
   

                              
 

Міжнародний саміт мерів підтримав проєкт «Єдині», що активно 

впроваджує Ініціатива "Навчай українською" в регіонах 

Завдяки підтримці Саміту, проєкт «Єдині» розпочав активне вибудовування потужної 

мережі розмовних клубів в регіонах України та підписання Меморандумів про співпрацю 

з мерами міст та головами об’єднаних територіальних громад 

«Очільники українських міст та громад несуть відповідальність за безпеку своїх 

мешканців під час військових дій, і підтримка мови - це стратегічне питання культурної 

безпеки. Активне інформування спільноти про проєкт «Єдині» та сприяння 

вибудовуванню мережі розмовних клубів в регіонах України – може стати потужною 

обороною культурного фронту. Ба більше, з огляду на число вимушених переселенців в 

країні, це також точка гуртування українців.», - зазначила Ірина Озимок, керівниця 

програми місцевого економічного розвитку  Western NIS Enterprise Fund та 

засновниця Міжнародного саміту мерів. 

 

Міжнародний саміт мерів організований Western NIS Enterprise Fund, об’єднує 

визначних мерів міст з різних країн світу, бізнес спільноту, представників міжнародних 

організацій та громадян, задля того, аби представники громад мали змогу поділитися 

ефективними рішеннями, інноваціями, кращим досвідом міського управління та історіями 

успіху українських міст у різних сферах. Саміт об’єднує мерів та експертів з США, 

Канади, Нідерландів, Великобританії, ОАЕ, Албанії, Литви, Норвегії, Польщі, та 

Німеччини. 

 

За три місяці роботи проєкт «Єдині» має здобутки: 

 

Разом з «Єдині» - 14 міст та ОТГ: Миколаїв, Одеса, Київ, 

Дніпро, Львів, Рівне, Вінниця, Луцьк, Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Тульчин, 

Шепетівка, Ужгород,Чернівці. 

250 волонтерів, 50 вчителів, 700 людей охопили  90 розмовних клубів, і 17 тисяч 

учасників, проєкт «Єдині» допоміг зробити українську мовою свого спілкування.   

 

Мета проєкту «Єдині» - допомогти 1 млн людей перейти на українську до кінця 2024 

року! 



 

Організатори: Ініціатива «Навчай українською» та ГО «Українська гуманітарна 

платформа» — представники різних громадських організацій, які об’єдналися задля 

популяризації української мови. Проєкт відбувається за підтримки Уповноваженого із 

захисту української мови. 

 

Партнери проєкту: Міністерство молоді та спорту України, Київський міський Центр 

гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, студія онлайн-освіти EdEra, 

онлайн-платформа Є-Мова, Українсько-польський центр освіти “UniverPL”. 

 

Благодійники та волонтери: Артур Пройдаков, Світлан Ройз, Дарія Сорока, Ігор 

Хворостяний, Андрій Панченков, Яна Пекун, Бурячок Віктор, Світлана Велика, 

Олександр Шабановю 

 

Амбасадори проєкту: Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Павло Вишебаба, Ірена 

Карпа, Світлана Ройз, Євген Клопотенко, Юлія Янчар, Ірена Карпа, Анна Трінчер, Аліна 

Шаманська, Настя Зухвала. 

Список відкритий. 

https://www.facebook.com/teach.in.ukrainian 

https://www.instagram.com/teach.in.ukrainian/ 

Кол-центр проєкту «Єдині»:  +380509270544 
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