
Відкритий простір для дискусій 
про майбутнє Європи

Сесії щовівторка
07 Вересня - 21 Вересня

 Українські Вібрації – Європейська Громадська Сфера

Вебінар

Приєднуйтесь до нас!

Реєстрація тут:

Supported by ENGAGEMENT GLOBAL with funds from 
the Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ)

Платформа для голосів європейців

Вебінар Європейська Громадська сфера

Зробимо Зробимо 
це разом!це разом!

Сесія 1 
Інклюзивна демократія, Громадянська участь та 
Інновації 
07 Вересня, 19:00 - 20:30 на платформі Zoom
I. Гендерна нерівність в Україні (мова: українська)
II. Політична участь людей з особливими потребами 
(мова: англійська)  
III. Цифрові інструменти політичної партисипації  
(мова: англійська)  

Сесія 2
Розумні громадяни, Мудрі рішення - Сталий розвиток
14 Вересня, 19:00 - 20:30 на платформі Zoom
I. Розумні міста та інтегрований міський розвиток I 
(мова українська)
II. Зелений туризм - сталі туристичні практики     
(мова: англійська)
III.  Розумні міста та інтегрований міський розвиток  II 
(мова: англійська)

Сесія 3
Європа та Україна
07 Вересня, 19:00 - 20:30 на платформі Zoom
I. Україна на шляху до ЄС: думки та сподівання 
громадян (мова: українська)
II. Європейська ідентичність (мова: англійська)
III. Громадяни Європи зі Сходу та Заходу - Відкритий 
діалог (мова: англійська)

Дізнайтись більше
Дізнайтись більше про проект на сайті European 
Public Sphere.    

Разом з вами ми хочемо зібрати ідеї та рішення для 
майбутнього Європи у сферах Демократії, Сталого 
розвитку та Європейської інтеграції з особливим акцентом 
на Україну. Давайте разом мріяти і ставати дизайнерами 
нашого спільного європейського майбутнього. 
За допомогою сесій, ми хочемо об‘єднати людей з усього 
континенту та допомогти будувати Європу, розроблену 
вами та для вас, її громадянами. Для цього ми зберемо ваші 
ідеї та подамо їх на онлайн-платформу Конференції про 
майбутнє Європи, опублікуємо ваші пропозиції у Каталозі 
ідей та надішлемо їх зацікавленим сторонам ЄС та Європи 
у жовтні 2021.
Кожна сесія охоплює кілька підтем, які розглядаються в 
окремих сесійних кімнатах. Одна з кімнат україномовна 
та дві англомовні. Ви можете вибрати будь-яку кімнату, 
залежно від ваших уподобань, та обговорити свої ідеї 
разом з іншими учасниками та запрошеними доповідачами 
(спікерами).

Ви мрійник із серцем, яке б‘ється по-європейськи? 
Ви не одні! Приєднуйтесь до туру Українські вібрації 
- Європейська громадська сфера 2.0.

Настав час широко розплющити очі і продовжити 
подорожувати Європою разом з нами!
Європейська громадська сфера створює громадський 
простір для обговорення майбутнього Європи та запрошує 
всіх бажаючих обмінятися думками та ідеями під час 
відкритих дискусій. Оскільки  Європа не закінчується на 
кордонах  Європейського Союзу, ми раді, що Європейська 
Громадська Сфера продовжує подорож Україною у своєму 
віртуальному турі „Українські Вібрації 2.0.“ восени 2021 
року.

http://European Public Sphere
http://European Public Sphere

