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Роль організацій громадянського суспільства в 
європейській інтеграції: дієва взаємодія за допомогою 
ефективного залучення. Український досвід

Автором цієї публікації є Лабораторія законодавчих ініціатив 
(Україна), дизайн та макет були розроблені Міжнародним центром 
розвитку людини (Вірменія). Публікація містить інформацію про 
різні проекти, заходи та діяльність, що були здійснена українськими 
організаціями громадянського суспільства на підтримку європейської 
інтеграції. Цей буклет є частиною серії публікацій під назвою 
«Роль організацій громадянського суспільства в європейській 
інтеграції: дієва взаємодія за допомогою ефективного залучення». 
До серії входять два інших буклети щодо діяльності організацій 
громадянського суспільства у Вірменії та Грузії. 

Ця серія підготовлена в рамках проекту «Роль організацій 
громадянського суспільства в європейській інтеграції: дієва взаємодія 
за допомогою ефективного залучення». Проект здійснюється In-
ternational Center for Human Development (Вірменія) у партнерстві 
із країнами Вишеградської четвірки: Institute for Public Affairs 
(Словаччина), Policy Association for an Open Society (Чехія), European 
Center for Non-for-Profit Law (Угорщина), Association Integration 
and Development (Польща) та двома державами-членами Східного 
партнерства: Лабораторія законодавчих ініціатив (Україна) та Geor-
gian Foundation for Strategic and International Studies (Грузія). Проект 
здійснюється за фінансової підтримки флагманського проекту 
Міжнародного Вишеградського Фонду в рамках програми V4EaP. 

Метою проекту є сприяння європейській інтеграції в країнах-членах 
Східного партнерства. 

Детальніше про проект дивіться  -  http://visegradproject.ichd.org. 

Думки та погляди, виражені в цій публікації, є предметом 
відповідальності Лабораторії законодавчих ініціатив та не 
обов’язково відображають погляди або думку Міжнародного 
Вишеградського Фонду та Міжнародного центру розвитку людини. 
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Вступ

Під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі, в листопаді 2013 
року Україна, можливо, підпише Угоду про Асоціацію з ЄС, що стане 
потужним поштовхом для подальшого реформування держави. Наразі 
перед Україною стоять завдання щодо вирішення проблем у трьох 
ключових сферах: реформа законодавства про вибори, вибіркове 
судочинство та продовження виконання погоджених ЄС реформ, 
зокрема щодо судоустрію і статусу суддів, прокуратури, функціонування 
пенітенціарної системи та інших питань.  

Разом із тим важливим компонентом залишається підтримка 
європейської інтеграції не тільки українською владою, але й населенням. 
Соціологічне дослідження, проведене Фондом «Демократичні ініціативи 
ім. Ілька Кучеріва» і соціологічною службою Центру Разумкова у 
червні 2013 року, показує, що 42% українців вважають, що вступ до 
Європейського Союзу має бути головним інтеграційним напрямом 
України. У той же час за вступ України до Митного союзу виступає 31% 
населення,13,5% вважають, що Україні не варто приєднуватися ні до 
ЄС, ні до МС. 

Українські громадські організації активно працюють над 
просуванням ідеї європейської інтеграції в нашому суспільстві за 
допомогою дослідницьких та адвокаційних дій. В цій публікації 
міститься інформація щодо діяльності організацій громадянського 
суспільства, спрямованої на підвищення обізнаності людей щодо 
європейської інтеграції України та просування ідеї європейського 
вектору розвитку України. 

Цілями цієї публікації  є демонстрація ефективного впливу 
європейської інтеграції  та заходів, що проводяться в рамках 
європейської інтеграції України організаціями громадянського 
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суспільства України. Також ця публікація має на меті підкреслити 
роль організацій громадянського суспільства у співпраці влади та 
громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів 
України. 

Мережа центрів європейської інформації 
України

Мережа центрів європейської інформації України (Мережа 
ЦЄІУ) - добровільне об’єднання центрів європейської інформації. 
Мережа ЦЄІУ створена з метою підтримки і координування стабільної 
й ефективної діяльності центрів європейської інформації України. 
Мережа ЦЄІУ об’єднує 16 регіональних інформаційно-просвітницьких 
ресурсних центрів з питань європейської інтеграції. Місія Мережі 
центрів європейської інформації України - сформувати в 
Україні суспільство, яке базується на європейських цінностях.  
Центри надають доступ усім зацікавленим особам (студентам, 
викладачам, журналістам, підприємцям та ін.) доступ до інформаційних 
ресурсів та електронних баз даних матеріалів щодо функціонування 
інституцій Європейського Союзу та інших європейських організацій, 
економіки, політики, освітніх та культурних процесів в країнах 
Європи, можливостей навчання, участі в наукових, молодіжних т 
а інших програмах ЄС, політики європейської інтеграції України, 
європейських цінностей та багатьох інших питань.  В центрах працюють 
консультанти, які допомагають відвідувачам у пошуку інформації.  На 
базі ЦЄІ проводяться просвітницько-інформаційні заходи, спрямовані 
на популяризацію знань про європейську інтеграцію України: прес-
конференції, круглі столи, лекції, семінари, тренінги, дискусії, 
пізнавально-розважальні заходи для молоді, тематичні виставки, 
святкування Дня Європи, Дня європейських мов, Тижня Толерантності 
тощо.  Послуги центрів європейської інформації є безкоштовними, та їх 



5

двері є відкритими для усіх зацікавлених. Мережа ЦЄІУ співпрацює з 
громадськими організаціями, державними органами та організаціями 
як в Україні, так і за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань 
Мережі ЦЄІУ.1 

Цього року, наприклад,  мережа організувала «Дні Європи в Україні 
- 2013», що відбулися з 7 по 27 травня у 19 регіонах України. Основний 
акцент у цьогорічній кампанії щодо відзначення Днів Європи був на 
змістовній частині. Поряд із традиційними вже єврокварталами було 
додано 2 компоненти: показ документальних фільмів з прав людини 
та проведення веб-конференцій з експертами в галузі європейських 
стандартів.  За допомогою таких заходів мережа підтримує спілкування 
з людьми, надає їм інформації для роздумів, тому що на думку членів 
Мережі приналежність громадян до «європейської сім‘ї» починається із 
людської свідомості, а не лише територіального розташування держави.

Презентація Мережі ЦЄІУ під час Євро 2012 у Києві в рамках «Європейського 
Містечка» 

1 http://ukrcei.org/ 
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Школа європейських студій в Україні 

Функціонують декілька проектів, спрямованих на загальне 
підвищення обізнаності громадськості або окремих груп населення 
щодо європейського вектору розвитку України. Так, за підтримки 
Представництва Європейського Союзу в Україні Українським освітнім 
центром реформ реалізується освітній проект «Школа європейських 
студій в Україні».  Ініціатива прагне дати українським студентам та 
випускникам університетів глибші та ширші знання про основні риси 
нинішнього Європейського Союзу та стосунки між Україною та ЄС. 
Школа надає можливість українським студентам та випускникам ВНЗ:

•  дізнатися більше про Європейський Союз від найкращих фахівців з 
Європейського Союзу та України;

•  глибоко вивчити основні питання відносин між Україною 
та Європейським Союзом в усіх ключових сферах (політика, 
економіка, енергетика, візові питання, освіта, цінності, права 
людини);

•  дістати можливість спілкування з представниками інституцій 
Євросоюзу, провідними експертами та науковцями;

•  розвивати мережу активних освічених молодих людей, що 
підтримують європейську інтеграцію України.

5-9 жовтня 2013 року відбудеться п’ята сесія Школи, в якій візьмуть 
участь 40 осіб із цільових областей. 
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Ян Томбінський, Його Високоповажність посол Європейського союзу в Україні, 
виступає на одній із сесій Школи європейських студій в Україні.

Школа Європейської інтеграції

Інший проект «Школа Європейської інтеграції» за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» виконується Інститутом 
політичної освіти, спрямований на підвищення спроможності лідерів 
громадянського суспільства України використовувати можливості 
європейської інтеграції для просування реформ, впровадження 
європейських стандартів та практик.  Учасниками Школи є лідери 
різних сегментів громадянського суспільства України (представників 
правозахисних, екологічних, молодіжних, організацій, організацій 
споживачів, профспілок, професійних об’єднань, бізнес-асоціацій 
тощо). Проект сприяє європейській інтеграції України, посиленню 
впливу громадянського суспільства на відносини між Україною і ЄС, ін-
теграції громадянського суспільства України до загальноєвропейського 
простору, усуненню бар’єрів для контактів між людьми між Україною і 
ЄС, підвищенню суспільного запиту на європеїзацію України. 
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Українська національна платформа форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства

Активну роботу проводить також і Українська національна платформа 
форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Метою Схід-
ного партнерства є підтримка реформування економічних, соціальних 
та політичних процесів в 6 партнерських країнах задля приведення їх 
у відповідність до стандартів Ради Європи та Європейського Союзу. 
Форум громадянського суспільства, як його інституційна структура 
проводить зустрічі організацій громадянського суспільства та фасилітує 
діалог між ОГС та владою у країнах-учасницях. В рамках Східного 
партнерства утворено чотири тематичні платформи, що застосовуються 
для відкритого обговорення та оцінки досягнутого прогресу. До їх 
роботи залучаються представники міністерств, державних органів, 
парламентів, організацій громадянського суспільства, міжнародних 
організацій, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу.  Існує п’ять 
тематичних платформ:

1. Демократія, належне врядування і стабільність. Діяльність 
платформи спрямована на підтримку демократичних реформ в 
партнерських країнах, особливо реформах державного управління, 
виборчих стандартів, законодавства, що стосується медіа та боротьби 
із корупцією, лібералізації візового режиму, політики безпеки та 
підтримки стабільності, територіальної цілісності та захисту прав 
людини в партнерських країнах;  

2. Економічна інтеграція та конвергенція з політиками ЄС. Метою 
платформи є економічна інтеграція та законодавча гармонізація 
країн-партнерів із законодавством та практикою ЄС. Ці цілі також 
доповнюються встановленням довгострокових угод щодо глибокої 
та посиленої зони вільної торгівлі серед партнерських країн та між 
партнерськими країнами та ЄС; 
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3. Навколишнє середовище, зміни клімату та енергетична безпека. 
Діяльність платформи спрямована на сприяння діалогу із 
енергетичної безпеки, розвитку регіональних енергетичних ринків; 
диверсифікація методів доставки енергії; стратегію консолідації на 
випадок енергетичної кризи; гармонізацію політик та законодавства 
в партнерських країнах із розповсюдженими практиками та acquis 
communautaire;

4. Контакти між людьми. Платформа спрямована на розвиток контактів 
між громадянами ЄС та громадянами партнерських країн. В цьому 
контексті особливу увагу приділяється молоді за допомогою розвитку 
інформаційного суспільства та медіа, навчанню та дослідженням, а 
також культурному та волонтерському співробітництву. Підтримка 
контактів між людьми вважається важливим елементом просування 
реформ у партнерських країнах.  

Широкомасштабні зустрічі ОГС проводяться раз на 2 роки, що сприяє 
встановленню партнерських відносин та контактів між представниками 
громадянського суспільства.

Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей і Президент Європейської 
Комісії Жозе Мануель Баррозу на Форумі громадянського суспільства “Саміт 
Україна – ЄС 2011: громадський вимір”.
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Євроклуби України 

Також європейські ідеї широко просуваються серед дітей середнього 
та старшого шкільного віку через мережу Євроклубів. Українські 
євроклуби відіграють важливу роль у розповсюдженні європейських 
цінностей в українському суспільстві. Участь у діяльності євроклубів 
сприяє самореалізації його членів, залучає молодь до європейських 
ініціатив та інформує її щодо європейської інтеграції, політичної освіти 
та громадського залучення молоді.  Євроклуби прийшли в Україну в 
1990-х роках і стали дуже популярними у школах та університетах. З 
2004 року в різних містах України виникло понад 300 євроклубів. За 
допомогою своєї діяльності вони намагаються підтримувати європей-
ські цінності в Україні, використовуючи свої власні ресурси, а також 
кошти донорських організацій. Серед напрямів діяльності українських 
євроклубів можна виділити такі: 

5. Діяльність, спрямована на вивчення соціальних, політичних та 
культурних особливостей європейських держав;

6. Обмін досвідом між євроклубами;

7. Організація різних заходів, що покращують знання членів клубу 
щодо ЄС, інтеграції, європейських цінностей та принципів тощо;

8. Проведення практичних тренінгів, семінарів із тематики захисту 
прав людини (прав дітей особливо), боротьби із насильством у сім’ї, 
торгівлі людьми, тощо;

9. Методологічні тренінги із функціонування євроклубів та 
застосування найкращих практик;
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10. Участь у міжнародних програмах, таких як Молодь у дії та Європа у 
валізі. 

Діяльність українських євроклубів спрямована також на вивчення 
європейських країн, що сприяє пізнанню Європи учнями та студентами, 
а також формуванню іміджу Європи в їх очах. Євроклубівці часто 
беруть участь та організовують заходи, спрямовані на підтримку  
міжкультурного діалогу. До прикладу Євроклуб «Світоч», що у м. 
Олександрія, в жовтні 2012 року організував серію заходів, спрямованих 
на спонукання учнів до вивчення нових культур, традицій, історії та 
мов інших держав. Такі заходи зазвичай проходять в ігровій, доступній 
для дітей та підлітків формі. У 2013 році Лабораторія законодавчих 
ініціатив за підтримки Європейського союзу імплементувала проект 
«Підтримка регіональних євроклубів в Україні», в рамках якого було 
проведену серію навчально-методичних семінарів для євроклубів в 
навчальних закладів райцентрів та сіл, які поширюють інформацію про 
Європейський Союз та його відносини з Україною. Учасники семінарів 
обговорювали поточну ситуацію в сфері європейської інтеграції України 
та події в окремих країнах Євросоюзу. Аналізуючи досвід різних держав 
у впровадженні стандартів ЄС, механізмів економічного розвитку, 
кроків для запобігання фінансовій кризі, вони дійшли висновку, 
що запорукою успішної євроінтеграції та розвитку в європейської 
спільноті є насамперед глибоке усвідомлення та реальне дотримання 
фундаментальних цінностей, закріплених Лісабонським договором. В 
кінці проекту відбулася підсумкова зустріч євроклубівців, що сприяло 
формуванню спільного творчого простору у поширенні євроклубами 
європейських цінностей, обміну досвідом між ними.  
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Підсумковий захід проекту  «Підтримка регіональних євроклубів в Україні».

Громадська ініціатива «Європа без 
бар’єрів»

Одним із нагальних питань європейської інтеграції, що є близьким 
для активної частини населення України є питання віз, а саме 
візової лібералізації. Активною роботою в цьому напрямку замається 
громадська організація «Європа без бар’єрів». Організація створила і 
підтримує діяльність однойменної громадської ініціативи, яка здійснює 
дослідницьку та адвокаційну діяльність, що спрямована на  усунення 
перешкод свободі пересування в Європі.

Учасники ініціативи здійснюють моніторинг видачі віз громадянам 
України консульствами країн ЄС, оцінюють якість імплементації Угоди 
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про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС та лобіюють 
внутрішні реформи, пов’язані із необхідністю досягнення Україною 
критеріїв безвізової країни у відносинах з ЄС. Географічно організації-
учасники представляють міста (регіони), де розташовані консульські 
установи країн ЄС: Київ, Львів, Одеса, Донецьк, Ужгород, Луцьк, Харків.  

Ініціатива організовує численні заходи, які безпосередньо вивчають 
процес переходу України до безвізового режиму, досвід інших країн та 
сприяють підвищенню обізнаності громадськості щодо цього питання.  
Так, в жовтні 2012 року пройшла виставка – презентація художньо-
адвокаційного фотопроекту ‘Visas? What’s the Reason?’ (‘Візи? Наві-
що?’). Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» у такий креативний 
спосіб представила проблему зсередини та ззовні. Захід супроводжу-
вався публічною дискусією про кордони, візи та свободу пересування, 
аби у діалозі з громадськістю, медіа та експертами спробувати знайти 
шлях долання штучних бар’єрів.  

Виставка – презентація художньо-адвокаційного фотопроекту ‘Visas? What’s the 
Reason?’ (‘Візи? Навіщо?’).
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Індексу візової лібералізації країн 
Східного Партнерства

Також, експерти ініціативи, а також представники інших громад-
ських організацій  взяли участь у розробці Індексу візової лібералізації 
країн Східного Партнерства.1 Індекс надає можливість побачити і 
порівняти прогрес, досягнутий країною-членом Східного Партнерства 
у кожному із чотирьох блоків – «Безпека документів», «Нелегальна 
міграція включаючи реадмісію», «Громадський порядок і безпека», 
«Фундаментальні права та зовнішні відносини», а також вивчити як 
впроваджуються реформи у цих сферах за 2-ма фазами їх впровадження 
– законодавчою та імплементаційною. Крім того, ініціатива активно 
займається моніторингом та інформуванням громадськості щодо 
виконання Плану дій з візової лібералізації. 2

Вуличні євроуніверситети, вуличний 
театр «Будуймо Європу в Україні» та 
інформаційна кампанія «Асоціація з ЄС: 
що це Вам дасть»

Інститут світової політики в рамках проекту «М›яка сила України 
в Євросоюзі» провів серію «вуличних євроуніверситетів». «Вуличний 
євроуніверситет» – метафорична назва публічних заходів, під час 
яких лідери громадської думки, експерти з відповідної теми мали 
змогу безпосередньо спілкуватися з пересічними громадянами. У 
рамках «Вуличного євроуніверситету» проходили виставки карикатур, 
які охоплювали найбільш значущі проблеми європеїзації. Вони 
відбулися впродовж 2013 року в багатьох містах України. Ця кампанія з 
інформування  населення України про переваги Європейського Союзу 

1  http://monitoring.visa-free-europe.eu/ 
2  http://novisa.org.ua/monit1/ 
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і проходить за підтримки посольств країн ЄС та Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 1

12 вересня 2013 р. Представництво Європейського Союзу в Україні 
проводить спектакль «Європа на твоїй вулиці», під час якого актори 
в інтерактивній формі продемонструють мешканцям м. Миколаїв 
стосунки Україна-ЄС та переваги євроінтеграції. Вуличний театр - це 
перший з серії заходів інформаційної кампанії «Будуймо Європу в 
Україні», яка покликана проінформувати українських громадян про 
переваги економічної та політичної інтеграції до ЄС і збільшити їх інтерес 
до цих питань. Також в Миколаєві Представництво Європейського 
Союзу в Україні, Фонд «Єврорада» та Національна спілка журналістів 
України будуть проводити навчальну зустріч з євроінтеграції для 
журналістів з усієї України. Крім того, усі бажаючі зможуть послухати 
лекцію Голови Представництва ЄС в Україні, Посла Яна Томбінські та 
побачити дві реальності життя в Україні та країнах ЄС під час виставки 
карикатур в рамках ініціативи «Вуличний євроуніверситет» Інституту 
світової політики.2

Виставка карикатур в рамках “Вуличного євроуніверситету”, проведеного 
Інститутом світової політики.

1  http://eu.prostir.ua/news/258796.html 
2  http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_09_09_uk.htm 
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Також громадська організація «Молода просвіта» у липні 2013 
року провела в м. Харків інформаційну кампанію «Асоціація з ЄС: що 
це Вам дасть». Під час заходу громадські активісти та інші небайдужі 
громадяни долучилися до розповсюдження серед харків’ян та гостей 
міста інформаційних листівок та буклетів про переваги від підписання 
Угоди про асоціацію з Євросоюзом для України та громадян.  Найбільш 
активними прихильниками ЄС виявилися підприємці, які скаржилися 
на корупцію у владі, тіньові схеми та різноманітні побори, через які 
найбільше страждає їхній бізнес. 

Асоціація з ЄС: Як Україна виконує умови 
для підписання Угоди про асоціацію

Варто також відмітити здійснення громадського моніторингу 
виконання умов підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Мо-
ніторинг був здійснений провідними українськими аналітичними 
центрами та експертами. Серед них  - Центр Разумкова, Інститут 
Євро-Атлантичного співробітництва, аналітичний центр «Відкрита 
політика», Лабораторія законодавчих ініціатив, Центр політико-
правових реформ, Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій. Моніторинг було здійснено у таких сферах: виборче 
законодавства, практика виборів та баланс висвітлення у ЗМІ; 
вибіркове судочинство, виконання рішень Європейського суду з прав 
людини та умови утримання під вартою; кримінальний процесуальний 
кодекс, запобігання тортурам, адвокатське самоврядування; судова 
реформа та реформа прокуратури; реформа органів внутрішніх справ; 
конституційна реформа; підготовка до зони вільної торгівлі з ЄС; 
боротьба з корупцією; реформа управління публічними фінансами; 
розширення повноважень Рахункової палати; покращення бізнесового 
та інвестиційного клімату. Експерти відмітили позитивні зрушення 
від імплементації нового Кримінально-процесуального кодексу, але 
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більшість необхідних реформ застрягли на етапі розробки та узгодження 
відповідних законопроектів. Як відмічає експертна рада моніторингу 
відсутні позитивні зрушення щодо Виборчого кодексу, всеукраїнського 
референдуму, створення Державного бюро розслідувань. Крім того, на 
думку експертів в цілому процес є не досить прозорим, недостатнім є 
рівень залучення експертів із громадського середовища до процесу ре-
форм, хоча звісно варто підкреслити, що українська влада посилила 
співпрацю із міжнародними експертами із ЄС, ОБСЄ та Ради Європи. 
Моніторинг був оприлюднений та широко поширений в мережі Інтер-
нет та експертно-громадському середовищі.  

Індекс європейської інтеграції країн 
Східного партнерства

За підтримки Європейської програми Міжнародного фонду 
«Відродження» в Україні також здійснено дослідження «Індекс 
європейської інтеграції країн Східного партнерства». Це дослідження, 
виконане понад 50 експертами показує прогрес кожної держави-
члена Східного партнерства на шляху до Європейського союзу та дає 
змогу оцінити політичну волю та зусилля держав щодо реформ. У 
вересні 2013 року відбулася публічна дискусія “Індекс європейської 
інтеграції країн Східного Партнерства 2013: чому сусіди рухаються 
швидше, ніж Україна?”. Під час дискусії було обговорено тенденції в 
регіоні напередодні Вільнюського саміту у листопаді 2013 р., а також 
головні перепони, що стоять перед Україною на шляху наближення до 
стандартів ЄС. 

Напередодні Вільнюського саміту українська громадськість вдалася 
також до символічних дій, спрямованих на привернення уваги 
українського суспільства до питання європейської інтеграції України.  
Зокрема, за ініціативи випускників Української школи політичних 
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студій, що є проектом Лабораторії законодавчих ініціатив, навесні 
2013 року низка українських міст ухвалила рішення про офіційне 
використання прапора Європи. Відповідно до рішень міських рад 
буде запроваджено практику використання прапора Європи під час 
державних свят та проведення урочистих заходів. Крім того, 28 серпня 
2013 року громадські активісти оголосили старт всеукраїнської ініціативи 
«Підпису – ЄС!», яка спрямована на підтримку підписання Угоди про 
асоціацію України з Європейським Союзом. В цей день на Майдані 
Незалежності в Києві, а також в інших містах України волонтери 
розпочали збирати ручки звичайних громадян, що означає сим-
волічне уповноваження президента Віктора Януковича підписати Уго-
ду про асоціацію. В обмін на ручку активісти дають наліпку – зірочку 
з надписом: «Я уповноважую президента підписати Угоду про асоціа-
цію між Україною та ЄС». Також у рамках кампанії на сайті акції www.
pidpys.eu збирають відеозвернення людей, в яких поясняються, чому 
«їхня ручка за ЄС». Своє ставлення до євроінтеграції висловлюють 
усі охочі громадяни, а також громадські активісти, журналісти, митці, 
зірки шоу-бізнесу і спорту.1

1  http://www.pidpys.eu/idea 





Автором цієї публікації є Лабораторія законодавчих ініціатив (Україна), 
дизайн та макет були розроблені Міжнародним центром розвитку 
людини (Вірменія).  Публікація містить інформацію про різні проекти, 
заходи та діяльність, що були здійснена українськими організаціями 
громадянського суспільства на підтримку європейської інтеграції. Цей 
буклет є частиною серії публікацій під назвою «Роль організацій 
громадянського суспільства в європейській інтеграції: дієва взаємодія 
за допомогою ефективного залучення». До серії входять два інших 
буклети щодо діяльності організацій громадянського суспільства у 
Вірменії та Грузії. 

Ця серія підготовлена в рамках проекту «Роль організацій 
громадянського суспільства в європейській інтеграції: дієва взаємодія 
за допомогою ефективного залучення». Проект здійснюється Interna-
tional Center for Human Development (Вірменія) у партнерстві із 
країнами Вишеградської четвірки: Institute for Public Affairs 
(Словаччина), Policy Association for an Open Society (Чехія), European 
Center for Non-for-Profit Law (Угорщина), Association Integration and 
Development (Польща) та двома державами-членами Східного 
партнерства: Лабораторія законодавчих ініціатив (Україна) та Georgian 
Foundation for Strategic and International Studies (Грузія). Проект 
здійснюється за фінансової підтримки флагманського проекту 
Міжнародного Вишеградського Фонду в рамках програми V4EaP. 


