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Зміст 



• чергова Помаранчева революція? 

• спостереження за подіями в Києві: генезис і перспективи 

Євромайдану і договору про асоціацію + можливості 

підтримки 

• участь польських депутатів 

• зустрічі  з українською громадськістю, представниками ЗМІ і 

політиками 

• конфронтаційно-репресивна стратегія влади 

• потреба у реальному довгостроковому залученні 
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Місії зі спостереження (листопад-
грудень 2013 р.) 



• «moral support»  i «deep concern» недостатньо 

• потреба у переході до реальних допоміжних дій  

• постійна присутність в Києві – на Майдані (штаб місії – Костельна, 5) 

• інформаційно-просвітницька кампанія щодо ЄС => моніторинг 

порушень прав людини 

• спостереження  за судовими процесами  

• організація і координація короткотермінових місій зі спостереження і 

міжнародної підтримки 

• співпраця зі службами Євромайдану (медики, Самооборона, 

Євромайдан SOS, Автомайдан, ЗМІ) 

• моніторинг ситуації в регіонах  
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Місія зі спостереження і підтримки  
(січень-квітень 2014 р.) Цілі і 
завдання 



Місія зі спостереження і підтримки. 
Волонтери 
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Перший день місії. Дорогою до 
України 
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Місія зі спостереження і підтримки. 
Польський намет 



Польський намет на Євромайдані 
зʼявився  21 січня 2014 
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• масштаб перевершив наші сподівання  

• участь усієї Польщі, місцеві ініціативи – школи, органи 

самоуправління, житлові квартали 

• одяг переданий до церкви на Мьодовій  

• медикаменти, передані головним лікарям медичної служби  

• поступове припинення збирання медикаментів 

• потреба у розширенні і модифікації діапазону збору  
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Збір медикаментів 
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Медична допомога: медикаменти і 
обладнання 

 



Збір коштів 



Логістика 

• потреба у швидкій передачі коштів і організації перевезення 

зібраної допомоги 

• невизначена ситуація на прикордонних зонах і в Україні  

• необхідність у швидкому комплектуванні важкодоступного 

обладнання 
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Гуманітарна допомога – Україна 



Підтримка поранених і біженців 
у Польщі 



Українці в дорозі до Польщі 
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Супутня діяльність. Події 

• перші концерти польських груп на Майдані 16.12.2014 р.; 

концерт Нейла Тейлора 31.12.2014 р.  

• фотовиставки, присвячені подіям в Києві 

• дебати: Сейм Республіки Польща, Демократична партія, 

Будинок літератури  

• зустрічі в районах Варшави: Бєляни, Бялоленка, Рембертув, 

Воля  

• спеціальний додаток до “GW” і акція на Площі Конституції  

• підтримка пікетів і протестів біля посольств 30.01.2014 р.  

• публічні збірки коштів “до скарбничок” 
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Супутня діяльність. Події 



Концерти в Україні та Польщі 
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Інформуємо про ситуацію в Україні 



Інформуємо про ситуацію в Україні 
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• аналітична група Фонду “Відкритий Діалог” в Києві + 

волонтери  

• моніторинг ситуації: протестувальники, студенти, незалежні 

ЗМІ, Автомайдан, мешканці Криму 

• публікація 11 звітів  
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Аналітична діяльність (звіти) 



22 

www.maidan24.eu 



• політики і лідери громадської думки (NGOs, think tanks) – Польща і ЄС 

• залучення послів української громадськості (Руслана Лижичко)  

• ціль: підтримка української громадськості 

• реальна допоміжна діяльність – політична і матеріальна  

• введення санкцій проти режиму президента Януковича  

• моніторинг ситуації в регіонах (не лише в Києві)  

• повна політична і економічна ізоляція Росії у відповідь на анексію 

Криму; підтримка української армії; швидке підписання угоди про 

асоціацію  

• реальна ситуація в Україні  
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Діяльність у сфері лобіювання 



Лобізм на користь України 



Лобіювання на користь України 

Міністерства іноземних справ: 

Польщі, Німеччини, Італії, Чехії, Франції, Іспанії, Литви 

 

Резолюції Європейського парламенту: 

European Parliament resolution of 6 February 2014 on the situation in 

Ukraine (2014/2547(RSP));  

European Parliament resolution of 27 February 2014 on the situation in 

Ukraine (2014/2595(RSP));  

European Parliament resolution of 13 March 2014 on the invasion of Ukraine 

by Russia (2014/2627(RSP)) 

 

Київ відвідали за нашим запрошенням: 

Марцін Геремек, Ребекка Хармс, Міхал Ярос, Томаш Маковські, Гжегож 

Петручук, Каспер Петрусіньскі, Павел Піскорскі, Міхал Щерба, Яцек 

Шимандерські, Яцек Свєца, Марцін Свенціцкі, Євген Жовтіс 
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Фінанси і розрахунки 

• медична  допомога: 87541,99 PLN 

• допомога журналістам: 39514,90 PLN 

• допомога біженцям: 27855,85 PLN 

• допомога Самообороні, Нацгвардії і армії: 155078,09 PLN 

• допомога НДО: 24758,13 PLN 

• загальна сума наданої допомоги: 334748,96 PLN 

• витрати місії зі спостереження і підтримки: 197599,05 PLN 

• загальні витрати на вищезазначену діяльність: 532348,01 PLN  
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Підсумки 

• організаційні виклики – відсутність підготовки, нові сфери 

діяльності, масштаб потреб і динаміка розвитку ситуації 

• пожертви польського суспільства не мають меж 

• необхідність продовження діяльності  

• потреба у подальшій зовнішній підтримці 

• польсько-українське зближення  
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Поточна діяльність і плани на 
майбутнє 

• реєстрація і офіс Фонду “Відкритий діалог”, Київ – Банкова, 1  

• гуманітарна допомога і підтримка реформ 

• додатково: культурна діяльність і молодіжні проекти  

• конференція по питаннях люстрації в Києві з Єгором 

Соболєвим 

• місія зі спостереження за президентськими виборами 

25.05.2014 р.  
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Конференція “Люстрація: рішення 
для України”, Київ, 1 квітня 2014 



Подяка партнерам 

• Amnesty International 

• Автомайдан 

• «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії 

УГКЦ 

• Координаційний центр Ольги Богомолець 

• Enej 

• Євромайдан SOS 

• Євромайдан Warszawa  

• Євромайдан Wiedeń 

• Europa Plus: Твій рух 

• Gazeta Wyborcza і Фонд Агора 

• International Centre for Policy Studies 

• Наукові кола 

• Kozak System 

• Крим SOS 

• Політична критика 

 

• Maleo Reggae Rockers 

• Адміністрація Мазовецького воєводства 

• Metka 

• ORA Warszawa 

• депутати Європейського парламенту 

• депутати Сейму РП 

• Проект “Польща” 

• Самооборона  

• Демократична патія 

• Taraka  

• The Stylacja 

• Університет Лазарського, Collegium Civitas  

• Міський уряд м. Варшава (Центр 

громадської комунікації) 

• Районні управління м. Варшава 

• Спілка українців у Польщі 
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Дякуємо 
 

media.ua@odfoundation.eu 


