
Інформація про організацію 

Громадська організація «Євроатлантичний курс», що має статус неприбуткової, у 2019 році 

реалізовувала проєкти,  що фінансувалися фондом «European Endowment for Democracy» (EED, 

Svitlana@democracyendowment.eu), під назвою «Європейський порядок денний» та платформа 

«Однодумці» (http://odnodumci.org) 

Головною метою організації є найперше забезпечення прав і свобод та гідних умов життя в 

Україні, сталий розвиток демократичної та процвітаючої України, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, культурних, безпекових, соціальних, правових, гуманітарних, екологічних, технічних 

та інших інтересів через незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

входження України в європейський політичний, економічний, безпековий та правовий простір, 

розбудова демократії, соціальної та правової держави та громадянського суспільства, розвиток та 

підтримка освіти, охорони здоров’я, екології, культури та мистецтва, науки, спорту України, захист 

незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.  

Основними завданнями організації є інформування громадськості в Україні та поза її межами 

про міжнародні, економічні, правові, культурні, політичні, соціальні та інші відносини, в тому числі 

про необхідність реформування певних сфер життя в Україні. Одним із важливих завдань організації 

є розвиток української культури та мистецтв, популяризація української культури та мистецтв 

закордоном, сприяння охороні та і збереженню історичної та культурної спадщини, популяризація 

України, в тому числі її історії та культури закордоном, сприяння створенню культурних об’єктів в 

Україні, розвитку облаштування громадських просторів, підтримка культурної дипломатії.  

Членами наглядової ради організації є: Сергій Квіт, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Сергій 

Висоцький, Андрій Левус, Святослав Павлюк, Роман Чайка. 

Проєкт «Однодумці» мав на меті консолідувати українське громадянське суспільство, бізнес та 

засоби масової інформації для підтримки проєвропейського курсу реформ. Це забезпечило 

необхідну синергію, яка посилювала системний вплив недержавних суб'єктів, створила 

децентралізовану мережу знизу вгору з акцентом на регіони, місцеві громади та рухи. 

Проєкт «Однодумці» використовував ресурси соціальних медіа, онлайн-ресурсів і живих 

зустрічей для підтримки мобілізації та виходу за межі "клік-активізму". Він створив осередки у 

восьми містах України, що серед яких як уже наявні проєвропейські групи, так і нові аудиторії. 

Мережа посилила проєвропейський голос в Україні та надала їй більшої видимості. Проєкт має 

розширену регіональну мережу, а саме: лояльну до проєкту (понад 100 організацій в мережі) у 

Києві, Луцьку, Одесі, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Херсоні, Миколаєві. Також, проєкт має 

потужну мережу інформаційного охоплення, онлайн та соціальні мережі. Таким чином надавалися 

широкі можливості регіональним активістам громадянського суспільства, представникам 

громадськості та бізнесу висловлювати свої ініціативи та пропонувати дії, які підтримають 

європейський і євроатлантичний вектор України. 

Посилання на фінансовий звіт організації за 2019 рік: http://bit.ly/2QS5let 
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