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Вступ 
Починаючи з січня 2010 року, Всеукраїнська радіостанція «Наше 

Радіо» та громадська організація «Євроклуб «Право і Захист» 

виконують проект «Підтримка мережі Євроклубів України у 2010 році», 

що фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні.  

Загальну інформацію про Проект можна знайти тут>> 

Навіщо ми розпочали цей проект? Щоб сприяти спілкуванню між вами, 

надавати методологічну та організаційну підтримку у щоденній роботі 

євроклубів, особливо - у реалізації інноваційних проектів та ідей.  

Для нас важливо допомогти вам у вирішенні ваших проблем, надати 

всебічну підтримку у реалізації завдань євроклубів, щоб полегшити вашу 

роботу.     

На підготовчому етапі Проекту ми провели анкетування та вивчили 

ваші актуальні потреби.  

Ви просили надавати регулярну інформацію про досвід діяльності 

інших євроклубів в Україні та інших країнах, інформацію про схеми 

індивідуального росту: конференції, семінари, тренінги, обміни, навчання 

тощо. Також Ви писали, що є необхідність більш широкого висвітлення 

роботи євроклубів з боку ЗМІ та в Інтернет-просторі.  

«Пілотний» перший випуск електронного бюлетеню для української 

спільноти євроклубів – це одна із спроб виконати Ваші побажання.   

Ми також закликаємо вас писати про свої заходи, діяльність. 

Надсилайте будь-яку цікаву інформацію щодо роботи Ваших євроклубів на 

адресу - network@nasheradio.ua. Ми, в свою чергу, будемо поширювати таку 

інформацію через електронний бюлетень, інші Інтернет-ресурси.   

Будемо раді отримати Ваші зауваження, пропозиції для майбутніх 

випусків бюлетеню!  

З повагою, Колектив організаторів та експертів Проекту  

 

 

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_26_03_01_uk.htm
mailto:network@nasheradio.ua
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1. Новини проекту 

 

1.1.  Інтерактивна платформа євроклубів.    

В рамках Проекту створено та активовано зовнішню соціальну 

мережу для української спільноти євроклубів http://uesnet.org  

(Ukrainian Euroclub Society Network), в якій можна зустріти активних 

діячів сучасного європейського суспільства. 

Щоб зареєструватись в UESNet, необхідно зайти на 

сторінку реєстрації  та заповнити реєстраційну форму.  

Платформа перекладена та адаптована англійською, російською 

та українською мовами. Мережа тільки починає працювати і на 

сьогодні в ній зареєстровано більше 30-и учасників.    

 Приєднуйтесь до нас!   

http://uesnet.org/
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Ті, хто вже користуються UESnet, отримують цілий ряд переваг: 

• Пряме спілкування з представниками євроклубів та інших 
організацій, що займаються питаннями євроінтеграції, 

• Корисні матеріали, найкращі методики роботи українських 
євроклубів та проєвропейських організацій, 

• Консультації від експертів та колег щодо організації та 
підвищення ефективності свого євроклубу,  

• Контакти та пряме спілкування з представниками ЗМІ, допомога 
у розповсюдженні інформації про свою діяльність.  

Насправді, UESNet має стільки опцій та модулів, що вмістити їх на 

екрані та встигати моніторити всі зміни досить важко! Ви можете 

обрати самі, ЩО САМЕ відображатиме Ваша головна сторінка. 

Комусь буде цікавіше проглядати блоги представників, хтось 

віддасть перевагу тому, щоб завжди мати перед очима календар 

подій, заходів євроклубів в Україні та за її межами. Всі ці опції можна 

обирати та переставляти на екрані. 
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Технічно, сайт (крім функцій реєстрації, додавання друзів, писання 

постів у блоги, вписування сторінок, додавання файлів) включає 

багато інших форм власного висловлення.  

Отже, відтепер всі новини євроклубів, корисні матеріали доступні 

для всіх у будь-який час. А ті, хто хочуть заявити про себе, про свій 

євроклуб, поділитись досвідом, методиками, просто розповісти щось 

цікаве про себе, мають унікальну можливість зробити це на  

http://uesnet.org. 

1.2. Установчий семінар  

у Києві в Українському Домі 13-14 травня в рамках Проекту 

був проведений установчий семінар. 

Всього до участі у семінарі були запрошені представники від 50 

євроклубів з різних регіонів України. Найбільше було учнів/студентів, 

що є активістами цікавих програм та проектів. Також на захід приїхали 

куратори багатьох євроклубів. 

Основним завданням євроклубів було налагодження контактів для 

подальшого спілкування, обміну інформацією, досвідом, а також – 

пошук шляхів ефективної співпраці між собою. Досягнення таких цілей 

є запорукою успішного спільного розвитку. Не випадково, назва  

семінару звучить як - «Спілкування заради розвитку».  

На семінарі був презентований веб-ресурс http://uesnet.org, 

створений з метою забезпечення єдиної комунікаційної платформи 

для української спільноти євроклубів.  

Експерти провели для представників євроклубів ряд сесій щодо 

таких тем:  

- місія євроклубу та основновні проблеми, з якими стикаються 

євроклуби під час її втілення,  

- «Зонтична» організація як спосіб об’єднання потенціалів 

євроклубів України та система обміну досвідом в середині мережі, 

- робота євроклубу зі ЗМІ, 

- зобов’язання держави та діяльність євроклубів – спільні кроки 

для сприяння процесам євроінтеграції тощо.  

Всі сесії записані на відео та можуть бути переглянуті на 

http://uesnet.org 

http://uesnet.org/
http://uesnet.org/
http://uesnet.org/
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Учасники семінару також мали можливість представити свої 

найкращі практики, обмінятись досвідом та обговорити перспективи 

співпраці в рамках Проекту.  
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 Окрім initial workshop, в межах цьогорічного проекту пройдуть 

регіональні тренінги (які орієнтовно розпочнуться в липні) та заключна 

конференція, яка об'єднає найбільш інноваційні ідеї, втілені у власних 

проектах Євроклубів, та представить їх широкій громадськості.    

 
 

1.3. Домашнє завдання для учасників Проекту.  
 

Всі слухачі семінару 13-14 травня отримали від організаторів 
завдання для підготовки до проектних тренінгів, що відповідає 
матеріалу, закріпленому під час сесій. Завдання було презентовано 
Володимиром Брущенко (Голова Правління Євроклубу «Право і 
Захист»).  

  
 
Учасники повинні надіслати виконані завдання до 25 червня 2010 

року. Розгляд результатів роботи передбачається на регіональних 
тренінгах.  

Зміст завдання дивіться тут>>  
 
Одна із основних цілей Проекту – сприяти самостійній ефективній  

роботі євроклубів. У зв’язку з цим експерти вирішили, що після участі у 
workshop кожний представник євроклубу має на території свого регіону 
(в межах своєї громади) на практиці «випробувати» отримані знання. 
Цей  підхід, з точки зору експертів, дозволить інтегрувати у проектну 

http://uesnet.org/pg/file/hreuc/read/1115/РРРРСРС-РРРРРРРС-РРС-ССРСРРРСР-РСРРРСС
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роботу кожного учасника не лише під час масових заходів, але і 
протягом всього року. 

 
Відповідна рубрика для обговорення питань, зауважень, 

коментарів щодо домашнього завдання створена на інтерактивній 

платформі http://uesnet.org.   
 

 

2. Новини від євроклубів.  

2.1. Посібник для роботи зі шкільними 

європейськими клубами 

Посібник підготовано волонтерами Європейської волонтерської 
служби, які перебували у Центрі Освітніх Ініціатив в рамках проекту 
"Ми діємо", що реалізовувався у 2009-2010 роках БО Центр освітніх 
ініціатив та Домом зустрічей ім. Ангелюса Сілезіуса з Вроцлава за 
фінансування Європейської Комісії (програма "Молодь в дії"). Усі 
матеріали базуються на досвіді авторів. 

Завантажити посібник можна тут>> 

 

2.2. Новоград-Волинські школярі відсвяткували День 
Європи  

 

День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі 

мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях 

та інтересах. Щорічне відзначення цього свята в нашій державі було 

започатковано Указом Президента Україна від 19 квітня 2003 р. №339. 

Цього року святкування Дня Європи у столиці та регіонах України 

відбулося згідно Плану заходів з відзначення Дня Європи в Україні та 

відповідних регіональних планів заходів. 

http://uesnet.org/
http://eu.prostir.ua/library/241143.html
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В рамках святкування Дня Європи у нашому місті в навчальних 
закладах проведено інформаційні та культурно-масові заходи, 
тематичні години, засідання, конкурси, вікторини та інші розважально-
інформаційні заходи. Організаторами та головними виконавцями стали 
європейські клуби. 

 

Автор: Павло Ліневич, голова асоціації європейських клубів 

міста Новограда-Волинського  

 

Детальніше >> 

 

 

2.3. До Дня Європи – обласна Європейська 

Олімпіада 

 

Продовжуючи щорічну добру традицію – відзначати День Європи, 

у Луцьку 26 травня в овальному залі Волинської обласної державної 

адміністрації відбувся обласний конкурс серед школярів «Європейська 

Олімпіада». Організатором став Центр Європейської Інформації у м. 

Луцьку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження», 

http://hreuc.com/ukr/news/news_112.html
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Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Управління 

у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації. 

Детальніше >>  

 

2.4. День Європейської музики 21 червня 2010 року  

Ми плануємо провести концертну програму та вікторину у 

м.Знам’янка. Кіровоградської області. У святі будуть задіяні колективи 

Будинку дитячої творчості, діти пришкільних таборів та школи-

інтернату для дітей з обмеженими можливостями. Приєднуйтесь до 

святкування!  

 

Детальніше про День Європейської музики - на сайті 

http://www.europeanmusicday.gr/ (англійською мовою) 

Маргарита Калюжна, Євроклуб “Дружба” Кіровоградського 
обласного центру дитячої та юнацької творчості,  

м. Кіровоград, verritka@ukr.net  
 

2.5. День Європи в Кіровограді 

 

У межах святкування були представлені європейські країни 
євроклубами шкіл міста, виступи представників національних меншин 
області, різноманітні майстер-класи. 

 
Також в освітніх закладах краю проведені тематичні виставки: 

 «Європейська інтеграція України: сьогодення і 
майбутнє»;обласні конкурси плакатів «Моя Європа»; 

 фотографій «Зустрінь Європу у своєму місті»; 

 есе на тему: «Моя Кіровоградщина на шляху до Європи». 
 
Маргарита Калюжна, Євроклуб “Дружба” Кіровоградського 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, м. Кіровоград, 
verritka@ukr.net 
 
Детальніше>> 
 
 
 

http://gurt.org.ua/news/recent/6627/
http://www.europeanmusicday.gr/
mailto:verritka@ukr.net
http://uesnet.org/pg/blog/kilina/read/988/����-������-�-������У����
mailto:verritka@ukr.net
http://gurt.org.ua/news/recent/6455/
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3. Грантові програми для євроклубів 

та проєвпропейських організацій  

3.1. Гранти для мистецьких проектів, що змінюють 
світ 

Організація «Freedom to Create» («рух креативних 

особистостей, які прагнуть змінити світ») фінансує проекти, що 

використовують мистецтво для трансформаційних змін у країнах, 

що розвиваються. Широкий спектр мистецьких форм може бути 

використаний та застосований для навчання, розвитку, зцілення 

та надихання людей. 

Детальну інформацію можна знайти на сайті організації «Freedom 
to Create» - http://freedomtocreate.com  

 

3.2. Міністерство сім'ї оголосило міжнародний 

молодіжний конкурс волонтерських проектів 

За сприяння Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту і Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Служіння 

заради миру" оголошено Міжнародний молодіжний конкурс 

волонтерських проектів 2010 року. 

Головною метою конкурсу є активізація миротворчого та 

волонтерського руху серед дітей та молоді світу та сприяння 

поширенню волонтерських проектів служіння і милосердя у контексті 

проголошеного ООН Десятиріччя культури миру і ненасильства в 

інтересах дітей планети (2001-2010рр). 

Детальніше>> 

3.3.  Конкурс «Підтримка груп подовженого дня та 

покращення санітарно-побутових умов закладів загальної 

середньої освіти у районних центрах, селищах міського 

типу та селах» 

Детальніше>>  

 

http://freedomtocreate.com/
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1394932
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29548:2010-l-r&catid=160:con-anti&Itemid=393
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4. Масові заходи, цікаві для 

євроклубів 
 

4.1. Прикарпаття відзначило День Європи 

 

5 червня 2010 року на Прикарпатті відзначено День Європи. 

Свято пройшло під гаслами активного відпочинку, поваги до природи 

та популяризації результатів співпраці України та Європейського 

Союзу. Організатор святкування – ММГО “Центр соціальних та ділових 

ініціатив” з міста Яремне.  

Детальніше>> 

 

4.2. Дні Добросусідства на польсько-українському 

кордоні 

Представники оргкомітету Європейських Днів 

Добросусідства у Волинській області запрошують усіх 

небайдужих долучитися до організації та проведення вдруге на 

Волині Європейських Днів Добросусідства «КОРДОН 835».  

Цьогорічні Дні Добросусідства будуть проходити 21-22 серпня 

2010 року на польсько-українському кордоні біля прикордонного знаку 

835 на острові ріки Буг, що поряд з населеними пунктами Кречів 

(Іваничівський район, Волинська область, Україна) та Крилів 

(Люблінське воєводство, Польща).  

Детальніше>>  
 
 

4.3. Aktywacja.pl - стажування з прав меншин 

AKTYWACJA.pl - освітній проект, організований Фондом Humanity 

in Action Польща. Має за мету активізувати діяльність регіональних 

громад і груп національних та етнічних меншин завдяки діяльності 

майбутніх лідерів в Білорусі, Литві, Україні і Польщі. 

Детальніше>>  

http://eu.prostir.ua/view/241226.html
http://eu.prostir.ua/calendar/241192.html
http://unistudy.org.ua/opportunities.htm?page=1&id=1846
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5. Програми для молоді в Україні та 

за кордоном  

5.1. Літня школа "Ширша Європа та нові сусіди ЄС" в 

Італії  

 

З 5 по 18 вересня 2010 року в Сервії, Італія, відбудеться 16 літня 

школа «Поза межами Європи. Ширша 

Європа та нові сусіди» («Beyond 

Enlargement. The Wider Europe and the 

New Neighborhood»). 

 

Детальніше >> 

 

5.2. ЄС запрошує взяти участь у другому 

Громадському форумі Східного партнерства  

Європейська Комісія запрошує громадські організації з 

Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України взяти 

участь у другому Громадському форумі Східного партнерства. Форум 

відбудеться 18-19 листопада 2010 року в Берліні.  

Детальніше>>  

  

5.3. Табір креативності в Німеччині 

Активна та креатина молодь може участь у міжнародному обміні, 

що відбудеться у молодіжному центрі Хіршлюх, м. Шторков 

(Німеччина) 8-18 липня 2010 року. До уваги молоді з Німеччини, 

України та Польщі будуть представлені сім творчих майстерень, в яких 

вони зможуть розкрити свої таланти.  

Детальніше>> 

http://www.iecob.net/main/cei-international-summer-school-of-cervia/60-16th-edition-5-18-spt-2010/129-general-information
http://eu.prostir.ua/news/241190.html
http://unistudy.org.ua/events.htm?page=1&id=1839
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5.4. Міжнародна стипендія 2011 від «Ford Motor 

Company» 

«Ford Motor Company» розпочинає прийом заявок від лідерів НУО 

на отримання міжнародної стипендії. Заявки приймаються від 

громадян наступних держав: Бразилія, Індія, Індонезія, Туреччина, 

Україна та Венесуела. 

 

Щорічна стипендія фінансується компанією «Ford Motor» та 

організована «92nd Street Y». Основна мета – надати освіту та 

підтримку лідерам, що задіяні у некомерційному секторі. До цього часу, 

уже 210 осіб з 57 держав світу отримали стипендії. 

Детальніше>> 

 

5.5. Практика для активних студентів 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Спілка 

молодих політологів України» повідомляє про відкриття набору на 

практику-стажування у структурних підрозділах організації. 

http://unistudy.org.ua/events.htm?id=1863
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До проходження практики запрошуються студенти, які 

навчаються на II – V курсах. 

 Детальніше>> 

 

5.6. Навчання в Німеччині: стипендії Фундації Генріха 

Бьолля 

Фундація Генріха Бьолля надає стипендії для навчання на 

докторських програмах німецьких університетів. Пріоритетними 

навчальними спеціальностями є гуманітарні науки, соціальні науки, 

культурологія, а також економіка, правознавство, інженерія, 

природничі науки, журналістика. 

Цільовою групою конкурсу є в тому числі і українська молодь, 

причому підтримка кандидатів зі Східної Європи є одним із пріоритетів 

фундації Генріха Бьолля. 

Детальніше>> 

 

5.7. Навчальна програма від НАТО  

У 2004 році була запроваджена інтернатура, з метою надання 

студентам можливість навчання у міжнародному штаті штаб-квартири 

НАТО у Брюсселі. 

Щороку студенти мають змогу подати заявки на навчання в 

інтернатурі, яка триває 6 місяців. Заявки приймаються з березня по 

червень поточного року. 

Детальніше>> 

 
 
 
 

http://www.civicua.org/news/view.html?q=1398179
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1397441
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1395836
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6. Конкурси для молоді 
 

6.1. Всеукраїнський конкурс "Зніми свій фільм про 

проблему, що тебе хвилює!" 

 

Станьте учасником Всеукраїнського конкурсу "Зніми свій 

фільм про проблему, що тебе хвилює!" 

 

Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету та надіслати 

короткометражний відеоролик (тривалість – від 20 до 120 секунд) на 

одну із запропонованих тем: захист навколишнього середовища, 

екологія, права людини, проблема зміни клімату, гендерна політика, 

здоров’я, корупція, соціальні проблеми, інші актуальні проблеми. 

Детальні умови участі в конкурсі на сайті www.sformat.org.ua 

 
 

6.2. Другий фестиваль молодіжного відео “PLURAL+” 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) спільно з Альянсом 

цивілізацій Організації Об’єднаних Націй запрошує молодих 

українців узяти участь у Другому конкурсному фестивалі 

молодіжного відео “PLURAL+” на тему міграції та розмаїття, 

покликаного популяризувати тематику міграції, розмаїття та 

соціальної єдності. 

Детальніше>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sformat.org.ua/
http://human-rights.unian.net/ukr/detail/193672
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7. Корисні посилання:  

 

1. http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm Представництво                      

аааЄС в Україні 

2. http://uesnet.org/ Спільнота євроклубів 

3. http://nasheradio.ua/ Наше Радіо 

4. http://hreuc.com/ євроклуб «Право і Захист» 

5. http://eu.prostir.ua/ Європейський простір 

6. http://www.civicua.org/main/index.html Громадський прстір 

7. http://unistudy.org.ua/  UNISTUDY міжнародні освітні програми 

8. http://gurt.org.ua/news/ Ресурсний центр ГУРТ 

9. http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/archive/system?cat_id=70820  

аааДержавний комітет теле- та радіомовлення України 

10. http://www.icps.com.ua/ Міжнародний центр перспективних досліджень 

11. http://www.niss.gov.ua/  Нац. інститут стратегічних досліджень 

12. http://www.cpcfpu.org.ua/ Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

аааУкраїни 

13. www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки Укнаїни 

14. www.mon.gov.ua/integration/znz.doc 

15. www.mon.gov.ua/newstmp/2009/02_02/plan_zahodiv.doc 

16. http://www.mon.gov.ua/main.php?query=integration 

17. http://www.mon.gov.ua/main.php?query=integration/links  

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://uesnet.org/
http://nasheradio.ua/
http://hreuc.com/
http://eu.prostir.ua/
http://www.civicua.org/main/index.html
http://unistudy.org.ua/
http://gurt.org.ua/news/
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/archive/system?cat_id=70820
http://www.icps.com.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.cpcfpu.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/integration/znz.doc
http://www.mon.gov.ua/newstmp/2009/02_02/plan_zahodiv.doc
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=integration
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=integration/links
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Бюлетень видається в рамках Проекту «Підтримка мережі 
Євроклубів України у 2010 році», що виконується Всеукраїнською 
радіостанцією «Наше Радіо» за фінансової підтримки 
Представництва Європейського Союзу в Україні. Експертна 
підтримка Проекту надається громадською Організацією 
«Євроклуб «Право і захист». 

 

 


