
 

 

 

 

 

 

 

 
ВІННИЧЧАНИ ВІДКРИВАТИМУТЬ ЄВРОПУ ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ 

 

В рамках святкування Дня Європи-2011 центр європейської інформації у м. Вінниця проведе низку заходів у форматі 

„Я поділяю європейські цінності”, спрямованих на покращення рівня поінформованості вінничан про зміст 

європейських цінностей та привернення уваги до них.  

 

Відзначення Дня Європи розпочнеться 16 травня  презентацією мультимедійних екскурсій «Вінниця – місто 

європейських цінностей» та книжковими виставками у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (протягом тижня). 

 

20 травня о 15-00 у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбудеться театралізований диспут „Молодь – за європейські 
цінності!”.  Старшокласники та студенти міста переглянуть виставу «Варшавський набат», мініатюру «Безсмертя 

Пирогова» та моновиставу «Суфлер», які презентують такі європейські цінності як верховенство права, права людини, 

толерантність, свободу, демократію, людську гідність, а також візьмуть участь у  дискусії щодо визначених цінностей. 

Проект „Молодь – за європейські цінності!” впроваджується громадською організацією „Вінницький регіональний 

центр інформації „Креатив” у партнерстві з народним театром-студією «Сьоме небо» Вінницького національного 

медичного університету ім. М. Пирогова під егідою Мережі центрів європейської інформації України  за підтримки 

Європейської програми Міжнародного фонду „Відродження”. 

 

21 травня о 10-00 на площі біля ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва стартує європейський квартал та вуличне дійство 

«Відкрий Європу через волонтерство». Головним елементом святкування буде інтерактивна вулична вистава 

«Відкрий Європу через волонтерство» з промоцією волонтерства та європейських цінностей  в рамках Європейського 

року волонтерства 2011. У програмі передбачені: 

• Інформаційні пункти «Про ЄС», «Європейські мови», «Освіта в Європі» за інформаційної підтримки 

Представництва Європейського Союзу в Україні;  

• Фішка-міста «Безсмертя Пирогова»; 

• Полотно « Я поділяю європейські цінності» - створення спільного малюнку; 

• Вернісаж робіт та підведення підсумків творчого конкурсу на тематику європейських цінностей серед 

шкільної молоді, що проводився центром європейської інформації у м. Вінниця; 
• Флешмоб «Верховенство права». 

 

Концепція святкування Дня Європи в Україні у форматі „Я поділяю європейські цінності” була розроблена 

представниками Мережі центрів європейської інформації України та партнерських організацій за підтримки 

Міжнародного фонду „Відродження”. Святкування Дня Європи у  єдиному форматі „Я поділяю європейські цінності” 

проходитиме у 20 містах України за  підтримки Європейської програми Міжнародного фонду „Відродження”.  

Деталі на http://ukrcei.org  

 

Організаторами святкування Дня Європи-2011 у м. Вінниця під егідою Мережі центрів європейської інформації 

України виступають: 

• Центр європейської інформації у м. Вінниця; 

• Вінницький регіональний центр інформації „Креатив”; 

• Управління культури та туризму Вінницької обласної державної адміністрації; 

• Вінницька обласна універсальна бібліотека ім. К.А. Тімірязєва; 

• Народний театр-студія «Сьоме небо» Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова 

• Асоціація бібліотек Вінниччини. 

 

Партнери: 

• Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова; 

• Радіокомпанія  “Місто над Бугом“; 

• Вінницьке державне телебачення; 

• Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької обласної державної адміністрації. 

 

 
Контактна особа: 

Оксана Бондар, координатор ЦЄІ у м. Вінниця 

oksana.bondar.v@gmail.com  

http://vn.ukrcei.org  

тел. 097-3913590 

 



 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ В РАМКАХ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПИ 2011 

В РАМКАХ МЕРЕЖЕВОЇ КАМПАНІЇ „Я ПОДІЛЯЮ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ!” 

 

Центр європейської інформації у м. Вінниця 

http://vn.ukrcei.org  

 

№ Захід Дата та час Цільова аудиторія та партнери 

1 Презентація мультимедійних екскурсій 

«Вінниця – місто європейських 

цінностей» та початок трансляцій на 

радіо (за домовленістю протягом тижня), 

у бібліотеці. 

16-20.05.2011 

ВОУНБ 

для кого: учнівська та студентська 

молодь, громадяни та гості міста; 

організатори: 

ЦЄІ, ВОУНБ, ГО ВРЦІ «Креатив», 

обласне радіо, ГО „Асоціація 

бібліотек Вінниччини” 

2 Театралізований диспут „Молодь - за 

єропейські цінності!” напередодні 

святкування Дня Європи. 

Вистави: 

• Театралізована мініатюра «Безсмертя 

Пирогова» В. Сторожук та диспут на 

тему європейських цінностей 

(верховенство права, права людини, 

збереження історичної спадщини) 

• Вистава «Варшавський набат» М. 

Ревенко за В. Коростильовим та 

диспут на тему європейських 

цінностей (толерантність, людська 

гідність, права дітей)  

• Моновистава «Суфлер» В. Стус та 

диспут на тему європейських 

цінностей (свобода, демократія, 

людська гідність, права людини)  

15-00 

20.05.2011 

ВОУНБ 

 

 

 

 

Проект Вінницького регіонального 

центру інформації  «Креатив» за 

підтримки МФ „Відродження” 

 

 

для кого: старша учнівська та 

студентська молодь 

 

 

організатори: 

ЦЄІ у м. Вінниця, ГО ВРЦІ 

«Креатив», ВОУНБ,  народний 

театр-студія «Сьоме небо» ВНМУ 

ім. Пирогова, Асоціація бібліотек 

Вінниччини 

3 Бібліотечні книжкові виставки, 

перегляди та огляди європейської 
літератури 

16-20.05.2011 

ВОУНБ 

користувачі бібліотеки 

4 Проведення творчого конкурсу на 

тематику європейських цінностей серед 

шкільної молоді 

квітень-

травень 2011 

21 травня – 

підбиття 

підсумків 

організатори: ЦЄІ, ГО ВРЦІ 

«Креатив», ВОУНБ 

5 Європейський квартал та акція «Відкрий 

Європу через волонтерство» : 

• 10:00 - Інформаційні пункти: «Про 

ЄС», «Європейські мови», «Освіта в 

Європі», «Про ЦЄІ»; 

• 10:00 - Полотно «Я поділяю 

європейські цінності»; 

• 10:00 - Вернісаж робіт творчого 

конкурсу на тематику європейських 

цінностей серед шкільної молоді; 

• 11:00 - Флешмоб «Верховенство 

права»; 

• 11:30 - Фішка-міста; 

• 12:00 - Інтерактивна вулична вистава 

з промоцією волонтерства та 

європейських цінностей «Відкрий 

Європу через волонтерство». 

10-00 

21.05.2011 

Площа перед 

ВОУНБ 

для кого: діти, учнівська та 

студентська молодь, громадяни та 

гості міста; 

 

організатори: 

ЦЄІ, ВОУНБ, народний театр-

студія «Сьоме небо» ВНМУ ім. 

Пирогова, ГО ВРЦІ «Креатив», 

Асоціація бібліотек Вінниччини, 

ЗОШ І-ІІІ ст. №16 м. Вінниця   

 


