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Річний звіт 2019 
 

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.  
 

Тренінговий курс «Європейський табір» 
Тренінговий курс «Європейський табір» - це освітній простір, що з 2015 року відкриває учасникам 

світ європейських цінностей інструментами неформальної освіти: освітні локації, інтерактивні 

воркшопи, гуртки, живі бібліотеки, командні заняття та екскурсії.   

Кожен день є тематичним, спрямований на формування світогляду майбутніх активних громадян 

країни. 

Це освітній майданчик для молоді, метою якого є допомога учасникам розкрити власний потенціал, 

усвідомити цінність себе як людини і громадянина у європейському суспільстві. 

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. 
 

Тренінговий курс для підлітків  

«EuroCamp_winter»-2019»  
Дати проведення «Європейський табір 2019 – зимовий»: 

4 – 5 січня – прекемп - підготовка команди та локації до приїзду 

дітей  

6-13 січня – табір 
  

Місце проведення: еко-курорт IZKI,с. Ізки, Закарпатська обл. 

http://izki.ua/ 

Вік учасників: 13-16 років 
 

«Чарлі і пряникова фабрика» – стала тематикою зимової зміни 

табору. Атмосфера святкування Різдва. Пряник - як символ 

Різдва та водночас як солодощі на фабриці. Головний герой - Віллі 

Вонка, який запросив гостей – учасників табору на святкування 

Різдва на свою пряничну фабрику. Кожен з цехів фабрики - це 

тематичний день табору. Кожен з цих днів представляють 

http://izki.ua/


кондитери. І вони у формі рецепту приготування своїх смаколиків розповідають гостям, що їх очікує 

в цей день. 
 

Гуртки/воркшопи: Doodling&quiz, Christmas 2.0, Гастрономія та історія, Філософія, Настільні ігри, 

Катання на лижах, Безпека 
 

Особливість: кожен учасник наприкінці табору отримав на свою електронну скриньку дидактичний 

матеріал кожної освітньої локації.  
 

Команда табору – 15 працівників  

Учасники - 60 підлітків віком 13-16 років, серед яких 15 з зони ООС (Операції об’єднаних сил). 
 

Тренінговий курс «Європейський табір-2019» об’єднав 75 креативних осіб у неймовірних зимових 

Карпатах. Молоді люди з понад 14 областей України мали можливість поглибити свої знання з 

актуальних соціально значущих тем, відвідати різноманітні творчі майстерні та інтелектуальні 

гуртки, покататися на лижах, сноубордах та тюбінгу. 
 

День відкриття  символічно збігся з одним з найяскравіших та найважливіших свят християнського 

світу - Різдвом Христовим. Учасники протягом дня дізналися про традиційні атрибути святкування, а 

увечері, співаючи колядки та смакуючи кутю, опинилися у атмосфері магічного таїнства, створеного 

командою Eurocamp_winter_2019. 
 

Тренінговий курс складався з п’яти тематичних днів. 

Хто такий Журналіст XXI, як вразити публіку блискавичною промовою, у чому секрет PR-компанії 

політиків, як відкрити у собі прихований креативний потенціал – про все це учасники дізналися на 

освітніх локаціях у День Комунікації.  Кожен з учасників пройшов короткий курс  ораторського 

мистецтва, навчився створювати PR кампанію власного проекту, крім того у кожного була змога 

набути практичні навички з креативного мислення й власноруч створити портрет журналіста 

майбутнього. Інтерактивна гра Еліас за тематикою блоку підсумувала отримані знання та стала 

веселим завершенням дня. 

День Екології підняв нагальні для України та цілого світу проблеми: зменшення використання 

ресурсів, розробку енергоефективних рішень, Upcycling або повторне використання ресурсів, Guide 

із сортування сміття. У підсумку, учасники самостійно розробили сучасний екопосібник з ініціатив 

щодо даних проблем.  Важливим доповненням дня стала ініціатива стосовно сортування сміття 

командами протягом усього тренінгового курсу. 

Актуалізація культурної спадщини стала 

основою наступного тематичного дня. На 

прикладі ключових артефактів, винаходів та 

особистостей, учасники розкрили для себе 

особливості культурно-історичних епох.  Як 

людство пройшло свій шлях від палиці до дрона, 

у чому символізм відомих на весь світ картин, що 

таке «колізей сучасності»?  Відповіді на ці 

питання учасники отримали під час обговорення 

на освітніх локаціях. Вечірній квіз перетворився 

у запеклу боротьбу між командами. Учасники 

здивували своїми глибокими знаннями 

архітектурних ансамблів з усього світу, що були представлені у чотирьох раундах. 

«Децентралізація дає можливості» - саме так варто назвати наступний день у 

Єврокемпі_2019.  Основною цінністю цього дня стала свобода та право кожного на рівноправну 

участь у політичному житті власної громади. Учасники мали можливість ознайомитися з проявами 

громадської активності на рівні ОТГ, загальнодержавному та міжнародному рівні. Запропоновані 

освітні локації роз’яснювали теоретичне підґрунтя  громадянської участі, як важливу передумову 

демократичного суспільного ладу. На що здатна команда, аби вирішити нагальні регіональні 

проблеми? Саме на це питання спромоглися відповісти учасники на вечірньому заході.  Майбутнє не 

можливо повністю спрогнозувати, але обов’язково варто обирати. 

Що таке бути ерудованою свідомою людиною, як використовувати свої інтенції до позитивних змін 

у сучасному світі? – на ці та інші питання учасники тренінгового курсу шукали відповіді впродовж 

дня Ерудиції. Команда Єврокемпу поставила акцент на здобуття учасниками практичних навичок, 

таких як  пошук ресурсів для навчання, майбутня профорієнтація, фінансова грамотність та навіть 



протидія булінгу. Особливістю дня стали локації релаксу. Діти змогли відвідати майстер-класи зі 

стречінгу та східних релаксивних практик, а також дізналися більше про основи медіації. День 

завершився виступом акторів форум-театру, якими стали учасники курсу, із інтерактивним задіянням 

публіки. 

Останнім тематичним днем став День самоврядування. Саме під час нього учасники 

продемонстрували своє вміння домовлятися, йти на поступки чи обстоювати свою позицію. 

Починаючи з ранкової руханки, освітні локації та майстер-класи проводили самі, з усією серйозністю 

підійшовши до такої відповідальної справи. Молоді люди показали свою ерудованість, 

вміння  тримати аудиторію та бути відповідальними за роботу, яку взяли на себе. Фінальною 

крапкою дня та Європейського табору став затишний квартирник при свічках. 
 

Півроку підготовки, 8 днів тренінгу, 75 щасливих облич дівчат і хлопців, які в недалекому 

майбутньому стануть  активними громадянами своєї країни, відповідальними та свідомими перед 

викликами України. 
 

Тренінговий курс «Європейський табір 2019 - зимовій» відбувся за фінансової підтримки Фонду 

Конрада Аденауера. 

 

«Європейський табір 2019 – літній»  
11 - 13 серпня – прекемп, підготовка команди та 

локації у смт. Славське, Львівська область до 

приїзду дітей 
14 - 26 серпня – табір 
Місце проведення -  пансіонат «Славський»,  смт. 

Славсько, Сколівського району, Львівської області 
 

 «Назад у майбутнє» - така тематика була обрана 

для літньої зміни. На відкритті до учасників 

табору завітали з майбутнього мандрівники в часі, 

які зовсім не знали нічого про європейські цінності 

та могли повернутися в свій час лише за умови наявності всіх артефактів, що розбилися на 5 частин. 

Кожен день – це новий артефакт, усі частини якого команди здобували протягом дня. 
 

Команда табору – 24 працівники  

Учасники - 102 підлітка віком 12-16 років, серед них 20 учасників з зони ООС (Операції об’єднаних 

сил) та 10 учасників батьків-військовослужбовців, які захищають територіальну цілісність країни на 

Сході. 

Географія учасників: Київська, Львівська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, 

Рівненська, Харківська, Вінницька, Криворізька, Кіровоградська, Чернівецька, Житомирська, 

Закарпатська + Молдова 
 

Гуртки та воркшопи: трафарети на сумках, створення колажів, рятувальники Малібу, фотографія, 

філософія, soft skills, поезія, speaking club, мафія, психологія, гастрономія, короткометражки, дудлінг, 

медицина, музичний гурток. 
 

Тренінговий курс складався з тематичних днів: День Відкриття, День Екології, День Демократії,  

День Виборів, День Соціальної Долученості та Інтеграції, День поїздки до Львову, День Ерудиції , 

День Прав Людини, День Самореалізації, День Культури, День Самоврядування, День Закриття, 

День Від’їзду.  
 

Тренінговий курс «Європейський табір -2019-літній» відбувся за фінансової підтримки 

Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, благодійних внесків батьків, Вааду України, а 

також, завдяки спонсорам нашої бук-зони: видавництва ArtHuss, Discursus та Саміт-Книга, фонд 

Гайнріха Бьолля, клуб ілюстраторів Pictoric. 

Онлайн-опитування та офлайн-зустрічі «Focus – pocus Group» 
Навесні 2019 року були проведені перші онлайн-опитування та офлайн-зустріч «Focus – pocus 

Group» (Фокус-покус Груп) з метою збору відгуків учасників проекту. Отриманий фідбек активно 

використовувався під час планування літньої зміни табору. 



Учасники, що долучилися до «Focus – pocus Group» (Фокус-покус Груп), відмітили, що розробники 

їх почули та зробили покращення вже у наступній зміні.   

Восени 2019 – друге онлайн-опитування та офлайн-зустріч «Focus – pocus Group» (Фокус-покус 

Груп). 

Фонд Конрада Аденауера також провів власне опитування в завершальний день табору. 

 

Табір «Джерела толерантності» 
Проект міжнаціонального дитячого 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 2019 року включав: 

 «Джерела толерантності» для дітей 8-12 років, 12-14 липня – прекепм – підготовка команди 

та локації до приїзду дітей,  15-26 липня – табір 

 «Джерела порозуміння» для підлітків 13-16 років, 27-29 липня – прекепм – підготовка 

команди та локації до приїзду дітей, з 30 липня по 10 серпня – табір 
 

261 учасників та  учасниць 
 

Учасники з 20 областей України в тому числі з тимчасово окупованої території на сході України 

та  АР Крим 
 

Спільноти: українська, кримськотатарська, литовська, болгарська, ромська, єврейська,  вірменська, 

грецька, гагаузька, азербайджанська, румунська, польська, російська, угорська, німецька, татарська, 

грузинська. 
 

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 44 СПІВРОБІТНИКІВ - креативних, творчих та непересічних осіб, які 

люблять дітей та готові з ними працювати. 
 

Національні дні: Український день, Кримськотатарський день, Грецький день, Литовський день, 

Болгарський день, Єврейський день, Вірменський день, Ромський день, а також, Фестиваль культур, 

де були представлені польська, азербайджанська, російська, гагаузька, німецька та румунська 

культури. 

  



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. 
 

"Джерела – 2019" стали можливими завдяки Міжнародному фонду «Відродження», Ромській 

програмі  Міжнародному фонду «Відродження», спеціалістам IT компанії Infopulse, Київському 

офісу ЄАЄК, Вааду України та благодійних внесків батьків. 

 

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, Надвірна 
 

Мережа Клубів толерантності існує з 2005 р. 
 

Зустрічі проходять щотижня 
 

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) 

 

 

https://www.irf.ua/


Київський клуб толерантності 
Координаторка: Анна Клименко 
 

Життя Київського клубу толерантності була 

цікава, насичена і різноманітна. У січні 

клубівці відвідали музей-майстерню Івана 

Кавалерідзе та виставку живопису арт-студії 

Елеонори Обухової «Світ живопису», вшанували 

пам’ять жертв Голокосту. 

У лютому відвідали музей книги і 

книгодрукарства та музей історичних 

коштовностей України. Під час зустрічі, на якому 

був показ та подальше обговорення фільму 

"Боротьба Джамали", учасники більше дізнались 

про трагедію депортації кримськотатарського 

народу та події, які відбувались в Криму в 

лютому-березні 2014 року. 

У березні відвідали лекцію про Густава Клімта, видатного художника-класика і модерніста-

першовідкривача та виставку картин Катерини Білокур та Марії Примаченко, а також, провели 

кулінарний майстер-клас на Пурім. Відвидини виставки-інсталяції “Валізи правозахисників” знову 

змусили пригадати ті страшні події, які відбувалися та й зараз відбуваються на окупованих 

територіях. 

У квітні побували на лекції від Пусто - неакадемічний проект про літературу, живопис та кіно.  

Грали в гру "Світ громад" - це перша українська настільна кооперативна стратегія змін у жанрі 

соціального симулятора. Під час гри обговорили всі соціальні проблеми, які є в Україні та світі, а на 

наступній зустрічі грали у "Монополію". Після перегляду документального фільму "Укриття", 

подискутували щодо проблем безпритульних тварин. 

У травні поговорили про харчування, побували у Музеї костюма і стилю Вікторіанської епохи, 

відвідали Еко-марафон та давали поради, як марно не провести літо. 

У вересні учасники Київського клубу толерантності відкрили новий сезон та пройшли квест 

“Замкнені”, де розгадували логічні загадки, шукали коди и розгадували кросворди, насолоджуючись 

прогулянкою по Києву. Далі відбулися різноманітні цікаві зустрічі, коли у Клубі провели кіно-вечір, 

відвідали лекцію від Пусто про легендарного кінорежисера Жан-Люк Годара та лекцію Олександри 

Статкевич «Забудь про вірусність», писали листа собі з майбутнього, відсвяткували Геловін, 

говорили про права людини та екосвідомість, святкували День написання листа в майбутнє. Під час 

зустрічі, де обговорювати сучасний творчий спадок України, читали й слухали вірші відомих 

письменників, а також вірші учасників клубу. 

 

Хмельницький клуб толерантності 
Координаторка: Чеглакова Анастасія  
 

Клуб став об’єднуючим центром для дітей, 

підлітків та дорослих, як ВПО, так і 

місцевих жителів. 

Толерантність, порозуміння, співпраця між 

членами клубу – добрий приклад стосунків, 

який впливає на процеси примирення в 

громаді м. Хмельницький. 

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, 
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творчі посиденьки, костюмавані вечірки-святкування Хеловіну, виготовлення новорічних прикрас та 

багато-багато іншого. 
 

У січні 2019 року у Хмельницькому клубі толерантності святкували Новий Рік і Різдво та Старий 

Новий рік. У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, учасники Клубу переглянули фільм 

режисера Роберто Беніньї «Життя прекрасне», здійснили невеличку віртуальну подорож Грузією, під 

час якої дізналися багато цікавого про традиції грузинських свят та історію норовливої та 

темпераментної країни. 
 

У лютому відсвяткували Китайський Новий рік, де дізнались нове і цікаве про цю країну, її традиції, 

закони, культуру. Крім цього діти прикрасили червоними ліхтариками дерево світла та вчилися 

китайської каліграфії: писали новорічні побажання рідним. А на День Святого Валентина дізнались, 

що майже у кожного народу є таке свято, овіяне прекрасними легендами про щасливе, сумне,  палке 

або ніжне, вічне та вірне кохання. А ще зробили красиві валентинки. Напередодні міжнародного дня 

рідної мови дізнались про красу всіх мов на Землі, філософію мови Есперанто, розвиток та занепад 

окремих мов. На іншому занятті розбиралися в поняттях гендер, гендерна дискримінація, гендерні 

стереотипи, дискутували про (не)жіночі професії та необхідність феминитивів.  
 

У квітні Співробітниця Агенції Сталого Розвитку АСТАР Анастасія Підгнюк провела захід для 

Хмельницького клубу толерантності, де розмовляли про екологію, Цілі Сталого Розвитку та Проект 

"Статут Хмельницького". А ще відсвяткували Масляну по-литовськи, говорили про хвороби, міфи та 

першу медичну допомогу, ознайомились з поширеними методиками обману та намагались розкрити 

найвідоміші схеми шахрайства, пов'язані з подорожами, пройшли майстер-клас із виготовлення 

писанок. 

Травень був не менш насіченим: було проведено майстер-клас із виготовлення «Мак пам’яті» 

прийняли участь у Всеукраїнському марші за права тварин, відвідали майстерню карамелі. 

З нагоди Міжнародного дня музеїв та Дня Європи в Україні учасники Клубу провели  чудову «ніч в 

музеї» історії міста Хмельницького. 
 

1 вересня стартував новий сезон 

в Хмельницькому клубі толерантності. 

Учасники Клубу відзначили День миру, а на 

профорієнтаційному занятті діти мали змогу 

дізнатися про формули вибору професії, 

поглибити знання про себе, свої нахили та 

здібності, цінні навички.  

У жовтні Клуб поговорив про особливості та 

потреби людей похилого віку, відзначили 

день захисника України  Покрови Пресвятої 

Богородиці, день українського козацтва та 

день створення УПА. Діти дізнались про 

героїчні та сумні події в історії рідної землі, 

познайомилися із духовною спадщиною 

Хмельниччини, мали змогу доторкнутися до 

експонатів музею. Ще одна екскурсія була до Самчиківки. А в Європейський День протидії торгівлі 

людьми Хмельницький Клуб Толерантності долучився до масштабної акції - мовчазної Ходи за 

Свободу. 

У лютому в Хмельницькому клубі толерантності провели Геловінську зустріч, поговорили про 

підлітковий вік, дізналися про важливість донорства. В рамках Тижня толерантності в Міжнародний 

день людей з порушеннями зору Клуб провів заняття «Бачити серцем». 

На наступних зустрічах говорили про екосвідомість, відзначили Міжнародний день толерантності 

та дізнались про екзотичні свята. 

У грудні Хмельницький клуб толерантності взяв участь у акції «16 днів проти насильства», 

відзначили День боротьби за скасування рабства та відзначили Новий рік по-африканськи. 
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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, 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.   
 

У січні учасники Чернівецького клубу толерантності святкували традиційну Буковинську Маланку, 

де разом співали колядки, грали в ігри, вивчали народні традиції, розгадували загадки, частувалися 

традиційними смаколиками. А 22 січня у  клубі відбувся майстер-клас з виготовлення сувенірів з 

вовни в техніці сухого валяння. Учасники навчалися працювати з екологічно чистими матеріалами. 

Вивчали особливі якості вовни, історію та географію виробів з натуральної вовни: які вироби з вовни 

є традиційними у індійців Америки, в Ірландії, в Скандинавії, в Монголії, в Австралії, в Україні. 

Сувеніри, що виготовили діти, пішли на благодійний ярмарок. Кожна робота дітей була 

неповторною, яскравою. Такі зайняття сприяють розвитку  творчих здібностей, відновленню 

психологічної рівноваги, поліпшенню позитивного емоційного стану. 
 

У Лютому до Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту в 

Чернівецькому клубі толерантності провели заняття, на якому 

познайомилися з трагічними сторінками минулого на 

прикладі історії життя єврейської дівчинки Анни Франк. На 

зайнятті з арт-терапії з відомим психотерапевтом Єфімом 

Фінгерманом говорили про сприйняття світу в кольоровій 

гамі, можливості удосконаленням свого емоційного інтелекту 

за допомогою кольору.  

У квітні у Клубі відбулась акція «Стоп расизм». На занятті 

учасники говорили про таке пагубне явище,  як расизм, расова 

дискримінація, ксенофобія та нетерпимість. 

Також, провели тренінг, на якому молодь дізналася, як стати блогером та провели майстер клас з 

традиційного розпису писанок. 

У травні у Чернівецькому КТ відзначили День захисту довкілля, провели акцію до День підтримки 

людей з аутизмом та зустріч, присвячену здоров'ю. В День культурного різноманіття відбулася 

інтеркультурна зустріч зі студентами-іноземцями. 

У червні Клуб провів інтеркультурний день для школярів у Велико-Кочурівській громаді. 

До Дня Миру спільно з  волонтерами  зорганізували в садогурській громаді свято Миру та Єднання 

для дітей. Метою заходу було об’єднання мешканців садогурської громади за для  розвитку діалогу 

дружніх відносин та згуртування громади. Для дітей проводилися різноманітні майстер-класи з 

виготовлення ляльки-мотанки, листівок та паперових квітів; аніматори провели ігри та забави.  

У жовтні Чернівецький клуб толерантності провів навчальний захід з прибирання та сортування 

сміття та симуляційну гру для молодих дівчат в Немирівському ОТГ.  

18 жовтня Клуб долучився до організації  арт пікніка з каністерапії в парку "Жовтневий". 

У листопаді Чернівецький клуб толерантності розпочав низку заходів до Міжнародного дня 

толерантності: 13 листопада в Міжнародний день людей з порушеннями зору провів заняття «Бачити 

серцем», 15 листопада провів заняття "Ми всі різні, але рівні", та презентацію «Інтеркультурних 

путівників». 
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Надвірнянський клуб толерантності  
Координаторка: Наталія Хмель 
 

У квітні гостю клубу була засновник і керівник 

народного хору "Феліціо" Наталія Байдак. 

Вона розповіла про хор, якому цього року 

виповнилося 20 років, про хоровий та 

народний спів, його роль для українського 

народу як джерела пошуку ідентичності. 

У квітні у Клубі також відбулися «Дні Землі». 

5 вересня відбулася організаційна зустріч КТ 

Надвірна: Мета клубу-це вивчати минуле і 

сучасне рідного краю, знайомитися з цікавинками літератури, розвивати навички комунікації та 

вивчати щось нове, рости, як особистість. Учасники пригадали, як весело було у минулому році, та 

домовились продовжити свою роботу у тому ж дусі - пізнавати і вчитися новому, і водночас – гарно 

проводити час. Учасники клубу розповіли, що їм цікаві теми демократії, комунікації, історичні та 

сучасні постаті та спільно склали план роботи клубу. 

27 вересня на зустрічі КТ Надвірна поговорили про Василя Стуса та книгу Вахтанга Кіпіані «Справа 

Василя Стуса». 3 жовтня в КТ Надвірна поговорили про відомий символ смайлик. На наступних 

зустрічах говорили про демократію та на тему «Захисники України – від козаччини до сьогодення».  

У листопаді Клуб відзначив День ООН та День Гідності і Свободи, а ще відсвяткував Міжнародний 

день толерантності, а також провів зустріч до Міжнародного дня проти фашизму і антисемітизму 

У грудні відбулися зустріч Клубу «Хто такий волонтер, та як ним стати?» та дискусія про 

дотримання прав та можливості їх захищати. 

19 грудня на Свято святого Миколая учасники клубу намагалися зробити один одному подарунки від 

щирого серця.  

 

Семінари для вихователів таборів 
 

18-20 травня, м. Київ - підготовчий семінар проектів «Джерела толерантності» та «Поразуміння 

толерантності» з напрацювань щодо майбутнього сезону. 

 

19-20 жовтня, м. Київ - семінар проектів «Джерела толерантності» та «Поразуміння толерантності» з 

підведення підсумків проведених влітку таборів та планів на майбутнє. 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Інклюзивність 

українського суспільства: досвід та 

виклики» 
відбулася 26 жовтня у м. Надвірна в 

приміщенні Надвірнянської ЗОШ I-III ступенів 

№3 за підтримки ГО Конгресу національних 

громад України. Конференція мала на меті 

розшири розуміння поняття інклюзивності. 

Донести до учасників ідею включеності у 

діяльність громади кожного її представника 

для розвитку та процвітання, важливість ролі 

всіх у побудові громадянського суспільства. 
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Веб-презентація проектів КНГУ:  
Інтернет-сайт КНГУ: www.kngu.org  

Акаунт «КНГУ КНГУ/ КНОУ» відеохостингу Youtube:          

https://www.youtube.com/channel/UCLX75CHOsWMMoY6NlpVLcAQ 

Акаунт «Тolerccamp» відеохостингу Youtube, де розміщені відеофільми про заходи, які проводить 

КНГУ: http://www.youtube.com/user/Tolerccamp 
                               

Сторінки в соцмережі Фейсбук: 

https://www.facebook.com/knguorg - Кноу Конгресс 

https://www.facebook.com/europeancampua - Європейський табір EuroCamp 

https://www.facebook.com/sourcesoftolerance/ - Джерела толерантності/порозуміння 

https://www.facebook.com/kievtoleranceclub - T-Club - Kyiv Киевский клуб толерантности 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014519710219- Хмельницький Клуб Толерантності 

https://www.facebook.com/tolerclab.cv/ - Черновицкий Клуб Толерантности 
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