
                                        
 

Тепер українська мова ще доступніша! Western NIS Enterprise Fund 

підтримав проєкт «Єдині» 

 

Київ, Україна, 15 вересня 2022 року. Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 

підтримав проєкт з допомоги у переході на українську мову «Єдині». Проєкт 

з квітня цього року активно впроваджує Ініціатива «Навчай Українською». 

Завдяки підтримці WNISEF проєкт «Єдині» від Ініціативи «Навчай 

Українською» отримає можливість: 

– створити авторські навчальні програми курсу для рівнів А1 та А2 та 

сертифікувати учасників після закінчення курсу; 

– провести онлайн Форум «Українська – мова перемоги» за участю зірок, 

лідерів громадської думки у прямій трансляції на YouTube;  

– у межах інформаційної кампанії «Розмовляй Українською – наближай 

перемогу!» створити аудіоролики із зірками, лікарями, військовими для  

радіоефіру; 

– сформувати потужну спільноту і до кінця 2024 року допомогти 1 мільйону 

українців зробити українську мовою спілкування.  

«Підтримка української мови – стратегічно важлива складова розвитку 

освіти та національної ідентичності загалом. Проєкт «Єдині» демонструє, 

що мова є об’єднуючим фундаментом для громад, а це надзвичайно 

важливий ресурс у відбудові. Завдяки різним формам взаємодії, та 

розмовним клубам зокрема, формуються нові мікроспільноти, які в 

перспективі можуть стати змінотворцями у всіх регіонах України», - 

зазначила Ярослава Джонсон, Президент і Головний виконавчий 

директор Western NIS Enterprise Fund. 

  

Проєкт «Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську. 

Наші учасники називають основною причиною переходу на українську – 

позбутись усього ворожого, вони не хочуть ідентифікувати себе з ворогом. 

Наші гасла під час визначальних подій завжди звучать українською. Українці 

мають унікальний інструмент – мову. Інструмент, який допомагає нам 

об’єднатись і захистити свій культурний фронт – зауважує Наталя 



Федечко, керівниця проєкту «Єдині» та співзасновниця Ініціативи 

«Навчай українською». 

 

Переможна статистика проєкту «Єдині»: 30 000 учасників, які за 

допомогою курсу зробили українську мовою свого повсякденного 

спілкування.   

Разом з «Єдині» 25 міст та ОТГ, 108 вчителів, 300 волонтерів, 30 зірок та 

блогерів, працюють 90 розмовних клубів, до яких долучилися 1500 

відвідувачів.  

Мета проєкту «Єдині»: допомогти 1 мільйону людей перейти на українську 

до кінця 2024 року! 

Довідково: 

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. Загалом фонд 

інвестував 186 млн доларів США у 130 компаній із 26 000 працівників та 

зробив можливим залучення 2,2 млрд доларів у компанії України та 

Молдови. 

З 2015 року в Україні та Молдові Фонд реалізовує програму технічної 

допомоги, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий 

економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство, на 

загальну суму $35 млн. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні 

програми, які спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя 

звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wnisef.org/

