Управління культури та туризму Дніпродзержинської міської ради
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«Стати Європою, щоб бути Україною»
Програма інформування громадськості
м. Дніпродзержинська щодо ЄС та європейської інтеграції на 2011 рік
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Ми розуміємо необхідність прискорення міжнародної та європейської інтеграції України, її
членства в різних міжнародних організаціях, перш за все ЄС, як можливість використання
потенціалу цієї організації для захисту та реалізації наших національних інтересів. Саме тому
цілеспрямоване, об’єктивне, системне та послідовне інформування громадськості є першочерговим
завданням всіх інституцій, зацікавлених в підтримці євроінтеграційного курсу України.
Програма інформування громадськості м. Дніпродзержинська щодо ЄС та європейської
інтеграції є продуктом послідовних зусиль міської влади, громадських організацій, журналістів,
науковців, спрямованих на активізацію громадської підтримки євроінтеграційних дій Президента
України.
Мета програми:
♦ істотне поліпшення обізнаності населення міста щодо ЄС (історія та перспективи
розвитку, основні напрями діяльності, законодавство, функціонування інституцій та їх
повноваження тощо):
♦ роз’яснення перспектив європейської інтеграції України та її механізмів;
♦ роз’яснення переваг і можливих загроз від здійснення євро інтеграційної політики;
♦ координація зусиль міської влади, громадських організацій, ЗМІ, навчальних закладів,
бізнесу тощо, спрямованих на забезпечення проведення у місті заходів по інформуванню
громадськості щодо ЄС та європейської інтеграції України
Очікувані результати:
Виконання Програми має забезпечити:
♦ отримання жителями міста Дніпродзержинська об’єктивної інформації про ЄС (історія
та перспективи розвитку, основні напрями діяльності, законодавство, функціонування інституцій
та їх повноваження тощо;
♦ усвідомлення населенням міста перспектив європейської інтеграції України та її
механізмів, переваг і можливих загроз від здійснення євро інтеграційної політики;
♦ координація зусиль міської влади, громадськості, ЗМІ, навчальних закладів, бізнесу
тощо, спрямованих на забезпечення проведення у місті заходів з інформування громадськості щодо
ЄС та європейської інтеграції України.

Цільова аудиторія програми:
Реалізація Програми спрямована на інформування громадськості м. Дніпродзержинська.
Разом з тим, з врахування існуючих відмінностей та особливостей різних прошарків
суспільства, пріоритетними
цільовими групами є:
♦ пересічні мешканці міста;
♦ студентська та учнівська молодь, представники освітньої сфери (вчителя шкіл,
викладачі СПТУ, технікумів, ВНЗ тощо).

Ресурсноконсультаційний
пункт європейської
інформації ЦМБ ім.
Т.Г. Шевченка

Органи влади

Громадськість

Мал. 1. Координація зусиль ПЄІ, міської влади та громадських організацій

Заходи з виконання Програми інформування громадськості м. Дніпродзержинська
щодо ЄС та європейської інтеграції на 2011 рік

№№

Форма роботи

п/п
1.

користувачів

3.

Термін

Виконавці

виконання

Віртуальні подорожі:
«Європейські національні парки»
(до Європейського дня парків)
«Швейцарська панорама»

2.

Категорія

молодь

II кв.

ЦМБ

молодь

IV кв.

ЦМБ

Інформаційні ресурси:
Інформаційно-ресурсний консультативний пункт
європейської інформації «На шляху до
Євроінтеграції

всі категорії

протягом року
.

ЦМБ

Інформаційні куточки

всі категорії

протягом року

ф. 2--9

Відображення відповідних матеріалів в
інформаційних тематичних папках, кн. фонді,
СКС, прес добірках

всі категорії

I-IV кв.

ЦМБ
ЦДБ
ф. 2-9

Створити папку « Україна – ЄС»: Архів
актуальної інформації»

всі категорії

I кв.

ЦМБ

всі категорії

I кв.

ЦМБ

Книжкові виставки, тематичні полиці
Оформити Стенд правди «Дізнайся про

Європу більше»
Книжкова виставка «Європейський вибір України:
досягнення, виклики та перспективи»

всі категорії

II кв.

ЦМБ

Книжково- ілюстративна виставка «Європейський
вибір України»

всі категорії

I кв.

ф. 8

Книжкова виставка «Відкрий Європу для себе» ( до
Європейського дня мов)

всі категорії

III кв.

ф. 5

молодь

II кв.

ф. 9

всі категорії

II кв.

ф. 4

Виставка-екскурсія «Разом з книгою по Європі»
Виставка-інформація «Письменники Європи –
світу»

Літературний колаж «Європейські канікули»
4.

5.

діти

II кв.

ЦДБ

Інтернет-контакти
Інтернет-контакти з однолітками з країн Європи

всі категорії

I-IV кв.

Інтернет-центр

Спілкування в чатах і форумах

всі категорії

I-IV кв.

Інтернет-центр

всі категорії

II кв.

ЦМБ

День Європи в Дніпродзержинську
Європейське містечко (намети, роздача листівок,
танці, співи)
Фотовиставка

всі категорії

II кв.

ЦМБ

молодь

II кв.

ЦМБ

діти

II кв.

ЦДБ

молодь

II кв.

ЦМБ

молодь

II кв.

ЦМБ

молодь

II кв.

ЦМБ

всі категорії

III кв.

ЦМБ

Художня виставка «Палітра свободи»

молодь

IV кв.

ЦМБ

Інформаційна година «Українці в європейській
культурі, мистецтві та науці»

молодь

II кв.

ф. 9

діти

II кв.

ф. 3

Молодіжний майданчик. Гайд-парку
Дніпродзержинську
Літературний колаж «Європейські канікули»
Опитування молоді «Що я знаю про ЄС»

6.
.

Соціокультурна діяльність
День інформації «Європейська освіта і Україна:
вчора, сьогодні і завтра»

.

Круглий стіл «Проблеми дозвілля молоді: досвід
ЄС та наші реалії»

Історичний репортаж «Європа – спільний
дім»

Інформаційна година «Ми українці, а значить –
європейці»

Інформаційний круїз «Подорож у країну
європейських мов»

діти

II кв.

ф. 2

всі категорії

II кв.

ф. 5

День Інформації «Вікно в Європу»

молодь

II кв.

ф. 7

Співробітництво з євроклубами міста «В Європу –
разом!»

молодь

протягом року

ЦМБ
ф. 2-9

