
                                          

Western NIS Enterprise Fund стартував серію візитів містами України «У міста є Я» 

 

Формування проактивних та відповідальних громадян розчинається змалечку. Саме тому, Western 

NIS Enterprise Fund впроваджує новий проект – освітні зустрічі маленьких жителів усієї України з 

міськими головами. В рамках зустрічей діти також знайомляться з книгою-ілюстрацією «У міста є 

Я».  

Перша зустріч відбулася у День захисту дітей, 1 червня у місті Рівне. Маленькі рівняни 

познайомилися з міським головою Олександром Третяком та відвідали презентацію дитячої книги 

«У міста є Я» за авторством засновниці Міжнародного саміту мерів Ірини Озимок.  

«Дуже часто діти мають такі ідеї, які не спадають на думку дорослим, та бачать те, що для 

дорослих є звично і, здавалося б, не актуально. Такі зустрічі показують, наскільки важливо 

прислухатися до дітей та їх порад щодо покращення міста. А також розвивати у них свідому і 

відповідальну громадянську позицію. Адже «місто» і «я» – одне ціле, один живий організм, в 

якому нам жити і взаємодіяти» - наголосив Олександр Третяк, міський голова Рівного. 

Під час зустрічі діти 6-9 років виконували цікаві завдання та змагалися за найкраще знання міських 

проблем та рішень. Діти ставили запитання меру про те, як функціонує місто,  дізналися про 

бюджет міста, транспорт, воду, тепло, сміття, а також дитячу участь. Окрім того діти запропонували 

власні ідеї для якісних змін у місті, серед яких збільшення електричного громадського транспорту, 



правильного поводження зі сміттям, підвищенням інклюзивності міста та створення притулків для 

тварин, а також збільшення зелених насаджень у місті. Маленькі рівняни також побули в ролі 

депутатів міської ради і «попрацювали» у  сесійній залі, аби детально ознайомитися з роботою 

місцевої влади.  

«Найбільше в цій зустрічі мені сподобалось те, що ми могли висловити свою думку щодо змін у 

місті і до нас прислухаються», -  Дарина, 9 років. 

«Мені було цікаво шукати конуси, тобто ті негативні вчинки людей або недопрацювання у 

місті, або звернути на це увагу міста», - Артем, 9 років.  

Також учасники поспілкувалися з Іриною Озимок, авторкою першої дитячої книги про те, як 

влаштоване місто. Авторка анонсувала конкурс малюнків для юних мешканців, який є частиною 

книги.  

«Діти – не лише мешканці міста, але й його творці і влада повинна до них прислухатися. Подія 

сприяє діалогу з мером міста та підсилює дитячу участь донесення побажань та потреб дітей 

щодо змін у місті, які влада обов’язково врахує для забезпечення якісного та безпечного життя 

молодих рівнян», - зауважує Ірина Озимок, авторка книги «У міста є Я», засновниця Міжнародного 

саміту мерів та керівниця Програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund. 

Зустрічі відбуватимуться протягом червня-серпня по всій Україні. До участі запрошені діти 6-9 років, 

їхні батьки та вчителі.   

Якщо ви бажаєте долучитися до зустрічей або запропонувати власне місто, пишіть нам на 

info@wnisef.org  

ДОВІДКА 

«У міста є Я» - перша інтерактивна книга-ілюстрація про те, як функціонує місто, та яку роль виконують у 

ньому жителі. Це своєрідний путівник для читачів по місту, який дає змогу переосмислити власну роль у 

громаді, та усвідомити, ким ми хочемо бути – відповідальними громадянами чи просто спостерігачами за 

міськими процесами. Книга не лише розповідає про функціонування міст, а заохочує до участі у якісних 

змінах. Видавництво – Книголав.  

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій 

з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 25 років досвіду успішного інвестування у підприємства 

малого та середнього бізнесу. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та 

Молдові на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний 

розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні 

програми, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. 

www.wnisef.org. 

 

mailto:info@wnisef.org
http://www.wnisef.org/

