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Річний звіт за 2018 рік
Конгрес національних громад України (КНГУ ) є всеукраїнською громадською некомерційною
організацією, що представляє інтереси етнічних спільнот України, створеною з метою об'єднання
зусиль у сфері захисту прав меншин, збереження культури та мови етнічних спільнот, їх інтеграція в
громадянське суспільство України, виховання толерантності й протидії ксенофобії.
Ми живемо в час бурхливих змін, саме в той час що в підручниках історії наших дітей буде
названо переломним. Сьогодні перед кожним з нас: перед громадськими організаціями,
політичними силами, етнічними спільнотами стоїть завдання об'єднати зусилля та зробити великий
крок у демократичне майбутнє.
У часи війни, економічних потрясінь та політичних спекуляцій варто знайти цементуючий елемент,
головну цінність, що в цьому допоможе. Для КНГУ у 2018 році такою цінністю стало виховання
дітей та молоді. Проводячи тренінги, курси, табори ми крок за кроком формуємо рішучу нову силу
творчих, активних молодих людей із вмінням критично мислити. Саме вони будуть продовжувати
розвивати та плекати закладені з Революції гідності цінності свободи та демократії.
Зараз, як ніколи, важливо долучати молодь до розуміння відповідальності за їхнє майбутнє, за
цілісну Україну з 24 областями та Кримом. Маючи неймовірно етнічно багату культуру, варто
підтримувати та передавати з сучасним контекстом її традиційне наповнення. Знаючи хто ти,
поважаючи та визнаючи свою ідентичність, ми легко відкинемо фактор сторонніх впливів та з
гордістю житемемо та працюватимемо на благо нашої України.
Виконавчий директор КНГУ Тетяна Мураткіна

1. Тренінговий курс для підлітків 13 -16 років
«EuroCamp–winter»
Дати проведення: 8-13 січня
Місце проведення: еко-курорт IZKI,с. Ізки, Закарпатська
обл. http://izki.ua/
Вік учасників: 12-16 років
У «EuroCamp» учасники активно комунікують між собою та з
тренерами, вчаться працювати в команді, розвивають своє уміння
критично мислити, знаходять творчі рішення і діяти.
Тренування таких соціальних компетентностей дає можливість
підліткам та молоді розв’язувати життєво важливі проблеми.
Здатність брати на себе відповідальність, співпрацювати, виступати
з ініціативами, бути відкритим до світу стає фундаментом для
покоління ХХІ століття.
Через неформальні методи подачі історії, культури, мистецтва, політики, права, що наповнюють
тематичні дні проекту, учасники проживають власний досвід буття в демократичному світі.
Проект Тренінговий курс «EuroCamp winter» реалізований Конгресом національних громад України
за фінансової підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні та благодійних внесків
батьків.

2. Курс неформальної освіти
об’єднав молодь з понад 12 областей України
Було зареєстровано 150 осіб, з яких відібрано 60 осіб
Курс неформальної освіти спрямований на:
• розвиток неформальної освіти серед активної молоді;
• посилення ключових компетенцій в розвитку особистої
реалізації, а також оволодіння інструментами виховання в
області лідерства, толерантності, протистояння дискримінації,
прав людини, розвитку активної громадянської позиції в роботі
з дітьми та підлітками;
• формування компетентних тренерів для роботи з дітьми та
підлітками серед етнічних громад України.
• відбір тренерів для роботи з дітьми та підлітками
проектів КНГУ.
1 сесія 24-25 лютого
2 сесія 20-22 квітня
Освітні блоки Курсу неформальної освіти:
• Вікова психологія (тьютор: Аліна Чернишова, Леонід Ніколаєв)
• Неформальна робота у дитячому колективі (тьютор: Аліна Чернишова, Леонід Ніколаєв)
• Первинна домедична допомога (тьютор: Олексій Кавлак, Марія Назарова
• Як говорити з дітьми про культуру (тьютор: Анастасія Євдокимова)
• Організація командної роботи (тьютор: Людмила Бондаренко, Вікторія Елфімова)
• Вирішення складних кейсів у роботі з дітьми (тьютор: Тетяна Мураткіна)
• Психологія саморегуляції, «стресостійкість» (тьютор: Анастасія Медко)
• Застосування театральних методик у роботі з дітьми та підлітками (тьютор: Наталія Вайнілович)
• Критичне мислення. Концентрація та мотивація (тьютор: Діана Дуцик)
• ЛГБТ ликбез: все, что вы хотели знать об ЛГБТ, но боялись спросить (тьютор: Марина Шевцова)
• Інструменти для роботи з гендерною тематикою у дитячому колективі (тьютор:
Марина Діденко)
• Тренінг з креативного мислення (тьютор: Олександр Чеван)
• Українці: від етносу до нації (тьютор: Наталія Аксьонова)
Координатори проекту: Тетяна Мураткіна, Руслан Нечипорук

3. Джерела толерантності – 2018
Проект дитячого міжнародного табору «Джерела
толерантності» діє з 2002 року.
Діти та підлітки з різних етнічних спільнот та
конфесій з різних регіонів в тому числі з зони
конфлікту на Сході України, відпочиваючи разом,
вчаться долати стереотипи, гідно презентувати себе і
свою культуру, розуміти один одного та взаємодіяти у
своїй місцевості, в країні та у світовому
співтоваристві.
Для чого існують «Джерела толерантності»?:
• формування громадянської ідентичності на засадах європейських демократичних цінностей;
• усвідомлення цінності діалогу та культурного розмаїття (повага і визнання рівності,
взаєморозуміння між етнічними спільнотами, релігіями, сприйняття культурних відмінностей);
• подолання стереотипного мислення;
• підвищення рівня толерантності учасників та учасниць;
• навчання неконфліктним формам взаємодії;
• формування майбутніх лідерів етнічних спільнот та регіональних спільнот;
• мотивування пізнавати і берегти історико-культурну спадщину своєї етнічної спільноти в Україні,
як складову історії і культури нашої держави і загалом, світу;

• поглиблення навички спілкування, критичного мислення, самостійності суджень, командної роботи
і соціальної відповідальності;
• моделювання успішних ситуацій для розвитку спільноти і громадянського суспільства країни.
Проект включає:
• «Джерела толерантності. Молодша зміна» для дітей 8-12 років 4-15 липня 2018
• «Джерела толерантності. Старша зміна для дітей 13-16 років 19-30 липня 2018
245 учасників та учасниць
Учасники з 17 областей України, в тому числі з тимчасово окупованої території на сході України
та АР Крим, представники з Туреччини.
Спільноти: українська, литовська, болгарська, ромська, єврейська, вірменська, грецька, гагаузька,
азербайджанська, румунська, польська, російська, угорська, німецька, білоруська.
Табір проходив у Львівській області смт. Славське, пансіонаті ”Славський” серед мальовничих гір та
бурхливих річок де учасники та учасниці не тільки дізналися про особливості культурного розвитку
етнічних спільнот, які проживають в Україні, а й отримали позитивний заряд енергії на весь рік.
КОМАНДА ТАБОРІВ 60 СПІВРОБІТНИКІВ - креативних, творчих та непересічних осіб, які
люблять дітей та готові з ними працювати.
Національні дні: Український день, Угорський день, Кримськотатарський день, Грецький день,
Литовський день, Болгарський день, Фестиваль культур, Єврейський день, Вірменський день,
Польський день, Ромський день.
Кожного дня учасники мали змогу відвідувати різні майстер класи та гуртки: Театральний,
Вокальний, Хореографічний, Сувенірна лавка, Історичний, Холодний фарфор, Перегляд відео за
методикою стоп-кадру, Психологічний, Ліпка з глини, Медицина, Пресс-центр.
ПРОЕКТ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ:
• Міжнародний фонд Відродження,
• Ромська програма Міжнародного фонду Відродження,
• Київський офіс ЄАЄК,
• Вааду України,
• ТОВ Їнфопульс,
• Благодійних внесків батьків,
партнерські організації:
• ГО «Союз гагаузів України»,
• ГО «Ініціатива Е+»,
• Греки Маріуполя,
• Львівська міська рад,а
• Голова Берегівської районної державної адміністрації Іштван Петрушка.

4. Тренінговий курс “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТАБІР-2018”, 14-26 серпня
Це освітній майданчик для молоді, метою якого
є допомога учасникам розкрити власний
потенціал, усвідомити цінність себе як людини
і громадянина у європейському суспільстві.
Тренінговий курс має в основі занурення до
різноманітних тематичних днів у форматі
інтерактивних воркшопів, освітніх тематичних
локацій, гуртки, командних занять та гуртків з
огляду на цінності й цілі табору.
Цілі, які покладені в основу Європейського табору:
• Знайомство учасників з їх правами як людини та громадянина своєї країни та світу;
• Знайомство учасників з принципами демократії та сучасного європейського життя;

• Стимулювання критичного мислення та ознайомлення з основними інструментами;
медіаграмотності;
• Підвищення екологічної свідомості учасників та економічної компетентності, еко-збереження;
• Формування навичок ефективної роботи у команді та лідерства.
Край важливим компонентом даного освітнього курсу постає можливість кожного з учасників у
взаємодії з іншими однолітками та командою Європейського табору створити власний проект,
стартап.
110 УЧАСНИКІВ від 12 до 16 років та 25 співробітників які свідомо обрали саме Європейський
табір як платформу для професійної та громадянської реалізації.
Географія:
• учасники з 14 областей України, в тому числі і учасники з прифронтової зони з Донецької та
Луганської областей;
• ВПО з Донецької та Луганської областей, Криму;
• учасники з Молдови та Грузії.
ГУРТКИ ТА ВОРКШОПИ, які надають можливість розкрити креативні здібності кожного з
учасників (можна вставити в розклад): Спорт, TED Talks, Подорожі, Лайфхаки, Як читати книжки?,
Еристика, Дебати, Стрільба з луку, Дизайн-мислення, Кравмага\самооборона, Зона вільного
спілкування\дії, Ораторське мистецтво, Філософія, Хореографія, Театральне мистецтво.
ТЕМАТИЧНІ ДНІ: День відкриття, День медіа, День демократії, День виборів у парламент, День
екології, День прав людини, День культури, День екскурсії у Львів, День соціальної інклюзії, День
start up and business, День самоврядування і День незалежності, День закриття.
Проект тренінговий курс «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТАБІР-2018» реалізовано Конгресом національних
громад України за фінансової підтримки:
• Представництва фонду Конрада Аденауера в Україні;
• Фонду сприяння демократії;
• Посольства США в Україні;
• Київського офісу ЄАЄК;
• Ваада України;
• ТОВ Інфопульс;
• Благодійних внесків батьків.

5. Семінар для співробітників Тренінгового курсу “Європейський табір-2018”
5-7 жовтня у Славську, Львівська область, пройшов підсумковий семінар, під час якого були
проговорені:
• успіхи та досягнення 2018 року;
• виклики з якими зіткнулися протягом організації та проведення проекту;
напрацьовані:
• довгострокові цілі подальшої роботи;
• маркери успіху проекту;
• організаційні та програмні моменти.

6. Всеукраїнський семінар-тренінг "У майбутнє разом", 19-21 жовтня,
спрямований на популяризацію національної духовнокультурної спадщини.
Місце проведення: м. Чернігів, готель "Профспілковий".
65 осіб взяли участь, жінки – 40, чоловіки – 25.
Відповідальні за проект: Тетяна Мураткіна, Дарина
Живоглядова, Тетяна Сторожко, Руслан Нечипорук.
Розроблено методичний посібник "Ми українці". Автор
Ярослава Музиченко.

В рамках семінару-тренінгу були проведені інтерактивні заняття, що ознайомили їх з
внеском етнокультурних спільнот у справу становлення вільної демократичної Української держави,
їх духовно-культурної спадщини.
Проведена оглядова екскурсія "Чернігів - перлина українського бароко".
Учасникам надана методологічна база для проведення занять для юнацтва та молоді спрямована на
популяризацію національної духовно-культурної спадщини етнічних спільнот України.
Проект реалізовано Конгресом національних громад України за фінансової підтримки Міністерства
молоді та спорту України.

7. Клуби толерантності
Клуб толерантності це:
• Місце сили, майданчик для спілкування та
розвитку
• Атмосфера
• Підтримка
Клуб толерантності це:
• Діти та підлітки з різних етнічних та конфесійних спільнот (7-18 р.);
• Студентська молодь (18-23 р.);
• Вмотивовані батьки, які підтримують своїх дітей та прагнуть розвиватися разом з ними;
• Майбутні агенти змін у своїх громадах та у країні.
Наші випускники:
• Лідери думок, які знають, що таке толерантність і несуть цю цінність в суспільство; відкриті до
іншого і до світу;
• Володіє соціальними компетенціями: вміє вести діалог,
домовлятися, співпрацювати в команді, брати на себе
відповідальність, вести комунікацію з різними людьми;
• Має ціннісні орієнтири: демократичні і загальнолюдські
цінності, права людини, рівність;
• Розширює свою свідомість і несе новий світогляд серед інших;
• Несе цінність власної культури і традицій;
• Любить і поважає суспільство, і активно бере участь в
його житті.
Діючі клуби у містах: Київ, Хмельницький, Чернівці, Кропивницький.
Клуби, які відкриються в 2019 р.: Івано-Франківськ, м. Надвірна Львівської обл., с. Миропілля
Краснопільського р-ну Сумської обл.
Зустрічі проходять щотижня.
Мережа Клубів толерантності існує з 2005 р.
Координатор мережі клубів толерантності: Сторожко Тетяна
Як?:
Найрізноманітніші форми роботи
• Тренінги, воркшопи, семінари;
• Дискусійні клуби;
• Кіно-клуби;
• Творчі майстерні;
• Екскурсії;
• Участь в культурних заходах.
Для чого?:
• Толерантне ставлення до міжкультурним,
міжнаціональних і міжрелігійних питань;
• Формування громадянської позиції;
• Активна реакція на те, що відбувається (НЕ замовчування);

• Посилення своєї ідентичності на основі європейських цінностей;
• Присутність різних національностей (хоча б 50%);
• Безпечний простір (як фізично, так і в плані спілкування і взаємодії з командою, з учасниками).
7.1. Київський клуб толерантності
Координатори: Дарина Живоглядова, Анна Клименко.
Безумовною фішкою Київського КТ є екскурсії. Адже Київ — центр
культурного життя, де щодня відбуваються десятки крутих
пізнавальних заходів. Але в такому розмаїтті дуже легко
загубитись, якщо не мати досвідчених провідників, які допоможуть
встигнути все і всюди.
Якщо нанести візити учасників клубу на культурну мапу столиці, то
можна легко впевнитися, що вони справжні чемпіони в дослідженні
культурного ландшафту столиці.
За 2018 рік. Команда Київського КТ встигла відвідати стільки цікави та пам’ятних місць, що всі їх
складно й перерахувати. Вшановували пам’ять загиблих біля меморіалу жертв Голодомору,
дізнавались як функціонує пожежно-рятувальна частина, робили селфі в Національному художньому
музеї України, прослухали англомовну екскурсію America House, дізнавались про наслідки
катастроф в Національному музеї Чорнобиля, знайомились із народно-ужитковим мистецтвом в
музеї І.Гончара.
Разом з друзями цікаво та весело досліджувати не лише музейний, а й міський простір. В цьому наші
вихованці переконались, пізнаючи таємниці Андріївського узвозу та виборюючи перемогу підчас
пішохідного квесту містом.
7.2. Хмельницький клуб толерантності
Координатор: Чеглакова Анастасія
• Клуб став об’єднуючим центром для дітей, підлітків та
дорослих, як ВПО, так і місцевих жителів.
• Проведено цикл бесід з роз’яснення таких понять як
ідентичність, унікальність, взаємопроникнення культур,
стереотипи, упередженість, дискримінація, права людини.
• Толерантність, порозуміння, співпраця між членами клубу – добрий приклад стосунків, який
впливає на процеси примирення в громаді м.Хмельницький.
• Налагоджено співпрацю з майстрами прикладного мистецтва, які регулярно проводять майстеркласи за різноманітною тематикою
Хмельницький КТ можна по-праву назвати сімейним, адже сюди з радістю приходять не лише діти,
а й їхні батьки. Офлайн комунікація все частіше стає викликом в сучасному світі технологій. Саме в
стінах клубу батьки і діти знаходять численні цікаві спільні теми до обговорення, відкривають
нові грані одне одного.
Іще одна невід’ємна річ, за яку діти люблять Хмельницький КТ – традиції, причому –
найрізноманітніші. Спільне виготовлення смаколиків – млинців миру чи толерантних бутербродів,
творчі посиденьки, костюмавані вечірки-святкування Хеловіну, виготовлення новорічних прикрас та
багато-багато іншого.
7.3. Чернівецький клуб толерантності
Координатори: Ольга Бауер, Олексій Скобеев
Чернівецький КТ – один з «найдоросліших» у нашій мережі,
адже його радо відвідують не лише діти та підлітки, а й
студенти коледжів та університетів
Полікультурна атмосфера Чернівців з її розмаїтим колоритом,
поєднанням мов, традицій, стилів архітектор не міг не
позначитись на тематичному спрямуванні роботи клубу.
Команду клубу об’єднана життєвим та творчим кредо –
свобода бути різними, адже єдність полягає саме в різноманітті.

Учасники та координатори клубу є активними учасниками розвитку культурного ландшафту міста.
Вони стали ініціаторами численних акцій та заходів таких, як «Дерево Толерантності», «Писанкова
Україна», фестиваль «Інтеркультурний Великдень», численні симуляційні ігри, дитячої еко-школа
для дітей із сімей учасників АТО та ВПО.
7.4. Кропивницький клуб толерантності
Координатори: Людмила Шестакова, Козинець Оксана
Кропивницький КТ не випадково носить назву «ФЛОРА», адже
екологічна тематика – одна з основних в тематиці їх роботи.
Сьогодні особливої актуальності набуває проблема формування
й розвитку екологічної свідомості населення як найважливішого
чинника зміни екологічного стану міста, області, збереження
екологічної рівноваги між суспільством і природою. Команда
клубу прикладає багато зусиль задля формування у молоді почуття співпричетності,
відповідальності, готовності жити у злагоді з природою та у відповідності до її законів. В своїй
роботі координатори намагаються, якомога більше залучити дітей та молоді до посильної практичної
діяльності.

8. Проекти у співпраці
8.1. Інтерактивна зустріч «Молодь етнічних спільнот: ідентичність та інтеграція в
громадянське суспільство України» 26 квітня.
До 100-ліття проголошення Конституції Української Народної
Республіки НМІУ проводив інтерактивну зустріч «Молодь
етнічних спільнот: ідентичність та інтеграція в громадянське
суспільство України» у рамках проекту «Молодь. Музей.
Громадянське суспільство»
Програма заходу: виступи істориків, громадських діячів,
молодіжних активістів; мозковий штурм на тему «Сучасний музей
і етноспільноти: можливості співпраці задля територіальної
єдності України».
Питання обговорення запропоновано такі:
• Яким чином музей як сучасний освітній осередок може посприяти інтеграції молоді
етнокультурних спільнот в українське суспільство?
• Як сучасний український музей може висвітлювати історію і культуру етнокультурних спільнот у
контексті загальноукраїнської історії?
• Яку участь може брати молодь в оновленні експозицій музеїв України та висвітленні історії і
культури етноспільнот?
8.2. Четвертий інклюзивний міжнародний театральний Фестиваль «АРТ-Плейбек. Разом"
15-17 червня
Для кого?: людей із різних соціальних груп, різного
світогляду, віку, національності, гендеру та сексуальної
орієнтації, фізичних та інтелектуальних можливостей,
професій тощо.
Наповнення:
1. інтерактивні театральні методики, які успішно
зарекомендували себе по всьому світу: плейбек-театр, театр
пригноблених і документальний театр
Ці театральні напрямки працюють з історіями життя людей, знаходячи в них найважливіше і
надаючи їм естетичну форму на сцені. Це допомагає побачити своє життя і життя інших зі сторони,
переосмислити, дослідити альтернативи поведінки і реакції в різних ситуаціях.
2. інтерактивні заняття від ГО:
• дослідження місцевості на візку,
• жестова мова,

• дізнаються про різні нації і культури,
• відчують історії людей, що живуть на сході України у прифронтовій зоні,
• почують відверті розповіді про вибір своєї ідентичності,
• розберуться, що ж таке дискримінація
• творчі майстерні
Співорганізатори Фестивалю: соціально-культурний проект «АРТ-Плейбек», Фонд Фрідріха Еберта
(Регіональний офіс «Діалог Східна Європа»), Всеукраїнська спілка молодіжних громадських
організацій YMCA, Національний музей Тараса Шевченка, благодійний фонд «Подушка добра»,
громадська організація «Міжнародна асоціація незалежних експертів медіа простору» (МАНЕМ)
8.5. Свято національних культур на головній сцені України, 29 листопада
У приміщенні Національної опери України відбулося свято
Всеукраїнський фестиваль національних культур
Концерт аматорських та професійних колективів різних
етнічних спільнот України:
азербайджанська, вірменська, гагаузька, грецька, грузинська,
єврейська, казахська, кримськотатарська, литовська,
молдавська, німецька, польська, ромська, румунська, угорська,
узбецька, чеська, українська.
Організатори:
Міністерство культури України спільно із Радою національних спільнот України, Асамблея
національностей України, Міжнародна громадська організація «Інтернаціональний союз» та Конгрес
національних громад України (ЛОГО).
Фестиваль є можливістю презентувати розмаїття культури України через призму культур
національних спільнот, а також плекати принципи національної єдності, толерантності та рівних
можливостей для представників різних спільнот, які проживають в Україні.

9. Газета «Форум націй» присвячена проблемам етнополітики і культури національних
громад України. http://www.forumn.kiev.ua/. Головний редактор: Хорунжа Тетяна
Видано: №1/163 – Вересень, №2/164 – Жовтень, №3/165 – Листопад
тиражом 1000 екземплярів і безкоштовно розповсюджено серед національних громад України, НГО,
урядових структур, дослідних установ.

10. Веб-презентация проектов КНОУ:
• Интернет-сайт КНОУ: www.kngu.org
• Аккаунт «КНОУ КНОУ / КНОУ» видеохостинга Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCLX75CHOsWMMoY6NlpVLcAQ
• Аккаунт «Тolerccamp» видеохостинга Youtube, где размещены видеофильмы о мероприятиях,
которые проводит КНОУ: http://www.youtube.com/user/Tolerccamp
• Ютюб-канал «Истоки толерантности»:
https://www.youtube.com/channel/UCBcWOYYmk7zgyRZWxZjru2Q/featured?view_as=subscriber
Страницы в соцсети Фейсбук:
• https://www.facebook.com/knguorg
• https://www.facebook.com/europeancampua
• https://www.facebook.com/groups/tolercampjunior
• https://www.facebook.com/starshitoler/
• https://www.facebook.com/kievtoleranceclub

