
                                                                              

Дорогі співвітчизники!

Від імені Фундації Тернопільська запрошуємо усіх бажаючих на наступну зустріч Клубу 
Читача, яка відбудеться 24 вересня (в годинах 15:00 - 20:00) в Ожарові Мазовєцкому у 
Будинку Культури (за адресою Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki, 05-850). 

Дана зустріч буде присвячена новому проектові нашої організації – Європейському Клубу 
Читача, який ми будемо реалізовувати разом з Вами в рамах програми Грюндтвіг. Наш 
проект фінансуватиметься  із  бюджету ЄС в рамах комплексної  стратегії  «Навчання на 
протязі всього життя». Термін реалізації проекту: серпень 2011 – липень 2013.

Під час нашою зустрічі, яка буде складатись із двох основних частин, ми представимо та 
обговоримо наступні теми:

 Засновниця Фундації, Марія Якубович, виступить із коротким вступним словом, в 
якому вона розкаже  про актуальні  проекти  та  ініціативи,  які  реалізує  Фундація 
Тернопільсьска  -  зокрема  про  дофінансування  яке  отримала  наша організація  із 
фондів ЄС, про перспективи Клубів Читача в Ожарові та Жирардові, про розвиток 
Відділу Української Книжки, про активну співпрацю із місцевою владою тощо.

 Також у першій частині координатор проекту Європейський Клуб Читача, Андрій 
Корнійчук,  розкаже Вам докладніше про програму Грюнтдвіг,  в рамах якої буде 
реалізовуватись наш проект.  Пізніше, ми детально представимо сам проект – ви 
зможете дізнатись про цілі нашої ініціативи, а також про можливості, які створює 
участь  у  Європейському  Клубі  Читача.  Після  представлення  проекту,  ми 
розкажемо  Вам  як  виглядає  візит  до  країни-партнера,  що  являє  собою  основу 
проектів  за  схемою  Грюндтвіга,  на  прикладі  підготовчого  візиту  Фундації 
Тернопільська  до  міста  Іскендерун  (Туреччина).  Важливим  аспектом 
Європейського  Клубу  Читача  є  можливість  активно  читати  та  обговорювати 
літературу,  тому  у  заключній  частині  виступу  ми  хотіли  б  з  Вами  обговорити 
питання книжок та творчості митців насамперед важливих для українців – на цю 
тему  ми  також  підготували  презентацію  на  підставі  опитування,  яке  наша 
організація провела серед української спільноти.

 Друга частина обіцяє бути не менш цікавою – на самому початку свій виступ буде 
мати мер міста Ожарув Мазовєцкі Павел Канцлерж. Він розповість про саме місто 
та справи пов’язані з українцями. Ви дізнаєтесь з якими питаннями та у які дні 
можна звертатись до мера. Також з допомогою Пана Павла ми хочемо порушити 
досить практичне питання – як написати заяву до управління міста.

 Наступним  виступить  представник  Міжнародної  Організації  з  Міграції  (ІОМ) 
Павел  Барабаш.  Він  розкаже  більш  детально  про  Програму  Добровільного 
Повернення для нелегальних мігрантів, яку протягом уже декількох років реалізує 
ІОМ. Павел також порушить дуже важливе і актуальне питання аболіції. Звичайно 
ж у всіх бажаючих буде можливість поставити питання представникові ІОМ-у.

 Пізніше  представник  Мультібанку  розкаже  Вам  про  послуги,  які  надає  дана 
установа. Зокрема, ми поговоримо про те, які послуги доступні для іноземців та як 
ними скористатись.



                                                                              

 На сам  кінець,  Анна  Коженьовська-Бігун  познайомить  Вас  ближче  із  творчість 
видатної  сучасної  української  письменниці  Марії  Матіос,  а  також  представить 
власну перекладацьку діяльність.

Ще раз щиро запрошуємо усіх на нашу зустріч!

З повагою,

Корнійчук Андрій

Координатор проекту Європейський Клуб Читача
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