
 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування Конгрес Національних Громад України 

 

Статус            громадське об’єднання                     . 

 

Сфера діяльності            забезпечення прав національних меншин                                      . 
 (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації     18.02.2002_ 

 

Місцезнаходження та контактні дані Волоська 8/5 Київ 04070, 044-248-36-70, -044-42557-98, 

knou@ukr.net, www.kngu.org 
                                                                                               (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів 

об’єднання  Очолюють Конгрес два співпрезиденти — Стефанович Антон Вацлавович — голова 

Спілки поляків України і Георгій Мозер — Голова Союзу німців України. Виконавчий віце-

президент — Співпрезиденнт Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України Йосиф 

Самойлович Зісельс. 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 

заяви на участь у Конференції  

Конгрес національних громад України проводить активну роботу щодо інтеграції національних меншин 

України в українське суспільство, організує конференції, круглі столи з проблем національних меншин, 

міжнаціонального спілкування, національної освіти, виховання толерантності. Проводиться моніторинг 

міжнаціональних, міжконфесійних відносин, стану толерантності у суспільстві.  

Перелік реалізованих проектів  
КНГУ з 2002 року займається проектами для української молоді, метою яких є виховання 

міжнаціональної й міжрелігійної толерантності:  

Курс неформальної освіти з 2018 року 

Тренінговий курс «Європейський табір» з 2015року 

Табір «Джерела толерантності» з 2002року 

Клуби толерантності з 2005 року 

Семінари, конференції та ін. 

 

Курс неформальної освіти з 2018р. 

Курс неформальної освіти спрямований на:  

• розвиток неформальної освіти серед активної молоді;  

• посилення ключових компетенцій в розвитку особистої реалізації, а також оволодіння інструментами 

виховання в області лідерства, толерантності, протистояння дискримінації, прав людини, розвитку 

активної громадянської позиції в роботі з дітьми та підлітками;  

• формування компетентних тренерів для роботи з дітьми та підлітками серед етнічних громад України.  

 

Тренінговий курс «Європейський табір» 

Тренінговий курс «Європейський табір» - це освітній простір, що з 2015 року відкриває учасникам світ 

європейських цінностей інструментами неформальної освіти: освітні локації, інтерактивні воркшопи, 

гуртки, живі бібліотеки, командні заняття та екскурсії.   

Кожен день є тематичним, спрямований на формування світогляду майбутніх активних громадян країни. 
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Це освітній майданчик для молоді, метою якого є допомога 

учасникам розкрити власний потенціал, усвідомити цінність себе як 

людини і громадянина у європейському суспільстві. 

Цілі, які покладені в основу Європейського табору: 

• Знайомство учасників з їх правами як людини та 

громадянина своєї країни та світу 

• Знайомство учасників з принципами демократії та 

сучасного європейського життя 

• Стимулювання критичного мислення та ознайомлення з 

основними інструментами медіаграмотності 

• Підвищення екологічної свідомості учасників та 

економічної компетентності; еко-збереження 

• Формування навичок ефективної роботи у команді та 

лідерства 

 

Тренінговий курс для підлітків 13 -16 років «EuroCamp–winter»  

Місце проведення: еко-курорт IZKI, с. Ізки, Закарпатська обл. 

http://izki.ua/  

Вік учасників: 12-16 років  

У «EuroCamp» учасники активно комунікують між собою та з тренерами, вчаться працювати в команді, 

розвивають своє уміння критично мислити, знаходять творчі рішення і діяти.  

Тренування таких соціальних компетентностей дає можливість підліткам та молоді розв’язувати життєво 

важливі проблеми. Здатність брати на себе відповідальність, співпрацювати, виступати з ініціативами, 

бути відкритим до світу стає фундаментом для покоління ХХІ століття.  

Через неформальні методи подачі історії, культури, мистецтва, політики, права, що наповнюють 

тематичні дні проекту, учасники проживають власний досвід буття в демократичному світі.  

Проект Тренінговий курс «EuroCamp winter» реалізований Конгресом національних громад України за 

фінансової підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні та благодійних внесків 

батьків.  

Учасники - 60 підлітків віком 13-16 років, серед яких 15 з зони ООС (Операції об’єднаних сил). 

Тренінговий курс «Європейський табір-2019» об’єднав 75 креативних осіб у неймовірних зимових 

Карпатах. Молоді люди з понад 14 областей України мали можливість поглибити свої знання з 

актуальних соціально значущих тем, відвідати різноманітні творчі майстерні та інтелектуальні гуртки, 

покататися на лижах, сноубордах та тюбінгу. 

 

Міжнаціональній табір «Джерела толерантності»  

Проект дитячого міжнародного табору «Джерела 

толерантності» діє з 2002 року.  

Діти та підлітки з різних етнічних спільнот та конфесій з 

різних регіонів в тому числі з зони конфлікту на Сході 

України, відпочиваючи разом, вчаться долати стереотипи, 

гідно презентувати себе і свою культуру, розуміти один 

одного та взаємодіяти у своїй місцевості, в країні та у 

світовому співтоваристві.  

Для чого існують «Джерела толерантності»?:  

• формування громадянської ідентичності на засадах 

європейських демократичних цінностей;  

• усвідомлення цінності діалогу та культурного розмаїття 

(повага і визнання рівності, взаєморозуміння між етнічними спільнотами, релігіями, сприйняття 

культурних відмінностей);  

• подолання стереотипного мислення;  

• підвищення рівня толерантності учасників та учасниць;  

• навчання неконфліктним формам взаємодії;  

• формування майбутніх лідерів етнічних спільнот та регіональних спільнот;  

• мотивування пізнавати і берегти історико-культурну спадщину своєї етнічної спільноти в Україні, як 

складову історії і культури нашої держави і загалом, світу; 

• поглиблення навички спілкування, критичного мислення, самостійності суджень, командної роботи і 

соціальної відповідальності;  
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• моделювання успішних ситуацій для розвитку спільноти і громадянського суспільства країни.  

 

Проект 2018 року включав: 

• «Джерела толерантності. Молодша зміна» для дітей 8-12 років 4-15 липня 2018  

• «Джерела толерантності. Старша зміна для дітей 13-16 років 19-30 липня 2018  

245 учасників та учасниць  

Учасники з 17 областей України, в тому числі з тимчасово окупованої території на сході України  

та АР Крим, представники з Туреччини.  

Спільноти: українська, литовська, болгарська, ромська, єврейська, вірменська, грецька, гагаузька, 

азербайджанська, румунська, польська, російська, угорська, німецька, білоруська.  

Табір проходив у Львівській області смт. Славське, пансіонаті ”Славський” серед мальовничих гір та 

бурхливих річок де учасники та учасниці не тільки дізналися про особливості культурного розвитку 

етнічних спільнот, які проживають в Україні, а й отримали позитивний заряд енергії на весь рік.  

КОМАНДА ТАБОРІВ 60 СПІВРОБІТНИКІВ - креативних, творчих та непересічних осіб, які люблять 

дітей та готові з ними працювати.  

Національні дні: Український день, Угорський день, Кримськотатарський день, Грецький день, 

Литовський день, Болгарський день, Фестиваль культур, Єврейський день, Вірменський день, Польський 

день, Ромський день.  

Кожного дня учасники мали змогу відвідувати різні майстер класи та гуртки: Театральний, Вокальний, 

Хореографічний, Сувенірна лавка, Історичний, Холодний фарфор, Перегляд відео за методикою стоп-

кадру, Психологічний, Ліпка з глини, Медицина, Пресс-центр.  

 

Проект 2019 року включав: 

• «Джерела толерантності» для дітей 8-12 років, 12-14 липня – прекепм – підготовка команди та 

локації до приїзду дітей,  15-26 липня – табір 

• «Джерела порозуміння» для підлітків 13-16 років, 27-29 липня – прекепм – підготовка команди та 

локації до приїзду дітей, з 30 липня по 10 серпня – табір 

 

261 учасників та  учасниць 

 

Учасники з 20 областей України в тому числі з тимчасово окупованої території на сході України та  АР 

Крим 

 

Спільноти: українська, кримськотатарська, литовська, болгарська, ромська, єврейська,  вірменська, 

грецька, гагаузька, азербайджанська, румунська, польська, російська, угорська, німецька, татарська, 

грузинська. 

 

 

Клуби толерантності 

Клуб толерантності це:  

• Місце сили, майданчик для спілкування та 

розвитку 

• Атмосфера 

• Підтримка 

 

Клуб толерантності це: 

• Діти та підлітки з різних етнічних та конфесійних 

спільнот (7-18 р.) 

• Студентська молодь (18-23 р.) 

• Вмотивовані батьки, які підтримують своїх дітей 

та прагнуть розвиватися разом з ними 

• Майбутні агенти змін у своїх громадах та у країні 

 

Наші випускники: 

• Лідери думок, які знають, що таке толерантність і несуть цю цінність в суспільство; відкриті до 

іншого і до світу 

• Володіє соціальними компетенціями: вміє вести діалог, домовлятися, співпрацювати в команді, 

брати на себе відповідальність, вести комунікацію з різними людьми 
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• Має ціннісні орієнтири: демократичні і загальнолюдські цінності, права людини, 

рівність 

• Розширює свою свідомість і несе новий світогляд - серед інших 

• Несе цінність власної культури і традицій 

• Любить і поважає суспільство, і активно бере участь в його житті 

 

Діючі клуби у містах: Київ, Хмельницький, Чернівці, Надвірна, Івано-Франківська область 

 

Мережа Клубів толерантності існує з 2005 р. 

 

Зустрічі проходять щотижня 

 

Найрізноманітніші форми роботи 

• Тренінги, воркшопи, семінари 

• Дискусійні клуби 

• Кіно-клуби 

• Творчі майстерні 

• Екскурсії 

• Участь в культурних заходах 

 

Для чого: 

• Толерантне ставлення до міжкультурним, міжнаціональних і міжрелігійних питань 

• Формування громадянської позиції 

• Активна реакція на те, що відбувається (НЕ замовчування) 

• Посилення своєї ідентичності на основі європейських цінностей 

• Присутність різних національностей (хоча б 50%) 

• Безпечний простір (як фізично, так і в плані спілкування і взаємодії з командою, з учасниками) 

 

Всеукраїнський семінар-тренінг "У майбутнє разом", 19-21 жовтня 2018р.,  

спрямований на популяризацію національної духовно-культурної спадщини.  

Місце проведення: м. Чернігів, готель "Профспілковий".  

65 осіб взяли участь, жінки – 40, чоловіки – 25.  

Відповідальні за проект: Тетяна Мураткіна, Дарина Живоглядова, Тетяна Сторожко, Руслан Нечипорук.  

Розроблено методичний посібник "Ми українці". Автор Ярослава Музиченко.  

В рамках семінару-тренінгу були проведені інтерактивні заняття, що ознайомили їх з внеском 

етнокультурних спільнот у справу становлення вільної демократичної Української держави, їх духовно-

культурної спадщини.  

Проведена оглядова екскурсія "Чернігів - перлина українського бароко".  

Учасникам надана методологічна база для проведення занять для юнацтва та молоді спрямована на 

популяризацію національної духовно-культурної спадщини етнічних спільнот України.  

Проект реалізовано Конгресом національних громад України за фінансової підтримки Міністерства 

молоді та спорту України.  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивність українського суспільства: досвід та 

виклики», 26 жовтня 2019р. 

відбулася у м. Надвірна в приміщенні Надвірнянської ЗОШ I-III ступенів №3 за підтримки ГО Конгресу 

національних громад України. Конференція мала на меті розшири розуміння поняття інклюзивності. 

Донести до учасників ідею включеності у діяльність громади кожного її представника для розвитку та 

процвітання, важливість ролі всіх у побудові громадянського суспільства. 
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

Проведені заходи  
Курс неформальної освіти для молоді з понад 12 областей України, 1 сесія 24-25 лютого, 

2 сесія 20-22 квітня 2018р.,  
Європейський табір-2018, 14-26 серпня, 

Тренінговий курс для підлітків 13 -16 років «EuroCamp–winter» 8-13 січня 2018р., 

Всеукраїнський семінар-тренінг "У майбутнє разом", 19-21 жовтня 2018р.,  
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спрямований на популяризацію національної духовно-культурної спадщини.  

Міжнародний міжетнічний табір  «Джерела толерантності-2018»: 

• «Джерела толерантності. Молодша зміна» для дітей 8-12 років 4-15 липня 2018р.  

• «Джерела толерантності. Старша зміна для дітей 13-16 років 19-30 липня 2018р.  

Діяльність Клубів толерантності -2018, протягом року, 

Міжнародний міжетнічний табір  «Джерела толерантності-2019»: 

• «Джерела толерантності» для дітей 8-12 років, 12-14 липня – прекепм – підготовка команди та 

локації до приїзду дітей, 15-26 липня – табір, 

• «Джерела порозуміння» для підлітків 13-16 років, 27-29 липня – прекепм – підготовка команди та 

локації до приїзду дітей, з 30 липня по 10 серпня – табір, 

Тренінговий курс «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТАБІР-2019», 14 - 26 серпня 2019р., 

Діяльність Клубів толерантності -2019, протягом року, 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивність українського суспільства: досвід та 

виклики», 26 жовтня 2019р., 

Літня та зимова школа онлайн «Моє європейське місто» -2020 р., 

Діяльність Клубів толерантності – 2020, протягом року. 
(назви заходів, дати проведення) 

Друковані та електронні видання  
Газета «Форум націй» присвячена проблемам етнополітики і культури національних громад 

України. http://www.forumn.kiev.ua/.  Моніторинг проявів ксенофобії та расизму в Україні. 
 (найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет).  

 

Інформація про керівника   
Зісельс Йосип Самойлович, 1946 р.н. 

Інформація про освіту, наявність наукового ступеня: Закінчив фізичний факультет Чернівецького 

університету в 1969 р.  

Інформація про трудову діяльність: З початку 70-х років співробітничав з єврейським і 

загальнодемократичним підпільними рухами в СРСР. Навесні 1972 був виключений з комсомолу за 

виступ в захист права на вільне пересування. У 1978 р. вступає в Українську Гельсінську групу. У тому ж 

році заарештований і засуджений до трьох років позбавлення волі в колонії посиленого режиму за 

«наклепницькі вигадки, що порочать радянський державний і суспільний лад». 19 

жовтня 1984 заарештовано у Чернівцях, знов засуджений до трьох років позбавлення волі в колонії 

суворого режиму. У 1987 р. відмовився від запропонованої амністії, оскільки не хотів підписувати 

зобов'язання з відмовою від політичної діяльності. 

У 1988 р. створює в Чернівцях першу єврейську організацію в Україні. У 1989 р. бере участь в створенні 

Ваада (Конфедерації єврейських організацій і общин) СРСР і стає його співголовою. 

Член виконкому, екс-віце-президент Світового єврейського конгресу. 

Голова Ваад України (з 1991 р.), виконавчий віце-президент Єврейської конфедерації України (з 1999р.). 

У 2002 р. на засновницькому з'їзді Євроазіатського єврейського конгресу обраний головою Генеральної 

Ради.  

Співзасновник Музею історії та культури євреїв Буковини (2008). 

Виконавчий віце-президент Конгресу Національних Громад України (КНГУ з 2002 р.). 

Інформація про членство в політичній партії на дату подання заяви: не є членом політичної партії 

Інформація про наукові праці, публікації в друкованих виданнях, у мережі Інтернет:  

Книга: "Если я только для себя...". - К., 2000. - 360 с.,  

"Если не сейчас...". - К.: Дух и литера, 2006. - 451 с. 

 

Виступи: 
https://www.youtube.com/watch?v=gHx35nbeC1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=6YN7FCxwAuw 

https://www.youtube.com/watch?v=uaiaJBWXpzI 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml3LRlGUqcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=b2NpZwd1Ux8 

 

(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; 

інформація про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; 

інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

http://www.forumn.kiev.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/1978
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1984
http://uk.wikipedia.org/wiki/1987
http://uk.wikipedia.org/wiki/1988
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1989
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1991
http://uk.wikipedia.org/wiki/2002
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=gHx35nbeC1Q
https://www.youtube.com/watch?v=6YN7FCxwAuw
https://www.youtube.com/watch?v=uaiaJBWXpzI
https://www.youtube.com/watch?v=Ml3LRlGUqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=b2NpZwd1Ux8
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Інформація про інших членів:  Спілка поляків України, Вірменський культурний центр 

«Наірі», Союз німців України, Асоціація болгарських національно-культурних товариств та організацій 

України, Всеукраїнський татарський культурний центр «Туган Тел»,  Християнсько-демократичний 

альянс румунів України, Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конгрес Ромен України», 

Асоціація єврейських організацій і громад України (ВААД), Громада литовців України, Естонське 

земляцтво в Україні, Київське товариство народів фіно-пермської групи, Демократична спілка угорців 

України.  
  

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких висвітлювалася 

діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 
Веб-презентація проектів КНГУ:  

Інтернет-сайт КНГУ: www.kngu.org  

Акаунт «КНГУ КНГУ/ КНОУ» відеохостингу Youtube:          

https://www.youtube.com/channel/UCLX75CHOsWMMoY6NlpVLcAQ 

Акаунт «Тolerccamp» відеохостингу Youtube, де розміщені відеофільми про заходи, які проводить КНГУ: 

http://www.youtube.com/user/Tolerccamp 

 https://www.youtube.com/channel/UCcKxDnhy_15WF7iDhjHMu4A/videos                              

 

Сторінки в соцмережі Фейсбук: 

https://www.facebook.com/knguorg - Кноу Конгресс 

https://www.facebook.com/europeancampua - Європейський табір EuroCamp 

https://www.facebook.com/sourcesoftolerance/ - Джерела толерантності 

 

 

Керівник   Т.М. Мураткіна 
                                                                                                                                    

 

 

                                                                           

Дата 30 жовтня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kngu.org/
https://www.youtube.com/channel/UCLX75CHOsWMMoY6NlpVLcAQ
http://www.youtube.com/user/Tolerccamp
https://www.youtube.com/channel/UCcKxDnhy_15WF7iDhjHMu4A/videos
https://www.facebook.com/knguorg

