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EUBAM розпоЧиНаЄ КоНКУрс МаЛЮНКУ «МоЯ Європа»
11 березня 2011 року Місія Єс з прикордонної допомоги  Мол-
дові та Україні оголосила черговий конкурс малюнку «Моя Єв-
ропа», який відбудеться у рамках святкування Днів Європи. До 
участі у творчому змаганні запрошено юних художників одеси та 
одеської області віком від 8 до 16 років.

Організатори запропонували учасникам конкурсу такі теми: «Якою ви 
уявляєте Європу?» та «Ваші найяскравіші враження щодо Європи?»

Роботи на конкурс можна подавати до 22 квітня 2011 року.

27 квітня відбудеться засідання журі у складі 5 осіб, на якому  і буде 
відібрано 12 кращих робіт (по 4 переможця у кожній віковій категорії). 

Про результати конкурсу його учасники будуть поінформовані елек-
тронною поштою 6 травня. 

20 травня 2011 року відбудеться урочисте відкриття виставки малюнків та церемонія нагородження переможців. 

До уваги учасників: 
- до участі в конкурсі приймаються роботи учнів шкіл Одеси й Одеської області;
- малюнки мають відображати одну з оголошених тем конкурсу;
- роботи можуть бути виконані будь-якою художньою технікою (акварель, живопис, малюнок, графіка тощо);
- формат малюнку: мінімум 21х29,7 см, максимум 29,7х42см.

Апеляції щодо організації або результатів конкурсу не прийматимуться. 

Контактні особи: Дар’я похлєбаєва, ольга Кумейко, e-mail: press@eubam.org; olga.kumeyko@eubam.org

проЕКТ Єс провів сЕМіНари ДЛЯ ГроМаДсЬКиХ орГаНізаціЙ ДоНЕцЬКоЇ  
Та ЛУГаНсЬКоЇ оБЛасТЕЙ 
14-16 березня і 4-6 квітня 2011 року  в рамках проекту «Грома-
дянин і держава: розвиток партнерства для ефективного уряду-
вання в Україні» проведено семінари  для представників громад-
ських організацій  Донецької та Луганської областей.

Учасники обговорили концептуальні засади співробітництва між міс-
цевою владою та неурядовими організаціями у розвитку сільських 
громад, а також методи залучення спільноти до ухвалення рішень на 
локальному рівні.  

Тематика семінарів охоплювала питання реалізації політики та ролі 
громадянського суспільства, шляхів і методів залучення громадян до 
процесу прийняття рішень й кращий досвід співпраці НУО і місцевих 
органів влади в інтересах громад.  

Під час семінарів представники НУО ознайомилися з сучасними під-
ходами до формування політики і формулювання проблематики, визначення зацікавлених сторін співпраці, ство-
рення проектної пропозиції щодо розробки політики. 

Присутні проаналізували особливості українського законодавства, яке визначає основи співпраці влади та громад-
ськості, та розглянули найкращі практики проведення кампаній і лобіювання. 

Під час семінару учасники підготували  спільні міні-проекти, спрямовані на подолання певних соціальних, освітніх 
та інфраструктурних проблем регіону.  

Семінари для представників неурядових організацій будуть супроводжуватися тренінгами для представників місце-
вих органів влади, де планується розглянути системи ухвалення політичних рішень і можливості залучення громад-
ськості до цього процесу. 

Більше інформації: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-projects-citizen-and-state.htm/ 
Контактна особа – ірина Губарець, е-mail: Irina.Hubarets@britishcouncil.org.ua
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ЕКспЕрТ EUBAM НавЧаЄ МаЙБУТНіХ працівНиКів МіЛіціЇ   
МЕТоДаМ БороТЬБи із оБіГоМ НарКоТиКів 
23 березня понад 300 студентів одеського державного інституту 
внутрішніх справ відвідали лекцію, присвячену методам бороть-
би спеціальних служб Єс із нелегальним обігом наркотиків. ця 
лекція – перша ініціатива в рамках співпраці інституту та Місії Єс 
з прикордонної допомоги  Молдові та Україні. 

Лекцію прочитав голова Польового офісу Одеси, колишній офіцер 
британської митниці із більш ніж 35-річним досвідом роботи Маль-
колм Пеллс. Присутні познайомилися з методиками та інструмента-
ми, що їх використовують європейські правоохоронні органи у бо-
ротьбі з нелегальним обігом наркотиків. Йшлося про аналіз ризиків, 
виявлення наркотиків та слідчу діяльність. На прикладі рекордних 
затримань кокаїну та гашишу в Одеському та Іллічівському морських 
портах (2010 р.) студенти розглянули ефективність сучасного підходу 
на основі аналізу ризиків.  

Під час зустрічі із ректором Інституту внутрішніх справ генерал-майором Анатолієм Волощуком голова Польового 
офісу Одеси Пеллс підкреслив, що керівництво Місії надає великого значення розвиткові партнерства з університе-
тами та вихованню молодого покоління. Анатолій Волощук зазначив, що подібні лекції дозволяють майбутнім спів-
робітникам міліції ознайомитися із передовою практикою ЄС, а також висловив готовність продовжити співробітни-
цтво із Місією. 

Контактна особа – Марина решетняк, e-mail: press@eubam.org 

ЄіБ віДКриваЄ своЄ прЕДсТавНицТво в УКраЇНі
25 березня 2011 року Європейський інвестиційний банк (ЄіБ) 
відкрив своє представництво в Україні — перше в регіоні країн 
східного партнерства.

Віце-президент ЄІБ Єва Шрайбер зазначила: «Основна мета відкриття 
Представництва у Києві – це подальший розвиток співробітництва з 
Україною в контексті відносин Україна-ЄС і реалізація нових проек-
тів, які становлять спільний інтерес. Діяльність Представництва буде 
спрямована на забезпечення ефективної взаємодії з урядом України, 
місцевою владою, зміцнення відносин із громадськістю, банками-
партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, а також із 
приватним сектором».

ЄІБ фінансує проекти в Україні, базуючись на мандаті Ради Європи 
та Європейського парламенту для східних країн-партнерів у розмірі 
€ 3,7 млрд на період 2007–2013 років. Це забезпечує фінансування проектів, які становлять значний інтерес для ЄС 
і України, в галузях транспорту, енергетики, телекомунікацій та екологічної інфраструктури, а також малих і середніх 
підприємств.

Наразі ЄІБ надав Україні кредити на суму €465 500 000, які скеровано на проекти дорожнього та енергетичного секто-
рів, модернізацію інфраструктури водопостачання, а також малим і середнім підприємствам (через комерційні банки). 

Контактна особа – Душан ондрежичка, e-mail: d.ondrejicka@eib.org
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поЧаТоК проГраМи EAST INVEST в УКраЇНі
31 березня 2011 року в Брюсселі на конференції 85 партнерів ого-
лошено про старт програми East Invest. це новий регіональний 
інструмент економічного розвитку регіону східного партнерства.

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства 
Штефан Фюле зазначив, що програма «підтримуватиме економічні 
трансформації країн-учасниць Східного партнерства на шляху їх еко-
номічної інтеграції з ЄС» .

Конференція мала на меті представити й обговорити бачення робо-
чих процесів та інструментів упровадження проектів та терміни їх ре-
алізації. Програма East Invest спрямована  на підтримку економічного 
розвитку та покращання умов діяльності малих і середніх підприємств 
країн-учасниць Східного партнерства. На зазначені цілі буде скерова-
но € 8,75 млн.

Програма має на меті налагодити зв’язки між державним та приватним сектором ЄС та регіону Східного партнерства 
через:
- розвиток діалогу між державними та приватними організаціями, а також консультування приватного сектора у пи-
таннях прийняття рішень;  
- обмін досвідом та налагодження партнерських відносин між компаніями ЄС та регіону Східного партнерства;  
- розвиток потенціалу організацій регіону Східного партнерства, які підтримують мале та середнє підприємництво.

Контактна особа – Біргіт аренс, e-mail: arens@eurochambres.eu 

проЕКТ Єс ДопоМоГаЄ розвиТКУ МЕТроЛоГіЇ ГазУ в УКраЇНі
завдяки програмі Єс INOGATE, східноєвропейський центр мет-
рології природного газу у м. Боярка досягнув високого рівня точ-
ності вимірювання газу.

Проект ЄС «Легалізація, сертифікація й наступна комерціалізація 
Східноєвропейського центру метрології природного газу у м. Боярка, 
Україна»  спрямований на інтеграцію боярського Метрологічного цен-
тру у європейську газотранспортну мережу. 

На заключній конференції з питань перспектив розвитку Метроло-
гічного центру НАК Нафтогаз України у Боярці Голландський інститут 
метрології VSL, компанія ECORYS Netherlands та українські партнери 
представили результати проекту.

Проект надав допомогу у розробці бізнес-плану комерційної діяль-
ності Метрологічного центру в Боярці, а також у рекламуванні послуг 
Центру (включаючи розробку веб-сайту) серед потенційних клієнтів у країнах Східної Європи та у країнах-учасницях 
Європейської Політики Сусідства.

Контактна особа – Йозеф Херцль,  е-mail: j.herzl@inogate.org
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«ЧиТаЙТЕ зНаКи!» — Нова КаМпаНіЯ про заГрозУ ТорГівЛі ЛЮДЬМи
починаючи з 5 квітня 2011 року, пасажири київського метро, аеропорту 
«Бориспіль», а також перехожі отримали можливість по дорозі на роботу 
або в очікуванні рейсу більше дізнатися про загрозу торгівлі людьми.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочала нову інформаційну кампа-
нію проти сексуальної та трудової експлуатації, а також торгівлі дітьми. Кампанія  
діятиме протягом квітня 2011 року.

«Головна ідея кампанії «Читайте знаки» — привернути увагу населення до ризи-
ків й загроз, що їх можуть приховувати «легкі» можливості роботи за кордоном, 
а також до важливості  дотримання правил безпечної міграції», — розповів гла-
ва Місії МОМ в Україні Манфред Профазі. Вже десять років організація веде в 
Україні боротьбу із торгівлею людьми, і за цей час понад 7300 жертв злочинців 
отримали можливість повернутися до нормального життя.

Щоб охопити якнайширшу аудиторію, кампанія боротьби із дитячим жебрац-
твом знайшла відображення й у плакатах, розміщених на вулицях Києва та в 
інших регіонах України. Це стало можливим за сприяння Служби Міністерства у 
справах освіти, науки,  сім’ї , молоді  та спорту і місцевими неурядовими органі-
заціями. Плакати виготовлено в рамках датської програми боротьби з торгівлею 
людьми у Східній та Південно-Східній Європі, фінансованою  Королівським мі-
ністерством закордонних справ Данії.

Торгівля людьми залишається проблемою в Україні — країні походження, тран-
зиту і призначення сучасних рабів. За останні два роки у п’яти регіонах України 
виявлено близько 200 дітей —  жертв торгівлі. Це свідчить про велику кількість неповнолітніх , які потребують, однак 
не отримують допомоги. 

Співробітництво між МОМ та соціальними службами у справах дітей сприятиме подальшому зміцненню координа-
ції  зусиль та визволення дітей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Контактна особа – світлана слабінська, е-mail: sslabinska@iom.int

  аНоНси  

27 КвіТНЯ 2011, ТЕрНопіЛЬ
завершальна конференція «захист територіальних економічних та соціальних прав —  
плановий процес розвитку сільських громад».

Контактна особа — Катерина Таранець, е-mail: taranets@ccc.kiev.ua, тел: (044) 574 64 11

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


