долучилися селищні громади, що презентували самобутність українського села в

поєднанні з сучасним європейським вектором розвитку.
У Запоріжжі студенти юридичного факультету Запорізького національного університету надавали безкоштовні
юридичні консультації всім охочим.
У Вінниці головним елементом святкування стала інтерактивна вулична вистава “Відкрий
Європу через волонтерство”,
під час якої учні демонстрували,
як мільйони людей на планеті
роблять добро.
У місті Самбір Львівської області більше 100 учасників флешмобу
сформували на площі слово “Європа”
та прапор Європейського Союзу.
У місті Охтирка Сумської області понад півтори тисячі людей
голосували відбитками долонь на
сорокап’ятиметровому полотнищі “Я
поділяю європейські цінності!”
Екскурсія “Європейські цінності:
відбиток на тлі мого міста”, яку провели представники Кіровоградського
Центру європейської інформації, мала
великий успіх.
У Каневі круглий стіл “Я поділяю
європейські цінності” відвідали офіційні делегації німецького міста Фірзен, французького міста Ламберсар,
польського міста Члухів, естонського
міста Виру, білоруського міста Кобрин,
представники громадянського суспільства та ЗМІ.
Учасники святкування в Чернігові

мали змогу розважитися та позмагатися під час конкурсу “Складання карти
Європейського Союзу” зі спеціально
виготовлених пазлів.
У селищі Гурзуф для глядачів було
організовано рок-концерт, на якому
виступали шість рок-гуртів із Севастополя, Ялти, Партеніта, Гурзуфа.
Гостями свята в селі Ганнівка Добропільского району Донецької області були волонтери “EVS” із Румунії,
Данії, Латвії, Німеччини.
Формат кампанії “Я поділяю європейські цінності” було розроблено під
час методичного тренінгу для Мережі
центрів європейської інформації України та партнерських організацій. За
його результатами підготовано збірку
методичних рекомендацій із організації
святкування Дня Європи (доступна на
http://ukrcei.org/catalog).

Учасники проекту “Євроавтобус”
посприяли активізації молоді в регіонах
Протягом травня тривала подорож команди міжнародного молодіжного проекту “Євроавтобус-4”. 12 учасників
із Угорщини, Словенії, Румунії, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії за 3 тижні відвідали 11 містечок і сіл у вісьмох
областях, переважно Півдня та Сходу України.
Учасники проекту проводили для місцевої молоді тренінги, семінари, навчання з громадської активності, волонтерства та презентували можливості участі в міжнародних проектах.
У кожному з населених пунктів відбулося святкування
Днів Європи та було реалізовано мініпроекти, запропоновані місцевою молоддю, – великі загальноміські “євротолоки” й паради на центральних площах і вулицях. Так, у
Черкаській і Тернопільській областях молодь установлювала баки для сміття, прибирала береги річок, а в Криму
створювала стіну пам’яті та проводила круглі столи з місцевою владою щодо розробки проектів із енергозбереження, екології та водопостачання.
Відмінністю “Євроавтобусу-4” від попередніх проектів є
організація менторства (шефства), яке здійснюватимуть
іноземні учасники над проектами, запропонованими українською молоддю. У кожному населеному пункті місцева молодь
пропонувала ініціативи для подальшої співпраці.
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У Києві на День Європи долали візові бар’єри

Під
час святкування Дня Європи в
Києві відбулися публічні дебати “Долаємо візові бар’єри разом! Європа наш
спільний дім!”

Участь у дебатах взяли Глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель
Пінту Тейшейра, директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України
Василь Філіпчук, депутат Європейського Парламенту Павел Залевський, посли та представники посольств країн
Європейського Союзу, а також українські експерти й аналітики. Учасники обговорювали питання: “Чому безвізовий
режим для України вигідний для ЄС?”,
“Які переваги безвізовий режим матиме для українських громадян?”
Також під час Дня Європи було розпочато інформаційну кампанію “Живи
без кордонів!” У Києві й обласних центрах заплановано низку інформаційнопросвітницьких заходів для роз’яснення

важливості впровадження Плану дій із
лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, та пояснення можливостей,
що надасть безвізовий режим.

У центрі столиці створили вуличну галерею усмішок
21 травня в Маріїнському парку в центрі Києва відбулася акція “Усміхнись, Європо!”
Митцям запропонували втілити свої думки та
враження про Європу на спеціально виготовлених
лавочках. Їх буде встановлено в одному з парків
столиці.
Також учасники акції прикрашали дерева парку дерев’яними
смайлами-тарілками, які попередньо розмалювали вихованці
творчих гуртків Києва. Кожен
зі смайлів, окрім традиційного
веселого обличчя, зі зворотного боку був прикрашений
візерунком або веселим зображенням.
Крім того, усі охочі могли
створити свій унікальний варіант смайла. Прямо на алеї
було організовано майстерклас із розпису.
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Ужгород – “вікно в Європу”
Під час свята до міста завітала “пані Європа”, яка разом із
дітьми здійснила віртуальну подорож своїми володіннями. Діти
ліпили з пластиліну визначні пам’ятки Європи. Усі охочі могли
побачити виставу-пантоміму “Казка про ЄС”, стати учасником
інфоярмарку “Європейські освітні можливості для молоді”, побувати в “Євролабіринті”, пограти в лотерею.
Ужгородський пасаж на час свята було перетворено на “Вікно в Європу”. Там установили 27 великих яскравих колажів, що
ілюстрували історію, культуру та звичаї європейських країн.

В Ужгороді до Дня Європи відбувся флешмоб.
Волонтери склали з 60 пазлів величезний прапор
Об’єднаної Європи й України. На завершення акції над центральною площею міста з’явився прапор
Європейського Співтоваритсва, який було випущено в повітря.

Дні Європи в селах
Уперше заходи до Дня Європи від-

ній “Частинка Європи в серцях Ві-

булися в значній кількості сіл, селищ

нничан” на Вінниччині та “На один

і містечок. Зокрема, до святкування

день в Європу” на Рівненщині в

долучилися селище Вороновиця та

цих селах і містечках пройшли

місто Липовець Вінницької області,

тематичні інтерактивні заходи,

селище Гоща Рівненської області,

у яких узяли участь і мешканці

села Широка Балка та Музиківка

сусідніх населених пунктів. Усі

Херсонської області. У межах кампа-

охочі ознайомилися з діяльністю та розвитком країн Європейського
Союзу, можливостями для українців у
ЄС. Святкування Дня Європи в селах
Широка Балка та Музиківка також
об’єднало жителів довколишніх сіл
(Станіслава, Софіївки, Томиної Балки, Східного), що стали учасниками
інтелектуальних конкурсів, вікторин,
виставок.
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Організатори Днів Європи 2011 в Україні
Мережа центрів європейської інформації України
www.ukrcei.org
ukrcei@gmail.com
ГО “Європа без бар’єрів” (Київ)
www.novisa.com.ua
office_ewb@novisa.com.ua
(044) 238 68 43
ВМГО “Європейська молодь України” (Київ)
www.euroyouth.org.ua
euro_youth@ukr.net
(044) 361 54 53
Харківський осередок ВМГО “Фундація регіональних ініціатив” (Харків)
www.fri.com.ua
info@frikharkiv.org.ua
(057) 372 41 94
Центр субкультурних ініціатив “Урбан Х” (Київ)
Facebook: URBAN X_street culture project
info@urban-x.org
(050) 440 09 20
Ліга розвитку міжнародних зв’язків “Потенціал” (Ужгород)
www.ukrpotential.com
fedir@ukrpotential.com
(0312) 64 13 74
Білозерський районний осередок
ХОМГО «Молодіжний центр регіонального розвитку»
(смт. Білозерка, Херсонська область)
www.bilozerka-moloda.org.ua
mcrr-bilozerka@i.ua
(05547) 33 803, 33 768
Благодійний фонд «Подільська громада» (Вінниця)
www.gromada.vn.ua
podolfond@ukr.net
Гощанська централізована система публічно-шкільних бібліотек
(смт. Гоща, Рівненська область)
www.goscha-bibl.narod.ru
Grb20051@yandex.ru
(03650) 2 19 71

Міжнародний фонд “Відродження” й організатори заходів цінують співпрацю з Представництвом ЄС в Україні,
органами державної влади та місцевого самоврядування.
Спільні зусилля сприяють більш ефективному та змістовному відзначенню Днів Європи в Україні.
День Європи спершу відзначали як день заснування Ради Європи (5 травня 1949 року), а пізніше він став відомий як день проголошення Декларації Шумана (9 травня 1950 року). Він є одним із символів європейської єдності.
В Україні День Європи, згідно з Указом Президента, відзначають із 2003 року кожної третьої суботи травня. Для України, яка не
є членом ЄС, але проводить політику європейської інтеграції, у цей день важливим є привернути увагу суспільства до Європейського Союзу та євроінтеграції, спонукати громадян до роздумів про Європу та роль України в ній.
За додатковою інформацією слід звертатися до Дарини Наконечної, менеджера Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”,
(044) 461 95 00, nakonechna@irf.kiev.ua

6

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА

