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Річний звіт за 2020р – січень 2021 р.
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.
КНГУ з 2002 року займається проектами для української молоді, метою яких є виховання
міжнаціональної й міжрелігійної толерантності.

Міжнародна літня школа “Моє європейське місто”
14-денний освітній онлайн проєкт. Проходив з 5 по 19 липня 2020 року.
Завдання проєкту:
● підвищити обізнаність про нерозривний зв’язок
рідного краю з європейським історико-культурним
контекстом
● мотивувати до вивчення місцевих та національних
культурних надбань
● спонукати до налагодження дружніх стосунків та
продуктивного спілкування
● розвинути інтелектуальні та творчі здібності,
лідерські якості та навички роботи у команді
● сприяти розвитку позитивній ціннісній орієнтації,
громадянської свідомості та відповідальності
● надати інклюзивні можливості для навчання
Літня школа онлайн «Моє європейське місто» для 90 учасників з 13 областей, а також Молдови та
Німеччини.
Карантин вносить свої зміни і замість проведення освітніх таборів в Карпатах, команда
«Європейського табору» та «Джерел толерантності» розробила проєкт для дітей та підлітків 12-17
років - Літню школу онлайн. Вона покликана налагодити продуктивну взаємодію між підлітками з
різних регіонів України та Молдови; мотивувати їх до вивчення місцевих та національних
культурних надбань; поглибити знання про Європу та Східне партнерство у контексті актуальних
викликів міського розвитку.
14-денна школа онлайн включала руханки, вебінари, майстер-класи, індивідуальні виклики,
командні завдання та тімбілдінг. На учасників чекали спеціально підготовлені відеоматеріали від
команди, цікаві знайомства з істориками та науковцями, активістами, та митцями. 9 команд
розробляли власні проєкти, виконували різноманітні креативні завдання змагаючись за перемогу,
адже три найкращі отримали подарунки.
Учасники змогли дослідити місто, яким воно має бути для комфортного життя проходячи сім
освітніх блоків:
06.07 «Право на місто», розробник Марія Зіверт
08.07 «Урбасистема», розробник Марія Кучеренко

10.07 «Легенда про місто», розробник Володимир Половський
12.07 «Архітектура для життя», розробник Марія Назарова
14.07 «Місто тисячі культур», розробник Владислав Сасін
16.07 «Люди і місто», розробник Тетяна Мураткіна
18.07 «Диво тур», розробник Руслан Нечипорук
Учасники літньої школи отримали чудові стартові набори: футболки, рюкзаки та маски. Актуальна
тема - урбанізм, найкраща команда, розумні та креативні учасники – все співпало у Літній школі
«Моє європейське місто»
Проєкт став можливим за пітримки Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Зимова онлайн школа «Моє європейське місто: практикум»
У січні 2021 року пройшла Зимова онлайн-школа «Моє
європейське місто: практикум». Ця школа є логічним
продовженням літньої школи. Вперше в Zoom зібралося більше
140 учасників: 13 команд з усієї України та 2 команди з Грузії. Всі
зустрілися аби дізнатися більше про місто та створити свій
власний проєкт.
Зимова школа складалась з 5 тематичних блоків:
 Місто належить нам. Розробниця Марія Зіверт
 Місія «Ревіталізація». Розробниця Мері Кучеренко
 Уявне місто. Пам'ять, символи та міська ідентичність.
Розробники Марія Чєрнова та Володимир Висоцький
 Місто для молоді. Розробник Владислав Сасін
 Проєктний менеджмент. Розробники Тетяна Мураткіна та
Володимир Висоцький
Окрім вебінарів учасники мали можливість відвідати тематичні
майстер-класи та розробити власний міський проєкт який буде реалізовано у містах України та
Грузії.
Всі матеріали доступні до перегляду на YouTube каналі:
https://www.youtube.com/channel/UCcKxDnhy_15WF7iDhjHMu4A
Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні

Клуби толерантності
Клуби толерантності є одним з довгострокових
проектів Конгресу національних громад України.
Клуби — це особливий простір однодумців, джерело
не шкільних знань, місце де діти, підлітки та молодь
мають змогу говорити про важливі речі,
розширювати свій світогляд, формувати систему
цінностей шляхом долучення до тренінгів з
громадянської освіти та толерантності, глобальних
акцій, майстер-класів, зустрічей у форматі живих
книг та багато чого іншого.
Координаторка мережі Клубів толерантності: Марія Кучеренко.

Географія клубів:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КЛУБ ТОЛЕРАНТНОСТІ (координаторка: Анастасія Чеглакова) у співпраці з
благодійним фондом “КСЕНА” і Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КЛУБ ТОЛЕРАНТНОСТІ (координаторка: Ольга Бауер) у співправці з НГО “Екокультура”
КЛУБ ТОЛЕРАНТНОСТІ У М.НАДВІРНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (координаторка:
Наталія Хмель)
Учасники та учасниці клубу разом із координаторкою як єдина команда брали участь в іншому
проєкті КНГУ літній онлайн-школі “Моє європейське місто”.
Форми проведення занять у цьому році:
лекції (наприклад, “Міжнародний день захисту прав людини”, “Голодомори як геноцид проти
українського народу”, “Хустка — невід’ємна частина української культурної спадщини”, “Захисник
України – хто він/вона”, “Про проблеми дівчат в світі та в Україні”, “Сучасне українське мистецтво.
Митці нашого краю. Марта Пітчук” тощо)
майстер-класи (наприклад, “Різдвяно-новорічний майстер-клас”, “Ворк-шоп для освітян з Культури
пам’яті” тощо)
тренінги (наприклад, “Світ толерантності”, “Знайомство з коміксом «Я тобі не кицька»”, “День
Інформації. Вчимося бачити фейки”, «Безпека в соціальних мережах» тощо)
участь в акціях, флешмобах, маршах, конкурсах (наприклад, “Конкурс малюнків «Інтеркультурні
новорічні свята Буковини», “Акція «16 днів активизму проти гендерно зумовленого насильства»,
“Конкурс відеороликів до Дня Толерантності «Всі люди однаково важливі», “Акція «Озеленення
України», “Збираємо допомогу для мешканців Будинку Милосердя в м. Городок”, “Всесвітній день
прибирання «World Cleanup Day», “Акція До Всесвітнього Дня Миру #FORPEACE”, “Акція на
підтримку Всесвітнього флешмобу «Ми пам’ятаємо» тощо)

Веб-презентація проектів КНГУ:
Інтернет-сайт КНГУ: www.kngu.org
Акаунт «КНГУ КНГУ/ КНОУ» відеохостингу Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCLX75CHOsWMMoY6NlpVLcAQ

Сторінки в соцмережі Фейсбук:
https://www.facebook.com/knguorg
https://www.facebook.com/europeancampua - Європейський табір EuroCamp
https://www.facebook.com/sourcesoftolerance/ - Джерела толерантності/порозуміння
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014519710219- Хмельницький Клуб Толерантності

