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Шановні Пані та Панове,

ви  тримаєте  у  руках  довідник  Люблінських  неурядових  організацій,  які  готові
і  зацікавлені налагодженням нових форм або поглибленням існуючої співпраці
з партнерами зі Сходу. Цей довідник ми адресуємо організаціям та установам
з  країн  Східного  партнерства,  які  шукають  партнерів  для  реалізації 
транскордонних  проектів  для  розвитку  і  хочуть  спільно  звертатися  до 
європейських фондів за підтримкою. Сподіваюсь, що інформація, яка міститься
в цій  брошурі,  допоможе Вам в  будуванні  відповідних партнерських відносин, 
надихне на нові ініціативи, додасть свій внесок у здійснення численних проектів, 
результати яких принесуть відчутну користь по обидва боки кордону.

Довідник  є  практичним  результатом  символічних  дій  Люблінського 
середовища неурядових організацій під час IV Конгресу Ініціатив Східної Європи, 
який відбувся на початку жовтня 2015 р. Відправною точкою став інавгураційний 
виступ д-р Маженни Гуз-Веттер,  в.о.  Директора Представництва Європейської 
комісії  в  Польщі,  під  час  якого  було  представлено  результат  кількамісячних 
суспільних  консультацій  на  тему  нової  Європейської  політики  сусідства,  які 
нещодавно завершились. У своєму виступі вона звернула увагу на важливість, 
умови і завдання, які стоять перед ЄПС в контексті відносин з країнами Східного 
партнерства та Росією.

Д-р Маженна Гуз-Веттер, в.о. Директора Представництва Європейської комісії
в Польщі виголошує інавгураційну лекцію на Конгресі Ініціатив Східної Європи у 2015 

році про східний вимір Європейської політики сусідства.
Фото Ярослав Дудзяк



Після представлення нової концепції зовнішньої політики Європейського 
союзу,  свою  підтримку  для  неї  висловили  представники  та  представниці 
неурядових  організацій  Любліна.  Було  урочисто  підписано  декларацію  про 
співпрацю  для  активної  реалізації  східного  виміру  ЄПС:  "Враховуючи  роль 
Любліна та Люблінського воєводства як мосту між Заходом і Сходом, а також 
важливість  Східного  виміру  в  реалізації  Європейської  політики  сусідства,  
беручи  до  уваги  відкритість,  готовність  та  бажання  інтегруватися  і  
прийняти європейські стандарти нашими східними партнерами, ми, що нижче  
підписалися — представники і представниці неурядових організацій з Любліна і  
Люблінщини,  декларуємо  нашу  волю  до  поглиблення  відносин  і  активної  
співпраці, а також обміну досвідом та ідеями з партнерами в країнах Східного  
партнерства,  особливо  Україні  та  Центральній  Азії".  Під  Декларацією 
підписались 21 представник місцевих НУО. Потім всі підписанти утворили "живу 
картину" символічної коаліції Люблінських НУО, на яку надихнула, розташована 
на фоні робота Яна Матейка "Люблінська унія".

Декларація співпраці.
Фото Анжеліка Садурска-Сєдлєцка

Жива картина.
Фото Мачєй Рукаш



Я вірю, що список організацій буде розширюватись. Все більше і більше 
організацій помічають і належно оцінюють потенціал співпраці, який знаходиться 
за нашим східним кордоном. Ми будемо постійно заохочувати Люблінські НУО, 
щоб додавали інформацію про себе до цього інформатора.

Додаткову інформацію і допомогу в контакті з потенційними партнерами
з радістю надасть сектор з питань співпраці з НУО та партисипації Мерії міста 
Люблін: ngo@lublin.eu або по телефону: +48 81 466 19 54.

Довідник  було  підготовлено  в  рамках  програми  Центр  Східних 
Компетенції.  Детальніше  про  програму,  а  також  передові  практики  у  сфері 
транскордонних проектів та інші ініціативи Любліна можна прочитати на сторінці 
projekty.lublin.eu.

д-р Кшиштоф Жук
Міський голова Любліна



Європейська Фундація Громадської Активності

Цілі організації Європейська Фундація Громадської Активності була заснована на початку 2015 
року.  Бере  активну  участь  в  суспільному,  культурному,  освітньому  житті. 
Займається,  в  тому  числі,  організацією  наукових  конференцій,  виставок  та 
гуманітарних  акцій  за  співпраці  з  неурядовими  організаціями  в  країні  та  за 
кордоном. Має партнерів, в тому числі, в Україні, США, Грузії, Франції, Німеччині, 
Індії, Казахстані.

Сфера діяльності Європейська  Фундація  Громадської  Активності,  яка  займається господарською 
діяльністю, володіє технічною базою та колективом кваліфікованих працівників, 
які можуть за короткий час професійно підготувати: план кризового управління, 
операційний  план  на  випадок  повені,  план  критичної  інфраструктури,  план 
охорони  пам’яток.  В  Реєстрі  Агентств  з  Працевлаштування  знаходиться  під 
номером  12010.  Надає  послуги  в  сфері  посередництва  в  працевлаштуванні, 
працевлаштування  у  іноземних  роботодавців,  професійних  консультацій, 
кадрового консалтингу i тимчасової праці. Як навчальна установа зареєстрована 
під номером: 2.06/00049/2015 здійснює навчання за такою тематикою як:

• Кризове  управління,  цивільна  оборона  та  самооборона  в  широкому 
розумінні,

• Регіональна Система Попередження,
• План евакуації II рівня,
• Oпрацювання процедур (СОП),
• Опрацювання функціональних додатків до планів кризового управління,
• Участь Збройних Сил РП в кризових ситуаціях,
• Основи економіки,
• Бухгалтерський облік та фінанси,
• Tехніка продажу та обслуговування клієнта,
• Торговельні переговори,
• Управління командою,
• Важкий клієнт.

Основні проекти Європейська  Фундація  Громадської  Активності  у  співпраці  з  Міжнародною 
Фундацією „Communitas”  в  першій  половині  року  провела  акцію „Допомога  на 
Сході”. Було зібрано одяг, ліки, іграшки, засоби гігієни та книжки для поляків, які 
проживають на  території  Львівської  та  Харківсько-Запорізької  Митрополії.  Збір 
відбувався  під  почесним  патронатом  Міського  Голови  Любліна.  В  почесному 
комітеті  засідали,  в  тому  числі,  Ректор  Університету  Марії  Кюрі-Склодовської, 
Ректор Люблінської Політехніки, Люблінський Воєвода, Голова Ради міста Люблін, 
Львівський архієпископ, єпископи з Харкова та багато депутатів.
За  співпраці  із  Товариством  Польської  Еміграції  в  Чикаго  та  Осередком 
Східноєвропейських  Досліджень  –  Центр  UCRAINICUM  Люблінського 
Католицького Університету імені Івана Павла ІІ, Фундація організовує на території 
Сполучених Штатів наукову конференцію на тему загроз і майбутнього Польщі, 
скеровану до Полонії.



Контактна особа Бартош Рибак – Президент Ради
Електронна адреса: b.rybak@efas.org.pl
Тел.: +48 698 389 967

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Краківське Передмістя 39
20-076 Люблін
Електронна адреса: info@efas.org.pl
Тел.: +48 698 389 967
www.efas.org.pl
www.facebook.com/europejskafundacja



Фундація “PRO BONO FUTURO”

Цілі організації Метою функціонування Фундації  є ініціювання, здійснення і  підтримка проектів
і  діяльності,  пов’язаних з суспільною активністю, особливо в сфері культурної, 
наукової,  рекламної  діяльності,  охорони  здоров’я,  ефективної  законотворчої 
діяльності,  допомоги  Полонії  та  мігрантам,  а  також  ліквідації  та  протидії 
безробіттю,  малозабезпеченості  та  дискримінації  осіб  з  неповносправністю. 
Фундація  має  на  меті  формування  громадянської  позиції,  підтримку  розвитку 
підприємництва  та  організацію  навчань  і  конференцій  для  розвитку 
громадянського  суспільства,  управлінських  та  професійних  кадрів.  Фундація 
також здійснює благодійну діяльність.

Сфера діяльності 1.  Формування  громадянської  позиції,  підтримка  розвитку  підприємництва  та 
організація навчань та конференцій для розвитку громадянського суспільства.
2. Співпраця з науковими середовищами, урядовими установами та установами 
місцевого  самоврядування,  громадськими  організаціями,  а  також  фізичними 
особами в країні та за кордоном у сфері реалізації статутних завдань.
3.  Надання  організаційної  та  правової  допомоги  для  потребуючих  осіб  та 
представництво їх інтересів у державних і приватних установах.

Основні проекти З 2010 р. щорічні навчальні візити лікарів з України до Польщі.

Організація  концертів  та інших культурних подій  та  забезпечення участі  хорів, 
музичних ансамблів та ін. у таких подіях в Польщі та на Волині.

Починаючи з 2013 р. - організація щорічних Волинських Моторалі (11-15 липня).

Контактна особа Kатерина Щот – Віцепрезидент
Електронна адреса: katarzyna.szczot@gmail.com
Tел.: +48 607 988 533

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Станіслава Сташица 12 оф. 3
20-081 Люблін
Електронна адреса: fundacjapbf@biznespoczta.pl
www.probonofuturo.org 



Фундація Центр Місцевого Розвитку

Цілі організації Фундація Центр Місцевого Розвитку є неурядовою організацією, основною метою 
якої є:

• підтримка місцевого та регіонального розвитку,
• підтримка економічного розвитку, в тому числі розвитку підприємництва,
• підтримка розвитку місцевих громад, 
• розвиток сільських місцевостей та сільського господарства,
• розвиток  відносин,  спрямованих  на  активну  співпрацю  в  розвитку 

громадянського суспільства,
• діяльність,  спрямована  на  європейську  інтеграцію  та  розвивання 

національних та міжнародних контактів і співпраці.

Сфера діяльності Фундація  Центр  Місцевого  Розвитку  в  рамках  своєї  діяльності  забезпечує 
консультаційні та навчальні послуги для місцевого самоврядування, підприємств, 
фермерів та неурядових організацій.

Основною сферою діяльності Фундації є:
• підготовка експертиз, рапортів, результатів аналізу та інших опрацювань,
• організація, проведення та фінансування науково-дослідницьких робіт,
• налагодження  i  утримання  контактів  та  співпраця  з  організаціями

в Польщі і за кордоном,
• організація,  проведення  та  фінансування  проектів  інформаційного  та 

навчального  характеру,  особливо  семінарів,  навчань,  конференцій, 
наукових нарад та майстер-класів,

• співпраця  та  обмін  досвідом  з  суб’єктами,  які  здійснюють  діяльність
в  сфері,  що  охоплюється  цілями  Фундації  на  національному  та 
міжнародному рівнях,

• збір фінансових засобів з програм і фондів Європейського Союзу та інших 
джерел допомоги для реалізації статутних завдань Фундації.

Основні проекти 1.  Стратегія  –  партнерство  –  ініціатива.  Практичний  досвід  Польщі  в  галузі 
стратегічного планування та місцевого розвитку.
2.  АГРОШАНС – програма спеціалізованих навчань та навчальних візитів  для 
представників сільськогосподарського сектора Волинської області в Україні.
3. Локальні партнерства для економічного розвитку Люблінського воєводства.
4. Місцеві ініціативи як шанс на розвиток Люблінщини.
5.  “Приєднайся  до  діалогу’’  Програма  співпраці  місцевого  самоврядування
з місцевою громадою міста Любартув задля розвитку громадянського діалогу.
6. Активність жителів – шанс розвитку сфери Місцевої Групи Активності (LGD) 
„Лідери Полісся”.



7. Фірми типу spin off/spin out як шанс на ефективну комерціалізацію наукових 
здобутків. Програма навчань та консультацій.
8. Нова професія – нові можливості.
9. Люблінський Центр Мовної Компетенції.
10. Люблінський Центр Комп’ютерних Навичок ECDL Core.
11. Академія медичної кваліфікації. Програма навчань для підприємців медичної 
галузі.

Контактна особа Маріуш Віктор Сенкевич – Президент Ради
Електронна адреса: m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl
Tел.: +48 602 433 676

Дані про 
організацію

Фундація Центр Місцевого Розвитку 
Ал. Спулдзельчості Праці 28/4
20-147 Люблін
Електронна адреса: fundacja@rozwojlokalny.pl
Tел.: +48 81 442 00 15
www.rozwojlokalny.pl



Фундація Бережімо Спадщину

Цілі організації 1. Отримання, нагромадження i використання матеріальних засобів для охорони 
та надання доступу до історичної інформації.
2. Гуртування довкола ідеї Фундації усіх людей, для яких є важливою культурна 
спадщина.
3. Співпраця з національними та закордонними організаціями подібного профілю 
діяльності для промування і розповсюдження набутого досвіду.

Сфера діяльності 1. Oцифрування джерел, що містять історичну інформацію.
2. Опрацювання нагромадженої інформації.
3. Збереження і надання доступу до історичної інформації.
4. Підтримка освітньої діяльності.
5. Cпівпраця з державними установами та громадськими організаціями, які діють 
у  сфері  діяльності  фундації,  а  також  національна  і  закордонна  співпраця  з 
особами та установами з подібними до наших цілями та завданнями.
6. Bидавнича діяльність.

Основні проекти Музей  Бруно  Шульца  в  Дрогобичі  –  підтримка  розвитку  першого  Меморіалу 
Пам’яті  Бруно  Шульца  –  великого  польського  митця,  народженого  і  вбитого
в Дрогобичі, меморіалу, розташованого в колишній навчальній аудиторії Гімназії 
Вл.  Ягайла  в  Дрогобичі,  співпраця  з  Науково-Інформаційним  Полоністичним 
Центром ім. Mенька в Державному Педагогічному Університеті ім. Івана Франка
в Дрогобичі.
Дні Європи в Дрогобичі та події, що супроводжують діяльність на теренах міста 
Дрогобич  (Львівська  обл.)  –  співорганізація  діяльності,  спрямованої  на 
розповсюдження польської та української культури, в тому числі, міста Дрогобич
і його європейських цінностей (наукова та фестивальна діяльність в Дрогобичі,
5-6 травня 2015).

Контактна особа Артур Дерликевич – президент
Електронна адреса: chronmydziedzictwo@wp.pl
Тел.: +48 81 525 10 98 

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Щитова 12 оф. 2
20-562 Люблін
Електронна адреса: chronmydziedzictwo@wp.pl
Тел.: +48 81 525 10 98
www.chronmydziedzictwo.pl
www.facebook.com/chronmydziedzictwo



Фундація Менеджерських Ініціатив

Цілі організації 1.  Будування  громадянського  суспільства  через  популяризацію  діяльності, 
спрямованої  на  партнерство  державних,  комерційних  установ  та  неурядових 
організацій.
2. Навчальна діяльність, популяризація моделі навчання протягом всього життя.
3. Посилення підприємництва, конкурентності та інноваційності в економічному 
та соціальному вимірі.

Сфера діяльності 1.  Pеалізація  проектів,  фінансованих  з  зовнішніх  фондів  для  різних  груп: 
вразливих  соціально  та  на  ринку  праці,  найманих  працівників  (в  тому  числі, 
працівників  охорони  здоров’я,  адміністрації,  бізнесу,  громадських  організацій, 
освіти) та молоді.

2. Транскордонна співпраця. З закордонними партнерами ми реалізуємо проекти, 
що  стосуються  реалізації  системних  рішень,  управлінських  та  організаційних 
вдосконалень  в  державній  адміністрації  та  установах  III  сектора
в Грузії, Росії, Україні, Таджикистані, Молдові та Азербайджані.

3.  Hавчання,  організаційний  коучинг,  реалізація  семінарів,  майстер-класів  та 
конференцій,  проведення  консультацій  та  експертиз,  опрацювання  стратегій 
розвитку  місцевого  самоврядування,  запровадження  інновацій  в  галузі 
моніторингу  державних  послуг,  аутсорсингу  соціальних  послуг,  соціальної 
активності,  професійної  активізації  безробітних,  реінтеграції  соціально 
ізольованих осіб.

Основні проекти 1. Об’єднання громад в Дніпропетровській області.
2. Українська адміністрація майбутнього.
3. Український самоврядно-громадський стандарт.
4. Молодіжна Стратегія Розвитку Областей Східної України.
5. Польський досвід системних змін. Практичне застосування для України.
6.  Розвиток  неурядових  організацій  в  Таджикистані  та  ефективна  місцева 
адміністрація як шлях до громадянського суспільства.
7.  Професійні  кадри  –  приязний  кордон  –  зміцнення  українських  митних  та 
прикордонних служб.
8. Допомагаймо разом – моніторинг державної діяльності в Таджикистані.
9. Професійні кадри, активні мешканці – підтримка місцевого розвитку в Грузії.
10.  Нові  виклики,  нова  якість  –  впровадження  Системи  Управління  Якістю
у Дніпропетровській міській раді.
11.  Управління,  участь,  освіта  –  новий  шлях  грузинського  місцевого 
самоврядування.



12. Сучасна освіта – пробне впровадження системи освіти в Самарській області
в Росії.

Контактна особа Марек Млинарчик – координатор міжнародної співпраці
Електронна адреса: marek.mlynarczyk@fim.org.pl
Тел.: +48 664 706 892

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. I Армії Війська Польського 5/7
20-078 Люблін
Електронна адреса: biuro@fim.org.pl
Tел./Факс: +48 81 532 14 25
Tел.: +48 81 441 33 44
www.fim.org.pl
www.facebook.com/FundacjaInicjatywMenedzerskich



Фундація Громадських Ініціатив

Цілі організації 1. Розвиток шкільництва і освіти, підвищення кваліфікації.
2. Bдосконалення і розвиток ринку праці.
3. Діяльність, спрямована на побудову та активізацію громадянського суспільства 
та свідомого громадянства.
4. Діяльність на користь європейської інтеграції та розвиток відносин і співпраці 
між державами, народами та суспільствами.
5. Діяльність, спрямована на розвиток співпраці між секторами бізнесу, місцевої 
влади та неурядових організацій.

Сфера діяльності 1. Діяльність, спрямована на професійну інтеграцію та реінтеграцію безробітних 
та  осіб,  які  перебувають  під  загрозою  суспільної  ізоляції  та  діяльність, 
спрямована на протидію суспільним патологіям.
2. Hаука, навчання, освіта i виховання.
3. Пропагування використання сучасних технологій.

Основні проекти Від  04  травня  до  30  червня  2015  року  Фундація  Громадських  Ініціатив 
здійснювала діяльність в сфері суспільної інтеграції та реінтеграції безробітних, 
які  отримували соціальну допомогу  та  взяли  участь  в  Програмі  Активізації  та 
Інтеграції в 2015 році в Березові.

З 01.07.2015 Фундація розпочала здійснення програми ПАІ в Янові Люблінському.

З 03.08.2015 ФГІ здійснює Програму ПАІ в Хшанові.

В  2014  та  2015  році  ФГІ  була  бенефіціаром  Програми  „Люблінські  Локальні 
Мікродотації ФГІ” організованої Фундацією Локальний Фонд Білгорайської Землі.

Контактна особа Йоланта Куліґ – Президент
Електронна адреса: jolantakulig@gmail.com / spoleczneinicjatywy2014@gmail.com
Тел.: +48 518 073 618

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Пулавська 26 оф. 89
20-822 Люблін
Офіс:
Bул. Крулевська 3
20-109 Люблін
Електронна адреса: biuro@inicjatywyspoleczne.pl
Тел.: +48 81 478 51 96
www.inicjatywyspoleczne.pl



Фундація Інститут на користь
Правової Держави

Цілі організації 1. Пропагування стандартів правової держави.
2. Підвищення правової свідомості суспільства.
3. Діяльність, спрямована на захист прав людини.
4.  Правова допомога в  сфері  захисту прав людини в  суді  та  перед органами 
державної адміністрації.
5. Протидія маргіналізації та суспільній ізоляції осіб, які знаходяться у важкому 
становищі, особливо, з приводу бідності, сирітства, безпритульності, безробіття, 
інвалідності,  насильства  в  сім’ї,  алкоголізму,  наркоманії,  звільненя  з  в’язниці, 
міграції чи статусу біженця.
6. Захист прав споживачів.

Сфера діяльності Програма  для  Мігрантів,  яку  реалізує  ФІПД  включає  між  іншим  такі  види 
діяльності:

• інституційну,  яка  включає  суб’єктів  та  осіб,  що  займаються 
проблематикою інтеграції іноземців на Люблінщині,

• спрямовану  на  нівелювання  соціальної  та  економічної  нерівності,  або, 
принаймні,  її  обмеження,  внаслідок  здійснення  активних  кроків, 
вирівнювання  і  збільшення  шансів  на  працевлаштування  та 
уможливлення утримання сімей іноземців на відповідному рівні,

• спрямовану на підвищення правової і громадянської свідомості іноземців, 
що  полегшує  не  лише  процес  інтеграції  цієї  цільової  групи,
а й процес прийняття цих осіб польським суспільством.

Програма Біженці реалізується в рамках Фундації з 2004 року та охоплює:
• надання  безкоштовної  допомоги  та  правової  інформації  щодо 

провадження про надання статусу біженця та в справах, безпосередньо 
пов’язаних з процедурою, а також в інших галузях права,

• усне консультування, підготовка апеляцій на рішення Голови Управіння
в  Справах  Іноземців,  скарг  до  Воєводського  Адміністративного  Суду, 
підготовка процесуальних документів, представництво в адміністративних 
провадженнях на підставі отримання індивідуальної довіреності,

• надання правових консультацій в Центрах для Іноземців у Лукові i Колонії 
Гарбув та в Центрі для Іноземців в Білій Підлясці,

• iнфолінія для біженців.

Програма Правового Консультування реалізується від 2006 року. Вона охоплює 
надання  правової  допомоги  малозабезпеченим  особам,  матеріальна  ситуація 
яких  не  дозволяє  користуватись  послугами  платного  адвоката  чи  правового 
радника. Клієнтами Центру найчастіше є мешканці Любліна та його околиць. Це 
пов’язано з фактом, що для того, аби отримати правову консультацію, потрібно 
особисто  прибути  до  місцезнаходження  Центру.  В  рамках  Центру  щороку 
надається правова допомога близько 1300 малозабезпеченим особам.



Основні проекти 1. Люблінська Регіональна Мережа Підтримки Іммігрантів (2009-2015).
2. Інтеграція Іноземців на Люблінщині (2009-2015).
3. Адвокати у справах біженців (2005-2011).
4. Центр Правових Консультацій для Біженців (2012-2014).
5. Адвокати для Біженців (2015).
6. Люблінський Центр Безкоштовних Правових Консультацій (2006-2015).

Контактна особа Юліан Гофман – Спеціаліст з Реклами
Електронна адреса: yhofman@panstwoprawa.org
Тел.: +48 504 412 821

Дані про 
організацію

Aдреса:
Вул. Шопена 14/70
20-023 Люблін
Електронна адреса: fundacja@panstwoprawa.org
Tел./Факс: +48 81 743 68 05
www.panstwoprawa.org
www.facebook.com/fipp.org



Фундація Духовної Культури Пограниччя 

Цілі організації Метою  діяльності  Фундації  є  популяризація  цінностей  культури  прикордоння
у  всіх  її  проявах,  формування  вміння  сприймати  різні  місцеві  традиції, 
поглиблення  зацікавлення  суспільно-історичною  ситуацією  прикордонних 
територій.  Особи,  які  входять  до  складу  Фундації,  переконані,  що  правильне 
сприйняття  феномену  кордону,  його  суті,  є  можливим  в  контексті  місцевих 
громадських  ініцітив,  які  спрямовані  на  переборювання  негативних  наслідків 
поділу  та  історичних  подій.  Фундація  своєю  діяльністю  намагається 
розповсюджувати  позитивний  досвід  прикордонної  співпраці,  як  способу 
подолання  наслідків  „залізної  завіси”  та  способу  протиставлення  створенню 
подібної „завіси” на окраїнах Європейського Союзу.

Сфера діяльності Порятунок  матеріальної  культури  прикордоння,  відновлення  пам’яток, 
популяризація цінностей духовної культури прикордоння, підтримка і проведення 
науково-дослідницьких робіт, поширення європейського волонтаріату.

Основні проекти 1. Європейські Дні Добросусідства на польсько-українському кордоні 2004-2015.
2. Порятунок сакральних об’єктів в Корчмині, Тарношині, Балигороді, Вижнянах.
3. Фестиваль „Україна в Центрі Любліна” 2008-2015.
4. Міжнародні виставки ікон та конференції.
5. Молодіжні проекти: європейський волонтаріат, молодіжні обміни.

Контактна особа д-р Стефан Батрух – Президент Фундації
Електронна адреса: s_batruch@poczta.onet.pl
Tел.: +48 603 762 946

Дані про 
організацію

Адреса:
Aл. Варшавська 71
20-803 Люблін
Електронна адреса: lublin.fkdp@gmail.com
Tел.: +48 81 746 93 99
www.fkdp.pl
www.facebook.com/Fundacja.Kultury.Duchowej.Pogranicza



Фундація Open Culture

Цілі організації Метою організації є культурна, наукова, освітня та медійна діяльність.

Сфера діяльності 1. Діяльність, спрямована на розвиток громадянського суспільства.
2.  Діяльність,  спрямована  на  суспільні  зміни,  а  також  демократизацію  країн 
колишнього  СРСР  за  допомогою  культури,  мистецтва,  науки,  освіти,  ЗМІ  та 
туризму.
3.  Підтримка  діяльності,  спрямованої  на  європейську  інтеграцію  та  вирішення 
конфліктів і співпрацю між суспільствами.
4. Діяльність, спрямована на зближення між народами.
5. Підтримка міжнародної культурної, мистецької, наукової і медійної співпраці.
6. Підтримка міжнародної економічної співпраці та розитку підприємництва.
7.  Hадання  допомоги  проектам,  що  стимулюють  соціальну  активність  та 
активність в галузі культури, науки, освіти, медій та туризму.
8. Cприяння розквіту культури та науки.
9. Pозповсюдження художньої діяльності та мистецтва.
10. Hауково-дослідницької діяльності.
11. Підтримка ініціатив, спрямованих на охорону культурної спадщини.
12. Підтримка розвитку незалежних ЗМІ.
13. Bидавнича діяльність.

Основні проекти Рапорт про стан незалежної культури i НУО в Білорусі.
Рапорт про стан культури і НУО в Україні.

Контактна особа Павел Ляуфер
Електронна адреса: pl@fundacjaopenculture.org

Дані про 
організацію

Фундація Open Culture
Bул. Краківське Передмістя 59/3A
20-076 Люблін



Фонд Партнерство і співпраця

Цілі організації 1. Підтримка та сприяння польсько-українського економічного співробітництва.
2. Популяризація цілей, цінностей та ідей, якими керується Європейський Союз 
серед українців.
3. Сприяння науковому і культурному співробітництву. Допомога у створенні умов 
для навчання в Польщі українській молоді.
4. Сприяння співпраці між органами місцевого самоврядування.
5. Підтримка діяльності Почесного консула України в Хелмі.
6.  Догляд  за  пам'ятниками,  поглиблення  атмосфери  взаємного  примирення
і дружнього співробітництва.

Сфера діяльності 1. Люблінсько-Волинське прикордоння, у тому числі підприємства і місцеві органи 
влади.  Сприяння  у  налагодженні  контактів,  підписанні  угод  про  співпрацю, 
інформування про діяльність на веб-сайті Фонду.
2.  Польське  та  українське  наукове  середовище.  Популяризація  публікацій, 
результатів  досліджень  польських  та  українських  вчених  та  студентів,
у створеному Фондом „Надбужанському науковому квартальнику".
3.  Організація  конференцій,  нарад,  симпозіумів,  обмін  делегаціями  вчених 
Люблінщини та Волині.
4. Середовище українських студентів, які навчаються в польських університетах
у консульському окрузі Почесного консула України в Хелмі.

Основні проекти 1. Сприяння науковому співробітництву шляхом створення міждисциплінарного 
журналу „Надбужанський науковий квартальник". Створення польсько-української 
редакції.
2.  Співпраця  з  польськими  і  українськими  органами  місцевої  влади  та 
громадськими організаціями у сферах діяльності Фонду.
3.  Сприяння поглибленню розуміння цілей, цінностей та ідей,  якими керується 
Європейський  Союз.  Консалтинг  у  сфері  запровадження  в  життя  Угоди  про 
асоціацію України з ЄС.
4.  Тісна  співпраця  з  Почесним  консулом  України  в  Хелмі  у  сфері  надання 
допомоги українським громадянам — мігрантам до Польщі.

Контактна особа Доц. Д-р Анджей Вавринюк – Голова Правління
Електронна адреса: anwaw@wp.pl
Тел.: +48 503 157 363



проф. Анджей Гіль – Заступник Голови правління
Електронна адреса: andrzej.gil@iesw.lublin.pl
Тел.: +48 509 747 508

мгр Кшиштоф Купрач – Заступник Голови правління
Електронна адреса: kkupracz@agram.pl
Тел.: +48 607 160 171

Дані про 
організацію

Фонд Партнерство і співпраця
Bул. Монюшкі 2
22-100 Хелм
Тел./Факс: +48 82 562 20 20
www.partnerstwoiwspolpraca.pl



Фундація PRO-EKO

Цілі організації Навчальна та освітня діяльність.

Сфера діяльності Екологія, відновлювані джерела енергії, оздоровлення (популяризація здорового 
способу життя).

Основні проекти Важливий партнер Польського  Житлового  Товариства  при організації  семінару
в Наленчові під назвою „Екологія – не є модою, а шансом, чистим розрахунком, 
необхідністю”  під  гаслом  „ГРОМАДЯНСЬКА  ЕНЕРГЕТИКА  –  новий  шанс  для 
Регіону”.

Контактна особа Даріуш Патирак – Президент
Електронна адреса: dariuszpatyrak@wp.pl

Дані про 
організацію

Адреса:
Спорняк 63
21-030 Мотич
Електронна адреса: fundacjapro-eko@poczta.pl
Teл.: +48 601 298 927



Фонд розвитку Центральної та Східної Європи

Цілі організації Просування  та  ініціювання  заходів,  спрямованих  на  підтримку  регіону 
Центральної та Східної Європи на всіх рівнях соціально-економічної діяльності.

Сфера діяльності 1. Дослідження, експертизи.
2. Освітня діяльність.
3. Консультації.
4. Організація конференцій.
5. Видавництво.
6. Медична допомога.

Основні проекти 1. "Зміцнення партисипаційної демократії  в Люблінському воєводстві"  – проект 
співфінансовано  Міністерством  праці  та  соціальної  політики  РП  в  рамках 
програми Фонду громадянських ініціатив.
Загальна мета проекту полягає у підтримці розвитку партисипаційної демократії
у  місцевих  громадах.  В  рамках  проекту  буде  проведено  опитування  у  трьох 
гмінах  Люблінського  воєводства  "Оцінка  задоволення  місцевих  жителів  якістю 
публічних  послуг".  Кінцевим  результатом  проекту  буде  розробка  моделі 
партисипаційного діагнозування проблем місцевої громади.

2.  "Використовуємо  досвід  – Швейцарський  бенчмарк  у  Любліні”, 
співфінансований  Фондом  Партнерського  Блокового  Гранту  Швейцарсько-
польської  програми  співробітництва – участь  експертів  Фонду  в  проекті  міста 
Любліна.
Метою  проекту  було  дізнатися  думку  мещканців  Любліна  щодо  якості 
муніципальних  послуг,  а  отримані  дані  мали  на  меті  внести  свій  внесок  у 
поліпшення якості тестових завдань. Аналогічний проект паралельно відбувався
у швейцарському місті Санкт Галлен. Результати обох досліджень порівнювалися 
і становили початкову точку для можливих коригувальних дій.

3.  Публікація  "Європейська  освіта  в  контексті  сучасних  викликів.  Вибрані 
проблеми і контексти", Люблін, Фонд розвитку Центральної та Східної Європи, 
Інститут Штефана Нахалку в Попраді, Вища Школа у Карлових Варах, 2013.

4.  Співпраця  з  Вищою  Школою  підприємництва  та  адміністрації  в  Любліні
у  розробці  та  реалізації  нових  курсів  післядипломної  освіти  “Формування 
процесів  транскордонної  співпраці  Польща-Україна"  і  "Управління  брендом 
міста".

Контактна особа Д-р Владислав Граша – Голова правління
Електронна адреса: biuro@fresw.pl
Тел.: +48 602 475 496 

Дані про 
організацію

Фонд розвитку Центральної та Східної Європи
Bул. Фабрична 15/13



20-301 Люблін
Електронна адреса: biuro@fresw.pl
Тел.: +48 602 475 496
www.fresw.pl
www.facebook.com/Fundacja-Rozwoju-Europy-Środkowo-Wschodniej-
1391558051057608/



Фундація Розвитку Люблінщини

Цілі організації Статутні завдання Фундації:
1. підтримка розвитку підприємництва та економіки регіону.
2. промування зайнятості та професійна активізація безробітних.
3. підтримка розвитку сільсткого господарства та сільких місцевостей, здійснення 
сільськогосподарських консультацій.
4. підтримка розвитку місцевих спільнот та громад.
5. підтримка розвитку науки, техніки, інновацій.
6. підтримка розвитку освіти, навчання та раціонального використання кадрів.
7.  діяльність  на  користь  європейської  інтеграції  та  встановлення  міжнародних 
контактів та співпраці.
8. діяльність, спрямована на охорону природнього середовища і безпечних умов 
праці.
9.  діяльність,  спрямована  на  професійну  реабілітацію  неповносправних  осіб, 
суспільну інтеграцію осіб, що підлягають загрозі ізоляції та професійну і суспільну 
реінтеграцію ізольованих осіб.
10. промування та організація волонтаріату.
11. підтримка розвитку культури і мистецтва та охорона національної спадщини.
12. підтримка розвитку туризму, спорту та рекреації.

Сфера діяльності Фундація  Розвитку  Люблінщини  знаходиться  серед  найбільших  неурядових 
організацій  в  Люблінському  воєводстві.  Є  першопрохідцем  в  запровадженні 
Соціальної Відповідальності Бізнесу (CSR) серед НУО в регіоні. Здійснює активну 
діяльність у багатьох напрямках, спрямовану на розвиток підприємництва, ринку 
праці,  соціальної  економіки,  відновлюваної  енергетики.  Основна  діяльність 
Фундації опирається на реалізації проектів з різноманітних зовнішніх джерел (в 
основному, з фондів ЄС). В 2007-2014 роках Фундація підписала 109 проектних 
договорів загальною вартістю понад 110 мільйонів злотих. Провела навчання для 
близько 40 000 осіб, а для багатьох з них знайшла місце праці. За її підтримки 
було засновано близько 1800 фірм, з яких близько 1500 отримало гранти або 
позики  на  старт  господарської  діяльності.  Фундація  активізує  місцеву 
громадськість  через  низхідні  анімаційні  та  консультаційні  ініціативи  в  рамках 
Осередків  Підтримки  Соціальної  Економіки  в  Любартові  i  Замості.  Підтримка 
стосується  промування  зайнятості  та  ідеї  соціальної  економіки  і  процесу 
будування партнерств задля місцевого розвитку. Завдяки Фундації було утворено 
15  соціальних  кооперативів.  Впродовж  8  років  Фундація  здійснює  функцію 
координатора  Люблінського  Екоенергетичного  Кластера,  в  рамках  якого 
співпрацюють  суб’єкти,  що  займаються  енергетикою  та  виробництвом  і 
використанням біомаси для  енергетичних потреб.  Фундація  утримує  Інкубатор 
Підприємництва, який призначений для фірм, що засновуються, особливо в галузі 



відновлюваної енергетики, енергозаощаджувального виробництва і сектора ICT 
та існуючих фірм з великим потенціалом інноваційності.

Основні проекти Реалізовані проекти:
• „Від бачення до сучасного управління субрегіоном Готанія”.  Проект був 

співфінансований  Швейцарією  в  рамках  Швейцарської  Програми 
Співпраці з новими країнами-членами ЄС.

Транснаціональні  компоненти  в  проектах  Операційної  Програми  Людський 
Капітал (PO KL):

• „Інформаційно-консультаційні  пункти.  Актуалізація”,  партнерство
з  організацією  з  Берліна.  Метою  партнерства  було  перенесення
і  впровадження  німецької  моделі  включення  неповносправних  осіб  за 
допомогою знарядь соціальної економіки.

• „Досвід  цінується”,  в  партнерстві  з  організацією  із  Стокгольма.  Ціллю 
компоненту було пізнання і перенесення на польський ґрунт рішень, які 
застосовуються в Швеції професійними консультантами, які займаються 
активізацією осіб, старших 50 років.

Проект на етапі оцінки:
• „EmpInno”, програма Interreg IVC (на оцінці). Метою проекту є посилення 

імплементації та вдосконалення досліджень та інноваційних стратегій, що 
стосуються  розумних  спеціалізацій  (RIS3)  в  містах  та  регіонах.
В Люблінському воєводстві: низьковуглецева енергетика та біоекономіка. 
Партнери: установи з Данії, Німеччини, Литви, Естонії,  Латвії, Фінляндії, 
Швеції  і  Польщі,  в тому числі,  Маршалківське Управління Люблінського 
Воєводства.

Контактна особа Еліза Потоцька – Менеджер команди з промування і міжнародної співпраці
Електронна адреса: e.potocka@fundacja.lublin.pl
Tел.: +48 81 710 19 00 / +48 723 571 603

Дані про 
організацію

Фундація Розвитку Люблінщини
Дорога Мучеників Майданку 181
20-325 Люблін
Електронна адреса: biuro@fundacja.lublin.pl
Тел.: +48 81 710 19 00
www.fundacja.lublin.pl
www.inkubator-lublin.pl



Фундація Люблінська Tеатротерапія

Цілі організації Фундація організувала і займається Театром неповносправних осіб та Галереєю 
Art  Brut  в  Центрі  Культур  в  Любліні,  а  також  створенням  сучасної 
театротерапевтичної  моделі  –  міждисциплінарної  соціальної  та  професійної 
реабілітації інтелектуально неповносправних осіб в галузі культури і мистецтва; 
займається  освітою  в  середовищі  “(не)нормальних”  через  розповсюдження 
мистецьких  здобутків  людей,  виключених  з  суспільства  внаслідок 
неповносправності.

Сфера діяльності 1.  Проведення  Семінарів  Працетерапії  театротерапевтичної  спеціалізації. 
Організація і  проведення реабілітаційних таборів та організованих поїздок для 
неповносправних  осіб  та  їх  сімей.  Організація,  фінансування  та  здійснення 
діяльності,  що  має  на  меті  сприяння  і  підтримку  зайнятості  та  розвитку 
неповносправних  осіб  на  місцевому  і  регіональному  рівнях.  Ініціювання  та 
проведення промоційної діяльності, спрямованої на інтеграцію неповносправних 
осіб  з  місцевою  громадою,  організація  семінарів,  навчань  та  співпраця
з  засобами  масової  інформації,  місцевою  владою  та  позаурядовими 
організаціями.

2.  Організація  і  фінансування  культурно-мистецької  та  наукової  діяльності, 
пов’язаної  з  Люблінською  Театротерапією  в  середовищі  неповносправних
і  проведення  для  цього  середовища:  театральних  спектаклів,  концертів, 
фестивалів і виставок за участю неповносправних митців з усього світу; курсів та 
семінарів у сфері: театротерапії та арттерапії; використання театру в реабілітації, 
освіті та мистецтві для зацікавлених кіл; зустрічей, конференцій, симпозіумів та 
семінарів; науково-дослідницьких програм.

3. Надання організаційної та матеріальної допомоги неповносправним митцям та 
іншим  особам  або  організаційним  одиницям,  що  реалізують  цілі  Фундації. 
Організація  та  фінансування  психологічних  та  правових  консультацій  для 
неповносправних  осіб,  допомога  при  вирішенні  конфліктів  у  родині,  допомога
в  прийнятті  факту  неповносправності.  Організація  та  фінансування 
інформаційного  консультування  в  сфері  прийняття  на  роботу,  отримання 
реабілітаційного  обладнання,  надання  публікацій,  інформаційних  буклетів,  які 
видаються  установами,  що  працюють  для  неповносправних  осіб.  Допомога
в забезпеченні основних соціально-побутових потреб неповносправних осіб та їх 
сімей, організація різного роду зборів.

Основні проекти 1.  20  річний  театротерапевтичний  проект,  організований  у  формі  семінарів 
працетерапії.
2.  Театр  неповносправних  осіб,  що  фінансується  Фундацією  і  Міністерством 



Культури та Народної Спадщини.
3.  Міжнародна  Прем’єра  Театру  неповносправних  осіб  DOMINO  в  Любліні, 
циклічний дворічний проект.
4. Діяльність Галереї Art Brut у Центрі Культури в Любліні.
5.  Проекти,  що  дофінансовуються  Радою  Міста  і  Міністерством  Культури  та 
Народної Спадщини в галузі мистецтва ART Brut: „Інтерактивна Галерея Art Brut”, 
„Серія  виставок  Art  Brut  i  художніх  семінарів  з  елементами  історії  мистецтв
в Галереї Art Brut в Любліні”; „Мистецтво Art Brut в Любліні”.

Контактна особа Марія Пєтруша-Будзинська – Президент Фундації Люблінська Театротерапія
Електронна адреса: mariapebe@gmail.com
Tел.: +48 502 174 209

Дані про 
організацію

Фундація Люблінська Театротерапія
Bул. Млодей Польскі 32/144
20-863 Люблін
Електронна адреса: tln@teatroterapia.lublin.pl
Tел.: +48 81 745 21 87



Фундація Відкритий Терен

Цілі організації 1.  Промування,  ініціювання  і  підтримка  мистецької  міждисциплінарної, 
міжгалузевої та міжнародної діяльності.
2.  Підтримка  та  ініціювання  художніх  програм,  ординатур,  міжнародних  та 
міжрегіональних обмінів.
3. Pозвиток художньої та неформальної освіти.
4. Підтримка, ініціювання та промування діяльності в сфері розвитку культурної 
демократії та громадянського суспільства.

Сфера діяльності Сфера  культурної  освіти  –  навчальні  візити,  обміни  митців  та  операторів 
культури.
Сфера  промування  культури  –  діяльність  в  неочевидних  сферах,  з  соціально 
ізольованими та соціально зайнятими особами.
Сфера міського  простору – site  specific,  консультації  з  жителями,  турбота  про 
найближчі околиці (в основному, мікрорайони Любліна, на приклад LSM).

Основні проекти 1. Майстерня міфів – продовження діяльності, здійснюваною в житловому районі 
ім. Юліуша Словацького в 2014 році в Любліні. На основі досвіду, в тому числі 
визначення  потреб,  в  2015  реалізуємо  діяльність,  спрямовану  на  інтеграцію 
мешканців  житлового  району  та  виявлення  їх  потенціалу.  Майстер-класи  за 
співпраці  з  культурно-освітніми  осередками,  які  діють  в  житловому  районі 
Словацького (Інтеграційним Дитячим Садком № 39 i та місцевим відділом Міської 
Публічної  Бібліотеки),  в  тому  числі:  майстер-класи  з  садівництва  та  дрібні 
відновлювальні роботи, здійснювані в рамках Житлової Майстерні.

2.  Поєднання  важкою  пам’яттю.  Тернопільщина  –  заходи,  спрямовані  на 
вшанування  пам’яті  про  етнічні  чистки,  вчинені  на  Волині  i  Східній  Галичині 
українськими націоналістами щодо польського цивільного населення в 1943-1945 
роках,  промування  позицій  гуманітарної  взаємодопомоги  за  допомогою  збору 
свідчень та підготовки мобільної виставки.

3. Любліняни надихають люблінян – зібрання цікавих прикладів доброї практики
в культурі та культурній освіті та їх публікування з метою поширення ідей і цікавих 
ініціатив

Контактна особа Олександра Зіньчук – член Ради
Електронна адреса: aleksandra.zinczuk@gmail.com
Тел.: +48 663 990 954



Дані про 
організацію

Фундація Відкритий Терен
Bул. Болеслава Хороброго 1/25
20-611 Люблін
Електронна адреса: terenotwarty@gmail.com
Тел.: +48 663 990 954
www.terenotwarty.wordpress.com
www.facebook.com/terenotwarty



Фундація Транс Культура

Цілі організації Транс  Культура  –  це  надихання  та  інтенсифікація  кругообігу  культури  понад 
кордонами,  передавання  ідей  та  досвіду  в  обох  напрямках,  а  також  спільне 
будування ідентичності Східної Європи.

Транс Культура – це Культурне Партнерство,  яке реалізується в проектах,  що 
перетинають  географічні,  адміністративні  та  етнічні  кордони,  в  практичній 
діяльності, яка розширює формулу діалогу на тему європейських цінностей.

Це співпраця середовищ Любліна та західної України, спрямована на мистецький 
та  культурний  обмін  між  Польщею  та  Україною,  мобільність  митців  та  творів 
мистецтва,  взаємного  натхнення  і  пізнавання  поточної  дійсності  через 
презентацію сучасного мистецтва по обидва боки кордону.

Сфера діяльності 1.  Діяльність,  спрямована  на  інтеграцію  культурних,  мистецьких  та  наукових 
середовищ Польщі та України.
2.  Hалагодження  контактів  між  культурними  та  мистецькими  осередками  та 
створення умов для міжнародних обмінів та тривалої співпраці між організаціями 
з України та країн Європейського Союзу.
3. Підтримка мистецької творчості у всіх її формах і пов’язаних з нею установ.

Основні проекти 1. L2 – інтенсифікація культури Любліна і Львова.
2. Польсько – Український Фестиваль Jazz Bez.
3. Конгрес Культури Східного Партнерства (3 едиції).
4. Connected by the border.
5. Український Зріз – виставка сучасного Українського Мистецтва.
6. Фестиваль “Fort Misia”.

Контактна особа Maрія Артемюк – Секретар Фундації
Електронна адреса: maria.transkultura@gmail.com
Tел.: +48 509 468 557

Дані про 
організацію

Фундація Tранс Культура
Bул. Злота 5/21
20-112 Люблін
Електронна адреса: fundacja@transkultura.org
www.transkultura.org



Фундація Свободи

Цілі організації Ми хочемо, щоб жителі Любліна мали реальний вплив на те, що відбувається в 
місті.
Ми  перевіряємо,  чи  урядовці  розумно  витрачають  наші  гроші.  Завдяки  нам, 
жителі  мікрорайону  Рури  скористались  громадським  бюджетом  –  тепер 
громадський бюджет є в цілому місті.
Ми призвели до появи реєстру міських видатків, завдяки якому мешканці можуть 
перевірити,  скільки  коштувало  спорудження  олімпійського  басейну,  музичний 
концерт чи ремонт дороги.

Сфера діяльності Головними  сферами  діяльності  фундації  є  громадський  контроль,  доступ  до 
публічної інформації та громадська активність.
Ми  моніторуємо  діяльність  місцевої  влади,  перевіряємо,  чи  ефективно  вона 
розпоряджається нашими грошима. Ми не боїмося ставити незручні запитання. 
Ми  прагнемо  відкритості  та  прозорості  у  витрачанні  публічних  коштів.  Ми 
проводимо  семінари на  тему доступу  до  публічної  інформації,  беремо участь
в громадських консультаціях, наприклад, щодо громадського бюджету.

Основні проекти “Без конфлікту” – проект полягав в аналізуванні кількох сфер діяльності місцевої 
адміністрації в Любліні під кутом наявності конфлікту інтересів. Ми перевірили,
між іншим, місця праці місцевих депутатів,  оренду офісних приміщень мерією, 
зайнятість  прцівників  в  мерії,  публічні  замовлення  та  призначення  покарань. 
Також ми організували конференцію на цю тему та запропонували семінари для 
керівництва мерії (Міський Голова не виразив зацікавлення їх проведенням). Ми 
підготували етичний кодекс для радників.

Моніторинг Рад Мікрорайонів – наглядаємо i аналізуєму роботу рад мікрорайонів 
в  Любліні  (записуємо  засідання  на  відеокамеру  і  надаємо  доступ  до  них
в  інтернеті).  Організовуємо  дискусійні  зустрічі  на  тему  компетенції  рад 
мікрорайонів.  Проект  реалізується  завдяки  гранту  з  програми „Громадяни для 
Демократії”,  яка  фінансується  з  фондів  EOG.  Більше  про  моніторинг  рад 
мікрорайонів на сайті www.radydzielnic.lublin.pl 

Контактна особа Кшиштоф Якубовський – Президент Ради

Дані про 
організацію

Адреса:
Aл. Рацлавіцкі 22
20-076 Люблін
Електронна адреса: kontakt@fundacjawolnosci.org
Tел.: +48 513 979 597
www.fundacjawolnosci.org
www.facebook.com/fundacjawolnosci

http://www.facebook.com/fundacjawolnosci


Група Жива Мова

Цілі організації 1. Міжнародний, транскордонний діалог та діалог між поколіннями.
2. Популяризація знань про важке минуле багатокультурного прикордоння.
3.  Охорона  нематеріальної  та  матеріальної  спадщини  багатоетнічного 
прикордоння,  за  допомогою  неформальної  освіти  та  анімації  і  суспільної 
інтеграції.
4. Будування відкритого і громадянського суспільства.
5. Підтримка польсько-українського діалогу.

Сфера діяльності Сфера  громадської  дипломатії  –  групова  праця  з  членами  польських  та 
українських  місцевих  лідерів,  організація  зустрічей,  дискусій,  конференцій, 
обмінів, наукових експедицій, особливо на важку, витіснену чи забуту тематику.
Сфера культурної спадщини – застосування методу “oral history” і творчої роботи 
з  документом,  дискутування  про  національні  стереотипи  та  їх  переломлення, 
запобігання розпалюванню ненависті.
Сфера  мобільності  –  обміни,  відкрите  партнерство,  консультації, 
міждисциплінарна діяльність.

Основні проекти Поєднання через важку пам’ять – заходи,  присвячені  вшануванню пам’яті  про 
етнічні  чистки,  здійснені  на  Волині  та  Східній  Галичині  українськими 
націоналістами  щодо  польського  цивільного  населення  в  1943-1945  роках, 
промування позицій гуманітарної допомоги “Iншому”, вшанування українців-жертв 
військової  акції  “Вісла”  в  1947  р.  (анімація  соціальних  медіа,  видавництва, 
виставки, семінари).

Літаючий Університет Усної Історії – діяльність, спрямована на вшанування різних 
історичних  періодів  культурного  прикордоння,  діяльність  на  користь  місцевої 
громади і промування східної Польщі.

Контактна особа Олександра Зіньчук – лідер неформальної групи
Електронна адреса: mowazywa@gmail.com
Тел.: +48 82 5721492 / +48 663 990 954

Дані про 
організацію

Група Жива Мова (фіс при Міській Публічній Бібліотеці у Влодаві)
Bул. Пшеходня 13
22-200 Влодава
Електронна адреса: mowazywa@gmail.com
Тел.: +48 82 572 14 92 / +48 663 990 954
www.oralhistory.blog.pl
www.facebook.com/mowazywa
www.podzielhistorie.wordpress.com



Клуб Політичної Критики в Любліні

Цілі організації Клуб  Політичної  Критики  в  Любліні  зосереджує  середовище,  що  прагне  до 
реалізації проекту лівого крила в соціальній та культурній сфері. Діяльність Клубу 
спрямована  на  будування  свідомості  реального  впливу  на  дану  соціальну 
дійсність та позицій соціальної участі в публічній сфері.

Сфера діяльності Клуб ПК в  Любліні  організовує зустрічі  та  дебати,  а  також кінопокази на тему 
захисту прав меншин, емансипації,  демократії,  екології,  культури та мистецтва. 
Також реалізує дослідницькі проекти, що стосуються громадської участі в царині 
культури.

Основні проекти Вибрані проекти:

1.  „Українське  тіло”  –  мистецтво  і  політика.  Проект  реалізовано  в  2012  році
в рамках люблінської Ночі Культури за співпраці з київським клубом Політичної 
Критики, присвячений ситуації авторів та митців на Україні.

2.  “Студент  у  місті”  –  науковий проект,  реалізований в 2013-14 роках в трьох 
сферах: 1) дослідження ступеня активності студентів та викладачів люблінських 
вищих  навчальних  закладів  в  культурному  та  громадському  житті  Любліна;
2)  створення  форуму  дискусії  та  співпраці  між  представниками  культурних, 
наукових і громадських установ в сфері створення взірцевої моделі громадської 
та культурної активності;  3) проведення практичних семінарів,  спрямованих на 
покращення вмінь учасників в сфері громадської участі та соціально-культурної 
активності в місті Люблін.

3.  “Cicha4” – науковий проект,  що стосується низхідних громадсько-культурних 
ініціатив  у  Любліні.  Реалізований  в  рамках  програми  „культура  і  розвиток”, 
здійснюваного Інститутом Підвищення Кваліфікації у Варшаві.

Контактна особа Рафал Чекай – координатор
Електронна адреса: rczekaj@wp.pl

Агнєшка Зєнтек – координатор
Електронна адреса: agnieszka_zietek@yahoo.pl

Дані про 
організацію

Клуб Політичної Критики в Любліні
Електронна адреса: lublin@poczta.krytykapolityczna.pl
Тел. +48 885 502 382
www.krytykapolityczna.pl/kluby/lublin
ФБ: Krytyka Polityczna – Klub w Lublinie



Люблінський Окружний Відділ
Польського Червоного Хреста

Цілі організації Метою  діяльності  Польського  Червоного  Хреста  є  запобігання  людським 
стражданням та їх пом’якшення за будь-яких обставин та в будь-який час, при 
збереженні неупередженості та без будь-якої дискримінації, а особливо з приводу 
національності, приналежності до етнічної групи, соціального походження, раси, 
статі, релігії, мови чи політичних поглядів.

Сфера діяльності Перша допомога та гуманітарна допомога – проведення показів та курсів надання 
першої допомоги. Організація щорічних Чемпіонатів Першої Допомоги ПЧХ для 
молоді із понадгімназійних шкіл, пропагування вміння надання першої допомоги. 
В  цьому  році  за  співпраці  з  Волинською  Обласною  Організацією  Товариства 
Червоного  Хреста  України  реалізуємо  проект  „Волинська  Молодь  –  Чемпіони 
Першої  Допомоги”,  в  рамках  якого  на  Волині  було  організовано  змагання
з  надання  першої  допомоги.  В  Люблінському  воєводстві  ми  утримуємо  склад 
допомоги,  з  запасів  якого  можна  надати  допомогу  до  4  500  осіб,  що  стали 
жертвами  під  час  стихійних  лих  і  катастроф.  При  Люблінському  Окружному 
Відділі ПЧХ функціонує Група Гуманітарної Допомоги. Окрім того, ми займаємось 
пропагуванням Міжнародного Гуманітарного Права.

Соціальна допомога  –  здійснюємо збір  і  розподіл  продуктів  харчування  серед 
потребуючих,  організовуємо громадські збори, в тому числі, на шкільні екскурсії, 
дитячі літні табори.

Допомога  літнім  людям та неповносправним – провадимо клуби  літніх  людей
в  9  містах  на  території  люблінського  воєводства.  Організовуємо  різноманітні 
заняття, навчання, зустрічі. Організовуємо поїздки та екскурсії для літніх людей. 
Пропонуємо  послуги  з  догляду  за  хворими  особами  та  неповносправними. 
Сестри ПЧХ допомагають, в тому числі, у виконанні щоденних діяльності, такої як 
прибирання, готування їжі, покупки та прийняття лікарських засобів.

Основні проекти 1. Senior FiT – ми заснували фітнес-клуби та туристичні осередки, в яких літні 
люди беруть участь в заняттях фітнесом та спортом і  організовують екскурсії. 
Окрім того, відбувалися кулінарні майстер-класи, на яких літні люди опановували 
мистецтво  приготування  дієтичних  страв,  корисних  для  людей  літнього  віку. 
Більше про наші проекти для літніх людей www.seniorpck.pl

2. Вікно у Світ – провадимо18 громадських центрів для дітей. До них приходять 
діти  з  сімей,  які  мають  матеріальні  проблеми  чи  проблеми  з  алкоголем.
B  центрах  діти  отримують  підтримку  для  свого  освітнього  та  соціального 
розвитку, процесу навчання, набуття і збереження вмінь, пов’язаних з соціальним 
життям  через  альтернативний  спосіб  проведення  свого  часу.  Ми  також 
забезпечуємо їм харчування, а під час канікул – літні табори в горах.



3. Проект “Молодь Волині – Чемпіони Першої Допомоги” – реалізований цьогоріч. 
Полягає  в  переданні  Волинській  Обласній  Організації  Товариства  Червоного 
Хреста України знань i позитивного досвіду в сфері пропагування вміння надання 
першої  допомоги,  через  організацію  чемпіонатів  першої  допомоги  на  Волині, 
взірцем для яких були реалізовані заявником Чемпіонати Першої Допомоги ПЧХ.

Контактна особа Мачєй Будка – Директор Люблінського Окружного Відділу ПЧХ
Електронна адреса: lublin@pck.org.pl
Tел.: +48 81 532 08 27

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Пухача 6
20-323 Люблін
Електронна адреса: lublin@pck.org.pl
Tел.: +48 81 532 08 27
www.lublin.pck.pl
www.facebook.com/pcklublin 



Люблінський Форум Організацій 
Hеповносправних Oсіб – Воєводський Сеймик

Цілі організації Люблінський  Форум  Організацій  неповносправних  осіб  –  Воєводський  Сеймик
є об’єднанням oрганізацій, що здійснюють діяльність на користь неповносправних 
осіб на теренах Люблінського воєводства.
Діє від 1994 р., від 2004 р. є Організацією Суспільної Користі.
На даний момент включає 46 неурядових організацій. 
Є  автономним  об’єднанням,  незалежним  від  органів  державної  адміністрації, 
місцевого  самоврядування  та  політичних  організацій.  Його  місією  є  інтеграція 
осередків та організацій інвалідів та промування їх діяльності.
Через  різного  роду  ініціативи  підтримує  розвиток  неурядових  організацій 
самопомочі і розповсюджує ідею співпраці між цими організаціями як в країні, так 
і за кордоном (Франція, Великобританія, Словенія, Білорусь, Україна).

Сфера діяльності ЛФОНО  –  ВС  представляє  інтереси  неповносправних  осіб  та  організацій 
неповносправних осіб на місцевому та загальнодержавному форумі. Відгуки та 
виступи  формулює,  опираючись  на  пізнанні  реальних  потреб,  проблем  та 
очікувань середовища неповносправних на Люблінщині. Є ініціатором зустрічей
з  представниками  місцевого  самоврядування  та  державної  влади,  Сейму
і  Сенату,  на  яких  представляє  пропозиції  конкретних  заходів  i  вирішення 
найістотніших проблем. 

ЛФОНО  –  ВС  в  сфері  творення  та  обміну  інформацією  веде  Інформаційний 
Інтернет-Бюлетень неповносправних осіб–www.niepelnosprawni.lublin.pl

Редакція  бюлетеня складається,  в  основному,  з  неповносправних.  В  бюлетені 
щоденно публікуються статті,  відгуки, новини, а також широка База Знань про 
середовище неповносправних осіб.

ЛФОНО  –  ВС  також  здійснює  інформаційно-дорадчу  та  навчальну  діяльність
в рамках Інформаційно-Консультаційного Центру для осіб з неповносправністю.

Професійна  активізація  неповносправних  осіб  –  це  чергова  сфера  діяльності 
організації  в  рамках  якого  діє  Бюро  Кар’єр  –  Агентство  Зайнятості  для  осіб
з неповносправністю.

Багаторічний досвід  та розуміння перешкод на  шляху до  зайнятості  принесло 
помітні ефекти і спричинило до того, що особи з неповносправністю знаходять 
працю.

Основні проекти Проекти, реалізовані przez ЛФОНО – ВС
1. Для надії завтра – в рамках програми RITA – Зміни в Регіоні.
2. Ламання Бар’єр-Люблін-Замостя-Влодава-Брест – Партнерство для Активізації 
Інвалідів – в рамках програми транскордонної співпраці PL-BY-UA 2007-2013.
3. Інформаційно-Консультаційний Центр для неповносправних осіб.
4. Бюро Кар’єр – Агентство Зайнятості для Осіб з неповносправністю.
5. Інформаційний Інтернет-Бюлетень для Осіб з неповносправністю.



6. Шахові Мастер-класи.
7. Професійні практики.
8. Практичні польові семінари.
9. Імпульс 2015.
10. Прикордоння Рівних Шансів - в рамках Швейцарського Фонду.
11. Художній конкурс "Європейське обличчя Люблінщини".

Контактна особа Аліція Янкевич – Президент ЛФОІ – ВС
Електронна адреса: lfoon.lublin@gmail.com
Тел.: +48 501 750 544

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Ст. Лещинського 23
20-068 Люблін
Тел.: +48 81 533 10 22
www.lfoon.lublin.pl



Польська Фундація Центрів Підтримки 
Економічного Розвитку "OIC Poland" у Любліні

Цілі організації Метою  діяльності  Фундації  є  підтримка  розвитку  співпраці  між  державними 
установами, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями, 
поширення знань про неурядові організації та покращення здатності управління 
ними.  Фундація  „OIC  Poland”  ставить  собі  за  мету  побудову  та  розвиток 
громадянського суспільства не лише на території Люблінщини, а й всієї країни. 
Всі завдання та діяльність слугують і сприяють розвитоку регіону для добробуту 
його  мешканців.  В  рамках  статутної  діяльності  ми  реалізуємо  навчальні, 
консультаційні  та  фінансові  послуги  у  формі  проектів,  що  фінансуються  за 
рахунок дотацій. 

Сфера діяльності Діяльність Фундації зосереджена на наступних напрямках:
• Програми, розраховані на управлінський персонал та працівників фірм, 

спрямовані  на  підготовку  кадрів  для  малих  і  середніх  підприємств, 
спеціалізоване  навчання,  підготоване  відповідно  до  індивідуальних 
потреб  конкретного  підприємства,  комплексний  аналіз  управлінського 
потенціалу.

• Програми, спрямовані  на працівників  державних установ, що мають на 
меті  підвищення  кваліфікації  кадрів  державного  управління
і використання потенціалу державного сектора.

• Програми,  спрямовані  на  безробітних  та  осіб,  які  підлягають  ризику 
соціальної ізоляції – дофінансовані з коштів дотацій та цільових субсидій 
з державного бюджету.

• Програми,  спрямовані  на  учнів,  випускників  та  працівників 
понадгімназійних шкіл та вищих навчальних закладів, що мають на меті 
підготовку до функціонування на ринку праці.

• Кваліфікаційні  курси та курси,  спрямовані  на розширення можливостей 
вчителів та професорсько-викладацького складу.

• Післядипломне навчання.
• Фонд Кредитування.
• Соціально-економічні дослідження та аналіз.

Фонд  безперервно  створює  та  впроваджує  інноваційні  навчально-освітні  та 
консультаційні проекти, завдяки яким були створені успішно функціонуючі центри, 
серед яких:

• Вища Школа Економіки та Інновацій в Любліні (www.wsei.lublin.pl)
• Центр Післядипломної Освіти
• Науковий Технікум
• Центр Сприяння Бізнесу НСП
• Недержавний Осередок Удосконалення Вчителів Фонду OIC Poland.



Основні проекти 1. Фонд Кредитування Фундації „OIC Poland”:
• Позика  для  малих  і  середніх  підприємств  у  розмірі  до  100  тис.  зл.

з процентною ставкою вже від 0,88% річних.
• Позика для початку бізнесу в розмірі до 50 тис. зл. з процентною ставкою 

1% річних.
http://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy_6.html

2)  Інноваційні  проекти  та  проекти  транснаціональної  співпраці  Операційної 
Програми Людський Капітал (POKL)

• Чим  раніше,  тим  успішніше  –  інноваційний  метод  програмного 
ознайомлення учнів останніх класів понадгімназійних шкіл з питаннями 
соціальної економіки.
http://imwczesniej.oic.lublin.pl/

• PWP – Нарощування потенціалу в галузі науки і техніки через залучення 
розроблених технологій до виробничої практики – проект здобув відзнаку 
в конкурсі “Регата розвитку: лідери інновації”.
http://www.oic.lublin.pl/pwp-budowa-potencjalu-naukowo-inzynieryjnego-
ins_4,101,226.html

3) Іноземні проекти: 
• Le@d3.0  Academy –  Web3.0  and  OER for  e-trainers  and  new e-leaders, 

метою якого є  ідентифікація і  розвиток м’яких навичок лідерів завдяки 
застосування інноваційних методів та освітніх програм в Web3.0.
http://www.eleaderacademy.eu/about/

• Мережа  Співпраці  Неурядових  Організацій  Прикордоння  – 
транскордонний проект, що реалізується в рамках програми PL-BY-UA
http://siecwspolpracy-ngo.pl/ 

Контактна особа Евеліна Собчик – Спеціаліст з проектів
Електронна адреса: ewelina.sobczyk@oic.lublin.pl
Tел.: +48 81 710 46 34 

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Господарча 26
20-213 Люблін
Електронна адреса: sekretariat@oic.lublin.pl
Tел.: +48 81 710 46 30
Факс: +48 81 746 13 24
www.oic.lublin.pl
www.facebook.com/pages/Polska-Fundacja-O%C5%9Brodk%C3%B3w-
Wspomagania-Rozwoju-Gospodarczego-OIC-Poland/132473986810340



Товариство "Криниця пам'яті"

Цілі організації Товариство "Криниця пам'яті" є неурядовою організацією, яка займається освітою 
у  сфері  політики  пам'яті  про  Голокосту,  а  також  питаннями  порушення  прав 
людини і  дискримінації.  У рамках своєї діяльності  члени і  членкині товариства 
хочуть впливати на реальність, яка їх оточує, розширювати розуміння культурних 
та  історичних  явищ,  а  також  поширювати  обізнаність  щодо  захисту  прав  та 
свобод людини.

Сфера діяльності Товариство "Криниця пам'яті"  проводить навчання для учнів з прав людини та 
боротьби з дискримінацією, oрганізовує зустрічі, дискусії, семінари та конференції 
приурочені важливим історичним подіям, cприяє європейської інтеграції шляхом 
організації міжнародних навчальних виїздів місцями пам'яті в Польщі та Україні.

Основні проекти 1. Польсько-німецько-голландська навчальна поїздка "Слідами Акції Рейнхардт - 
забуті концентраційні табори” (щорічно, починаючи з 2008 року).
2.  "Втрачене  сусідство:  пам'ять  про  євреїв  у  Центральній  та  Східній  Європі 
устами неєврейських свідків"  здійснюється у співпраці  з  Чернівецьким Музеєм 
єврейської історії та культури Буковини в Чернівцях. (2014).
3.  Польсько-німецько-ізраїльсько-український  освітній  проект  "Молодь  заради 
пам'яті. Шоа і його вшанування в міжнародній перспективі "(2010).
4.  Освітні  поїздки  по  слідах  пам’яті  євреїв  в  Україні,  зокрема,  Київ  (2011), 
Галичина і Покуття (2012), Поділля (2013), Бучач (2015).
5. Серія конференцій з нагоди річниці операції Ернтефест в Майданеку в 1943 р. 
(2009-2012).
6. Впорядкування та вшанування єврейського кладовища в Вовольніці і Томашові 
Люблінському  в  рамках  проекту  "Безцінне"  у  співпраці  з  Товариством  для 
Природи і Людини (2014).

Контактна особа Тереса Клімовіч – Голова Правління
Електронна адреса: t.klimowicz@studnia.pamieci.org
Тел.: +48 692 637 847

Дані про 
організацію

Товариство "Криниця пам'яті"
Bул. Ветеранув 6/3
20-038 Люблін
Електронна адреса: stowarzyszenie@studnia.pamieci.org
www.studniapamieci.blox.pl
www.facebook.com/studniapamieci



Товариство „Форум Молодих Дипломатів” – 
Регіональне Представництво в Любліні

Цілі організації Товариство „Форум Молодих Дипломатів" (ФМД) є загальнопольскою неурядовою 
організацією, що об’єднує молодь, студентів та випускників численних польських
і закордонних вищих навчальних закладів, які мають конкретні професійні амбіції 
і пов’язують своє майбутнє з роботою в міжнародному середовищі.
Місією ФМД є:
„Формування  i  навчання  майбутніх  Лідерів,  які  своєю  діяльністю  
забезпечуватимуть сильну і стабільну позицію Польщі на міжнародній арені”.

Сфера діяльності „Східна Програма ФМД” – предметом програми є політика, суспільство і культура 
держав Центрально-Східної  Європи (Білорусь,  Російська  Федерація,  Молдова, 
Україна) та Кавказу (Вірменія, Азербайджан, Грузія) в широкому розумінні. До її  
основних завдань належить розповсюдження знань та промування позитивного, 
але завжди об’єктивного образу східних сусідів Польщі та Європейського Союзу.
Програма реалізується, в основному, через організацію зустрічей з експертами та 
конференцій, семінарів, дебат і подібних подій, присвячених східній тематиці.

„Молоді Спостерігачі на Виборах”:
• розповсюдження  знань  щодо  спостереження  на  виборах  місцевими  та 

міжнародними спостерігачами,
• інформування про висновки міжнародних місій спостерігачів з особливим 

акцентом на держави, охоплені діяльністю „Східної Програми ФМД”,
• опрацювання та публікація висновків аналізу, досліджень та статтей, що 

стосуються міжнародних спостережних місій,
• організація навчань на тему спостережень на виборах,
• діяльність,  спрямована  на  адаптацію  польського  виборчого  права  до 

міжнародних  стандартів  в  галузі  прав  місцевих  та  міжнародних 
спостерігачів.

„Молодий Дипломатичний Корпус” – В рамках програми проводиться ряд заходів, 
метою  яких  є,  з  одної  сторони,  підготовка  молоді  до  роботи  в  міжнародному 
середовищі,  з  іншої,  натомість  встановлення,  підтримка,  утримання  та 
розвивання  контактів  Товариства  з  представниками  польської  цивільної  та 
зовнішньої служби, членами дипломатичного корпусу, акредитованого в Польщі 
та експертами в галузі міжнародних відносин.

Основні проекти „Натхнення за чашкою кави” – відкриті  зустрічі  Членів ФМД з представниками 
польської  цивільної  та  зовнішньої  служби,  членами  дипломатичного  корпусу, 
акредитованого в Польщі та експертами в галузі міжнародних відносин. Формула 
проекту опирається на зустрічах в камеральній атмосфері за філіжанкою кави.

„І Ти можеш стати дипломатом!” це проект, ціллю якого є підвищення професійної 
кваліфікації  Членів  ФМД і  осіб  з  зовні,  зацікавлених роботою в  міжнародному 
середовищі.  Його реалізація відбувається завдяки організацію навчань в сфері 



дипломатії  в  широкому  розумінні:  дипломатичного  протоколу,  savoir  vivre, 
мистецтва переговорів, самопрезентації, міжособистісного спілкування, і т.п.

„Дискусійний Клуб ФМД” це проект, що має на меті організацію дебатів на теми, 
пов’язані  з  міжнародними  відносинами.  Його  ціллю  є  надання  можливості 
молодим адептам дипломатії обмінятися поглядами і, тим самим, поглиблення їх 
знань.  Неодноразово  в  дебатах  також  беруть  участь  експерти  в  галузі 
міжнародних відносин – науковці та журналісти.

Контактна особа Mихайло Шахмат – Голова регіонального представництва в Любліні, Координатор 
в справах Східної Програми ФМД
Електронна адреса: mszachmat@diplomacy.pl
Тел.: +48 504 524 805

Дані про 
організацію

Національне Бюро:
Bул. Олеандрів 6 (II п.)
00-629 Варшава
Електронна адреса: info@diplomacy.pl
Tел.: +48 509 610 266
Факс: +48 22 658 04 01
www.diplomacy.pl
www.facebook.com/ForumMlodychDyplomatow?ref=ts&fref=ts



Товариство Центр Співпраці Польща - Схід

Цілі організації 1. Підтримка діяльності, спрямованої на міжгалузеву співпрацю через зміцнення 
функціонування  державної  адміністрації  та  органів  місцевого  самоврядування, 
неурядових організацій та підтримка підприємництва в Польщі та за кордоном.
2.  Підтримка  та  промування  Східного  Партнерства  як  одного  з  напрямків 
подальшої інтеграції Європейського Союзу.
3. Розповсюдження проєвропейської позиції і пропагування ідеї самоврядування 
серед  польської  та  іноземної  молоді,  в  тому  числі,  промування  і  діяльність 
волонтаріату.

Сфера діяльності Центр Співпраці Польща – Схід діє на користь європейської інтеграції, співпраці 
між  суспільствами  через  ініціювання  діяльності,  що  має  на  меті  розвиток 
демократії  та  громадянського  суспільства;  підтримує  і  промує  Східне 
Партнерство як один з основних напрямків подальшої інтеграції Європейського 
Союзу;  здійснює  діяльність,  спрямовану  на  міжгалузеву  співпрацю  через 
зміцнення функціонування державної адміністрації і місцевого самоврядування, 
неурядових організацій та підтримки підприємництва в Польщі і за кордоном.

Основні проекти Партнер проектів, реалізованих в рамках Програми Підтримка Демократії в 2012-
2014  роках  Фундації  Міжнародної  Солідарності  в  рамках  програми  співпраці 
задля розвитку МЗС РП:

• „Центри  Публічної  Інформації  у  Львівській,  Рівненській,  Вінницькій  та 
Закарпатській областях – II етап”.

• „Центри публічної інформації у Львівській області”.
• „Зміцнення сталого регіонального розвитку через співробітництво органів 

влади і місцевих громад Львівської області”.
• Програма  "Україна  –  європейський  напрямок"  в  2012-2014  роках  за 

співпраці з Комітетом Регіонального Розвитку (Харків.)

Центр  впродовж кількох  років  активно  співреалізує  з  партнерами  із  країн  ЄС
і  Туреччиною  проекти  в  рамках  Програми  Erasmus+/„Молодь  в  дії”  (тренінги/ 
молодіжні  обміни),  наприклад:  GreENviroment:  keep calm and take care of  your 
planet!, Start the Change!, We dare crisis!, Engaging Thru Coaching, The E-Factor: 
strengthening employability and entrepreneurship through empowerment and passion, 
PUMP your employability, iнші.

Контактна особа Наталія Ґмурковська – Президент
Електронна адреса: n.gmurkovska@yahoo.com
Тел.: +48 502 525 121

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Вольська 11
20-411 Люблін
Електронна адреса: cwpw@prokonto.pl
ФБ: Centrum Współpracy Polska-Wschód



Товариство Фестиваль Бруно Шульца
в Любліні

Цілі організації Метою Товариства є:
1.  популяризація  творчості  Бруно  Шульца  та  її  вивчення,  як  і  творчості, 
породженої натхненням його працями,
2.  ініціювання  та  організація  заходів  із  сфери  культури,  мистецтва,  освіти  та 
екології.

Сфера діяльності 1.  Популяризація  знань  про  Бруно  Шульца  та  його  доробок,  а  також  про 
мультикультурну Польщу через культуру та мистецтво.
2. Популяризація доробку польської культури.
3. Постійна транскордонна співпраця – люблінського середовища з дрогобицьким 
та львівським.

Основні проекти Bruno4ever  і  Kanjpa  filarem  kultury  –  тимчасові  фестивалі  в  Любліні,  які 
популяризують, в основному, культуру, літературу та мистецтво.

Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі – постійний фестиваль, який 
реалізується  (кожні  два  роки)  в  рідному  місті  Бруно  Шульца,  Дрогобичі, 
популяризація польської і закордонної культури, створення місця для дискусії та 
діалогу,  організація  концертів,  виставок,  покази  фільмів  та  спектаклів,  акції
в міському просторі.

Контактна особа Ґжеґож Юзефчик – президент Товариства
Електронна адреса: grzeczuk@wp.pl

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Гродська 21
20-112 Люблін
Електронна адреса: grzeczuk@wp.pl (президент Товариства)
Тел.: +48 663 990 954 (секретар Товариства)
www.brunoschulzfestival.org 
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Festiwal-Brunona-Schulza-w-Lublinie-
102965973071756/timeline/



Товариство Самоврядувань
Єврорегіону Буг

Цілі організації Товариство Самоврядувань Єврорегіону Буг (ТСЄБ) було утворене з ініціативи 
польської  сторони-Транскордонної  Асоціації  Єврорегіону  Буг,  у  зв’язку
з труднощами у функціонуванні союзу в міжнародному складі. В квітні 2000 року 
було включене до реєстру товариств.
Членами ТСЄБ є  органи влади місцевого та регіонального  рівнів  на  території 
Люблінського  воєводства.  Товариство  сьогодні  нараховує  78  органів  місцевого 
самоврядування,  в  тому  числі,  самоврядування  Люблінського  воєводства,  сім 
земських повітів та три гродські.
Пріоритетним  напрямком  діяльності  ТСЄБ  є  здобування  фінансових  ресурсів
з джерел ЄС на транскордонну співпрацю та управління цими засобами.

Сфера діяльності Згідно  із  статутом,  метою Товариства  є  спонукання,  допомога  та  координація 
транскордонної  співпраці  самоврядувань,  місцевих  громад  та  місцевої  влади
з  прикордонних  територій,  розташованих  вздовж  кордону  на  річці  Буг. 
Детальними цілями є, між іншим:

• допомога і промування транскордонних форм співпраці,
• розповсюдження культурного доробку і традицій прикордонних спільнот,
• підтримка  місцевих  ініціатив  задля  покращення  інфраструктури 

прикордонних територій,
• діяльність, спрямована на охорону середовища на території Єврорегіону 

Буг,
• підтримка  діляьності  органів  влади  регіону,  спрямованих  на  створення 

спеціальних  економічних  зон  в  прикордонних  районах  та  системи 
місцевих та наднаціональних прикордонних переходів,  підтримка різних 
форм співпраці в сфері освіти, спорту, туризму і охорони здоров’я.

Основні проекти Останнім часом в рамках Програми Транскордонної Співпраці Польща-Білорусь-
Україна  2007-2013  Товариство  отримало  засоби  на  реалізацію  наступних 
проектів:

• „GIS  across  the  border  –  спільна  платформа  управління  територією
в Єврорегіоні Буг” – в межах проекту була опрацьована „Функціонально-
просторова концепція розвитку Єврорегіону Буг до 2020 р.” та запущено 
спільний  геопортал  Єврорегіону  Буг  на  основі  довідкових  даних 
польської, української і білоруської частини Єврорегіону Буг.

• „Розвиток  комунальних  послуг  як  елемент  сталого  розвитку  міст 
польсько-українського  прикордоння”-  ціллю  якого  є  стимулювання 
динаміки  розвитку  комунальних  послуг  на  Люблінщині  і  Волині  через 
передачу знань і обмін досвідом.



• Парасольковий проект:  „Культура прикордоння як  платформа інтеграції 
місцевих громад в Єврорегіоні Буг”, який охоплює 11 мікропроектів, ціллю 
яких є інтеграція польсько-українсько-білоруського прикордоння.

Контактна особа Анна Мисяк
Електронна адреса: anna.mysiak@euroregionbug.pl

Дані про 
організацію

Aдреса:
Пл. Неподлеглості 1
22-100 Хелм
Електронна адреса: sekretariat@euroregionbug.pl
Tел./Факс: +48 82 562 75 77
www.euroregionbug.pl
www.facebook.com/SSERB



Східна Фундація Культури АКЦЕНТ

Цілі організації Надихання  та  фінансова  підтримка  різних  форм  творчості  (в  тому  числі, 
літературної,  художньої,  театральної)  і  різних  галузей  гуманітарних  наук  та  їх 
промування в  країні  і  за  кордоном (особливих в  сусідніх  державах).  Головний 
наголос  в  своїй  діяльності  Фундація  робить  на  усуненні  етнічних,  релігійних, 
світоглядних  упереджень,  які  розділяють  митців,  особливо  на  теренах 
Центрально-Східної Європи.

Сфера діяльності 1.Наукова, освітня та інформаційна діяльність в галузі літератури і мистецтва на 
теренах прикордоння.
2.  Організація  та  фінансування  авторських  зустрічей,  конференцій,  семінарів, 
концертів на теренах східного прикордоння.
3. Співпраця з державними установами та громадськими організаціями, що діють 
в  сфері,  яка  охоплюється  цілями  Фундації.  Співпраця  з  національними  та 
закордонними  навчальними  закладами,  театрами,  видавництвами,  музеями, 
товариствами та творчими осередками.

Основні проекти 1.“На пограниччі народів і культур”. Література, мистецтво, історія, мова, звичаї, 
релігія. Результати проекту публікуються на шпальтах „Акценту”.
2. “Читання України” – презентація сучасної української літератури на шпальтах 
„Акценту”.
3. “Автори за кордоном – польські родоводи, польські знаки питання” - про творчу 
діяльність поляків, які поселились на чужині. Публікації матеріалів в “Акценті”.

Контактна особа Ред. Вальдемар Міхальскі – секретар Фундації
Електронна адреса: akcent_pismo@gazeta.pl
Tел.: +48 81 532 74 69

Дані про 
організацію

Східна Фундація Культури "АКЦЕНТ"
Bул. Гродська 3
20-112 Люблін
Електронна адреса: akcent_pismo@gazeta.pl
Tел.: +48 81 532 74 69
www.akcentpismo.pl



Асоціація Об’єднань „Форум Люблінських 
недержавних організацій”

Цілі організації ФЛНО  є  найбільшою  регіональною  федерацією  неурядових  організацій
в  Люблінському  воєводстві,  яка  об’єднує  58  організацій-членів.  Метою 
парасолькової  організації  є  розиток  співпраці  між  організаціями,  що діяють на 
Люблінщині. ФЛНО є інфраструктурною організацією, яка підтримує неурядовий 
сектор. Здійснює діяльність там, де окремі організації  занадто слабкі,  де існує 
потреба сильного голосу і висловлення спільної позиції.Девіз організації: З НАМИ 
МОЖНА БІЛЬШЕ.

Сфера діяльності Основні  напрямки  та  сфери  діяльності  ФЛНО  були  окреслені  в  „Стратегії 
Розвитку Асоціації  Об’єднань Форум Люблінських недержавних організацій”  на 
2014-2020 роки, в тому числі:

АКТИВНА ЛЮБЛІНЩИНА – здобуття і утримання позиції лідера серед федерацій 
неурядових організацій в Любліні і на Люблінщині через:
1. Зміцнення потенціалу діяльності ФЛНО, як парасолькової організації НУО.
2. Підвищення рівня якості пропозиції, спрямованої до НУО та організацій-членів 
ФЛНО.
3.  Побудова  сильного  бренду  ФЛНО  та  позитивного  візерунку  довкола 
організацій-членів ФЛНО.
4.  Зміцнення  різностороннього  розвитку  суспільної  активності  громадян  та  їх 
організацій.
5.  Посилення  процесу  федералізації  НУО  на  локальному  та  регіональному 
рівнях.

ФОРУМ  ГРОМАДЯНСЬКОГО  ДІАЛОГУ  –  посилення  ролі  ФЛНО  в  процесі 
формування державної політики в регіоні і країні через:
1.  Посилення ролі ФЛНО в будуванні механізмів моніторингу i  представництва 
інтересів третього сектора.
2. Посилення ролі ФЛНО в діагностиці активності громадянського суспільствa.
3.  Посилення  ролі  ФЛНО  в  творенні  розвитку  громадянського  діалогу  та 
громадянської активності.

ПАРТНЕРСТВО  БУДУЄ ПЛАТФОРМИ  –  посилення  позиції  ФЛНО,  як  сильного
і надійного соціального партнера через:
1. Посилення ролі ФЛНО в розвитку міжгалузевої співпраці.
2.  Посилення  співпраці  ФЛНО  з  національними  партнерами  на  таких  рівнях: 
локальному, регіональному i загальнопольському.
3. Посилення співпраці ФЛНО із закордонними партнерами.

Основні проекти „Центри Публічної Інформації у Львівській, Рівненській, Вінницькій і Закарпатській 
областях  –  II  етап”.  Партнери:  Товариство  „Центр  Співпраці  Польща-Схід”



i  Громадська  організація  “Європейський  діалог”.  Ціль:  підтримка  бібліотек, 
неурядових  організацій  та  органів  місцевого  самоврядування  на  Україні. 
Реалізація: 01.03.2014 р. - 30.11.2014 р. Грант: 332.700,00 PLN.

„Люблінський  Компас  –  визначення  напрямку  розвитку  системи  громадських 
консультацій ґміни Люблін з неурядовими організацями”. Партнер: Ґміна Люблін. 
Ціль: посилення механізмів міжгалузевої співпраці в процесі участі громадськості 
на території Любліна. Реалізація: 01.01.2014 р.–31.12.2014 р. Грант: 246 552,45 
PLN.

„З  НАМИ  МОЖНА  БІЛЬШЕ  –  АО  ФЛНО  як  сильна  мережа  NGO  на  теренах 
Люблінщини”.  Партнер: ЄВРОПЕРСПЕКТИВА. Беата Ромейко.  Ціль:  посилення 
ФЛНО, як мережі NGO через вироблення стандартів стосовно анімації і співпраці 
щодо обміну інформацією та засобами і  комунікації.  Реалізація:  01.09.2014 р.-
30.06.2015 р. Грант: 648 755,46 PLN.

Контактна особа Войцех Дец – Президент
Електронна адреса: wojciech.dec@wp.pl
Tел.: +48 668 548 249

Дані про 
організацію

Адреса:
Bул. Краківське Передмістя 53
20-076 Люблін
Електронна адреса: biuro@flop.lublin.pl
Tел./Факс 81 534 70 04
www.flop.lublin.pl
www.facebook.com/flop.lublin


