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Асоціація «Портал України» об’єднує українських студентів, науковців, французьких громадян та нащадків українських емігрантів, які
потрапили у Францію на початку минулого століття. Події Революції
Гідності звели разом усіх, кому небайдужа доля України. Наші цілі
сформувалися не тільки з демократичних цінностей та доброчинних
задач, а й з метою культурно-просвітницької і медіаційної діяльності
у місті, що свого часу стало культурним центром Європи.

Асоціація ставить собі за мету:
• знайомити жителів регіону Нор-Па-де-Кале із сучасною
Україною, змінами, які відбуваються в українському суспільстві та
українською культурою ;
• продовжувати існуючі регіональні партнерства;
• розвивати культурні, освітницькі та економічні зв’язки між
українською та французькою громадськістю;
• вивчати французький досвід у напрямках реформ та консолідації
суспільства та знайомити з ним українську громадськість;

Проекти, реалізовані
за період 2014-2015 рр.
Гуманітарні :
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a Зібрано і відправлено теплі речі, медичні матеріали на потреби
Проекти,
реалізовані за період 2014-2015 рр.
шпиталів Майдану.

a Була куплена і відправлена в Україну машина швидкої допомоги з
військовою формою, медикаментами, теплими речами та ковдрами.
a Зібрано і передано кошти на лікування хлопців, скалічених під час
подій на Майдані.
a Проведено успішний проект «Брадері 2014» – на зароблені кошти
(980 євро) військовий шпиталь Миколаєва придбав необхідне медичне приладдя.
a Кошти у 3 000 євро, зібрані під час концерту «Музиканти для України» було відправлено на рахунок асоціації «Aide Médicale &
Caritative France-Ukrainе», яка опікується лікуванням і реабілітацією поранених майданівців і бійців АТО.

Найбільший ярмарок у
Європі проходить у Ліллі.
Два дні поспіль наші
активісти продавали речі,
щоб зібрати кошти для
Миколаївського шпиталю

Машину швидкої куплено і завантажено
найбільш потрібними речами у зоні АТО,
медичними матеріалами і формою
військового зразка для добровольців

Проекти, реалізовані
за період 2014-2015 рр.
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Гуманітарні :

a Розпочато велику роботу з підтримки медичних установ і
гуманітарних організацій України разом з благодійною Асоціацією
A.D.A.J. (Aide aux pays en Difficulté et Animation de la Jeunesse).
4 Відправка медичного обладнання у Миколаївський госпіталь.
4 Протеїнові напої у Дніпропетровський військовий госпіталь
(відділення реанімації)
4 Постільна білизна для лікарні медицини праці у Києві,
де наразі проходять психологічну реабілітацію військові із зони АТО.
4 Відправка медикаментів та перев’язочних матеріалів на потреби АТО.
4 Відправка ліків до кардіологічного відділення Львівського шпиталю.
4 Допомога у пошуку донорів медичного обладнання
(Брюгге, Рубе, Ламберсарт)
4 Збір та відправлення одягу, взуття, іграшок для переселенців із зони АТО.

До Миколаєва прибула вантажівка з медичними
ліжками та матрацами, стільцями, приліжковими
тумбами, білизною, медичним приладдям

Проекти, реалізовані
за період 2014-2015 рр.
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Культурні :

a Розпочато низку культурних майстер-класів для дітей та дорослих :
розпис писанок до Великодня, свято на Івана Купала, ательє до свята
Святого Миколая, Масляна та ін.
a Організовано виступи на тему традиційних українських свят.
a Завдяки підтримці і допомозі Асоціації «Ламберсарт-Канів-Україна» та
добрій волі наших музикантів вдалося організувати і провести благодійний концерт «Музиканти для України».

Майстер-клас з виготовлення традиційної
обрядової багаторукої ляльки-оберега
проведено у Будинку Асоціацій м. Рубе

Благодійний концерт
«Музиканти для України»
відвідали біля
300 глядачів

Для членів української діаспори першої
генерації (1930-1947 рр.) було зворушливим
відкриттям продовження і поширення
українських традицій і звичаїв молоддю

Проекти, реалізовані
за період 2014-2015 рр.
Громадсько-просвітницькі :
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a Проведено 6 маніфестацій (Майданів) на підтримку подій в Україні у
місті Лілль.
a Активно проводилася комунікація з місцевими медіа задля висвітлення
точки зору українського суспільства на ситуацію в Україні, було організовано роздачу інформаційних листівок на цю тему.
a За підтримки відділу міжнародних відносин Лілльського Університету і
спілки фотографів «SPUL» було реалізовано фото-виставку «Майдан •
Україна • Європа» і проведено конференцію «Україна між еволюцією та
революцією» з показом альманаху короткометражок студії «Вавілон13».
a За підтримки будинку Асоціацій міста Рубе було проведено фото-виставку «Майдан • Україна • Європа» і презентацію автором Алланом Гімолем
своєї книги «Україна. Відродження нації.»

Перші листівки про ситуацію в Україні ми
почали роздавати під час лілльського Майдану,
проведеного 15 грудня 2013 року. Попередні
маніфестації, у яких брали участь лілльці,
пройшли у Брюсселі та Парижі.

На презентацію виставки запрошена
Марія Пономарьова - одна з операторів,
що фіксували події на Майдані

Презентацію книги “Україна. Відродження нації” публіка
зустріла з цікавістю, а спілкування з автором продовжилося
за чашкою кави.

Проекти, реалізовані
за період 2014-2015 рр.
Громадсько-просвітницькі :
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a За підтримки ассоціації «Histoire de Savoirs» та кінотеатру L’Univers був
проведений показ фільму «Сильніше ніж зброя» студії «Вавілон13», та
організовано аперитив і дискусію з глядачами на тему подій в Україні.
a За підтримки студентів та школи ESPOL, та у координації з українськими
асоціаціями зі Стразбургу та Парижу, було проведено зустріч із знімальною групою студії «Вавілон13» і організований показ їх фільму про події
у Маріуполі.
a У координації з асоціацією Українські Перспективи та організаторами
кінофестивалю «A l’Est du Nouveau», було проведено покази повнометражних фільмів студії «Вавілон13» у рамках фестивалю. Завдяки цьому
партнерству показ фільмів відбувся також у Парижі та ще декількох містах Франції.

Зустріч зі знімальною групою студії
«Вавілон 13» розпочалася з розповіді
про ситуацію, що склалася на сході
України у період 2014 — початку
2015 року

Активісти асоціації привезли
фільм «Сильніше ніж зброя»
на фестиваль «A l’Est du Nouveau»,
що проходив у м.Руан.

Плани на майбутнє
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4 Готується відкриття курсів української мови та краєзнавства.
4 Планується вже традиційне проведення дитячих та дорослих ательє на
Різдво, Масляну, Великдень.
4 Йде підготовка програми заходів
у дні вшанування жертв Голодомору 1932-1932 років.
		 Нами взято за мету :

		

•

донести історичну правду про цю трагедію до кожного небайдужого.

•

залучитися підтримкою офіційних представників громадського
суспільства у питанні визнання Францією Голодомору,
як геноциду українського народу.

У плані:
•

концерт за участі хору «Діапазон»

•

організація конференції з фахівцями

•

організація літургії з єпископом Української Греко-католицької церкви, Єпархії Святого Володимира Великого в Парижі Борисом Гудзяком

•

можливо проведення фотовиставки

4 4го жовтня - допомога в організації благочинного обіду та невеличкого
концерту для асоціації АДАЖ.
4 плануємо розширити спектр показу українських сучасних та класичних
кінематографічних творів.
4 Розширення співпраці з місцевими організаціями для подальшого розвитку франко-українських проектів та ознайомлення французів з українським суспільством і культурою.
4 Розвиток та наповнення сайту та ФБ сторінки, Твіттеру

Асоціація «Портал України» радо вітає в своїх лавах усіх, хто цікавиться українською
культурою і готовий докладати зусиль до справи розвитку наших проектів. Якщо у вас
є пропозиції у рамках наших цілей або бажання доєднатися до нашої команди, будьласка заповніть анкету на сайті. А поки що чекаємо вашої участі у наших заходах, про
які завжди можна дізнатися відвідавши групу ФБ «Українці у Ліллі».

