ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ
«ЄВРОБУС»
у місті Житомир
17 травня 2019

Місце проведення заходів: Старий бульвар, 7
Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/411572866307864/
Дитяча зона (14:00 – 19:00)
Програма для дітей молодшого віку: вікторини, естафети, активні ігри, живопис на
мольбертах, складання пазлів.
Лаунж-зона (14:00 – 19:00)
Настільні ігри для всіх вікових груп: Alias, Країна Мрій, Географічне лото, тощо.
Інформаційна зона (14:00 – 21:00)
Місце розміщення інформаційних стендів, показу відеороликів, надання зворотного
зв’язку, проведення вікторини.
Фотозона (14:00 – 19:00)
Зроби фото з #eurobus_2019 та бери участь у розіграші призів!
Лекційна зона (15:00 – 21:00)
● 15:00 – 17:00 – «Європейські можливості для молоді»
Олена Манько- голова ГО Unit
Ганна Дерев’янко- волонтер в рамках програми Європейської волонтерської служби.
● 19:00 – 20:00 – Дискусія про Європейські цінності
Олексій Кафтан (к.істор.н, журналіст, редактор відділу міжнародної політики "Ділової
столиці”).
Віктор Мудревич, (к.істор.н., експерт ГО Quadrivium).
● 20:00 – 21:00 – Перегляд короткометражок

Інформаційні семінари (участь за попередньою реєстрацією)
Місце проведення заходів: Інформаційний центр ЄС при Житомирському національному
агроекологічному університеті, вул. Старий бульвар, 7.

«Європейський успіх малого та середнього бізнесу» – інформаційний семінар для
представників малого та середнього бізнесу області. Під час заходу учасники зможуть
дізнатися про переваги та недоліки Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, успішні
практики співпраці, можливості для експорту в ЄС, підвищення привабливості об’єднаних
територіальних громад для бізнесу, та налагодити корисні контакти.
Для учасників з Житомирської області витрати на проїзд відшкодовуються.
Час проведення: 14:00 – 16:00.
Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2PNED4A

Подія у Facebook: h ttps://www.facebook.com/events/1139331662894029/
Попередня програма заходу:
1. Вітальне слово представників Делегації Європейського Союзу в Україні
2. «Огляд платформи Європейської мережі підприємств»,
Аліна Стрілець, аналітик Офісу з просування експорту України при Мінекономрозвитку
3. «Співпраця влади та бізнесу задля розвитку громади. Приклад Мамаївської ОТГ»
Микола Бучацький, керуючий справами Мамаївської ОТГ.
4. Запитання та обговорення.
«Сильні інституції – успішна країна» – інформаційний семінар для представників
громадських організацій, громадських активістів, органів місцевого самоврядування, у
рамках якого учасники зможуть дізнатися про підтримку громадянського суспільства
Європейським Союзом, розвиток спроможності громадських організацій, можливості
використання різних джерел фінансування діяльності організацій, успішні практики
побудови партнерства з бізнесом, та налагодити контакти між собою.
Для учасників з Житомирської області витрати на проїзд відшкодовуються.
Час проведення: 17:00 – 19:00.
Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2H4Ti8J
Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/473769220032005/

Попередня програма заходу:
1. Вітальне слово представників Делегації Європейського Союзу в Україні
2. «Організаційний розвиток - шлях до успіху»
Володимир Шейгус, Виконачий директор ІСАР "Єднання"
3. «Фандрейзинг: знаходити, коли усі шукають»

Дарина Заржицька, Директорка з розвитку. Освітній центр з прав людини у Львові

4. «Синергія, як запорука успіху розвитку громади»
Олена Чорнобривенко, Директорка Центру Реабілітації «Гармонія», членкиня правління
ГО «Гармонія»
5. Запитання та обговорення.

Проект «ЄврОбус» реалізується ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» за
підтримки проекту «Імпакт - Підтримка імплементації ЗВТ в Україні, Молдові та
Грузії»
(GIZ), що втілюється у рамках Регіонального фонду Східного партнерства з питань
реформи державного управління (GIZ). Проект «ЄврОбус» має на меті створити
платформу та залучити різні зацікавлені сторони до відкритого діалогу про переваги і
виклики Угоди про асоціацію та впровадження ЗВТ в Україні.

