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1. Візія та місія, принципи і цінності 
 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ФОРУМ» 

(далі - ГО «ДЕМФОРУМ») - громадська (недержавна) некомерційна неприбуткова організація, 

зареєстрована згідно з законодавством України у лютому 2013 року. Із самого початку своєї 

діяльності ГО «ДЕМФОРУМ» ставила на меті підтримку та захист інтересів своїх членів та 

суспільства у різних сферах, а також сприяння розвитку медіа-ринку в Україні. Завдяки 

партнерським стосункам зі ЗМІ (Еспресо ТВ та іншими), контактам у регіонах та активній 

позиції засновників ГО «ДЕМФОРУМ» бере участь у різних заходах у медійній, культурній та 

інших сферах.  

 

Візія (бачення) 

ГО "ДЕМФОРУМ" – незалежна громадська організація, яка веде ефективну діяльність у 

стратегічних для себе напрямках медіа, культури, демократії, реформ, розвитку регіонів, 

самостійно та в партнерстві з іншими українськими, іноземними та міжнародними 

організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян 

докладає зусилля задля досягнення запланованих результатів. 

ГО “ДЕМФОРУМ” бачить Україну незалежною, демократичною, правовою європейською 

державою з розвинутим громадянським суспільством, високим рівнем культури, сучасними та 

вільними засобами масової інформації. 

 

Місія 

Місія ГО "ДЕМФОРУМ" - підтримка та захист інтересів громад та окремих груп громадян у 

соціальній, діловій, культурній сферах, сприяння розвитку медіа-ринку в Україні, що в 

результаті сприятиме побудові та розвитку України як демократичної, правової, європейської 

держави. 

 

Метою ГО "ДЕМФОРУМ" є підтримка та захист інтересів народів, громад, окремих груп осіб 

у соціальній, діловій, культурній, етнічній сферах та сприяння розвитку медіа-ринку в Україні.  

 

Основні принципи:  

● здійснення діяльності без мети одержання прибутку - ми є неприбутковою організацією  

● ефективне використання ресурсів - ми плануємо нашу діяльність таким чином, щоб усі задіяні 

ресурси (фінансові, людські та інші) давали максимальний та якомога довший ефект  

● віддаленість від політичних партій та політичних проектів - ми не маємо відношення до 

політичних партій і не беремо участь у політичних проектах  

● відкритість - ми відкриті перед суспільством, партнерами, державою, фінансуючими 

організаціями та ін.  

● відповідальність - ми відповідальні за наші зобов’язання і дії перед суспільством, партнерами, 

іншими організаціями та людьми.  

 

Цінності:  

● професіоналізм  

● бездоганна репутація  



● відповідальність  

● демократія  

● повага до особистості 

 

 

  



 

2. Завдання та основні напрямки діяльності  

 
Завдання: 

● сприяння всебічному розвитку української культури, міжнародній співпраці в сфері 

культури та міжкультурного діалогу 

● сприяння розвитку медійного середовища в Україні, професійних навичок журналістів, 

збільшення якісного контенту   

● сприяння створенню умов для задоволення і захисту законних, соціальних, творчих, 

національно-культурних, економічних, правових та інших інтересів своїх членів 

● сприяння захисту прав та свобод людини та громадянина 

● організація та проведення різних заходів, у тому числі тренінгів, стажувань, семінарів, 

круглих столів, дискусій, форумів, конференцій тощо 

● співпраця з українськими, іноземними та міжнародними організаціями, з донорськими 

організаціями та грантодавцями, органами державної влади та місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян тощо 

● здійснення моніторингу та аналізу медіа-середовища, культурної та інших сфер 

 

Напрямки діяльності: 

● Медіа та інформація 

● Культура 

● Демократія, реформи та євроінтеграція 

● Розвиток регіонів 

 

“Медіа та інформація”  

● підвищення якості журналістики та довіри до українських медіа,  

● підтримка виробництва якісного контенту з питань, що викликають громадський інтерес, 

сприяння публічному обговоренню суспільно важливих питань,  

● залучення та навчання аудиторії, у тому числі сприяння зусиллям із підвищення медіа-

грамотності,  

● підтримка впровадження важливих медіа реформ,  

● розширення зусиль медіа-моніторингу і аналізу становища медіа,  

● розвиток сприятливого середовища для свободи слова та свободи ЗМІ в Україні,  

● сприяння розвитку міжрегіонального медіа-партнерства.  

“Культура”  

● збереження та розвиток української культурної спадщини, сприяння збереженню культурного 

розмаїття,  

● сприяння міжрегіональній та міжнародній співпраці в культурній сфері, культурному та 

міжкультурному діалогу,  

● сприяння популяризації української культури всередині країни та за кордоном, формування 

позитивного іміджу України у світі,  

● підтримка інклюзії у сфері культури, 5 ГО “Всеукраїнський демократичний форум”. Річний 

звіт за 2019 рік. ● сприяння розвитку культурних та креативних індустрій (зокрема, фестивалів 

та інших заходів, культурних та креативних просторів тощо),  



● розвиток аудіального (зокрема, радіо) та аудіовізуального (зокрема, телебачення та кіно) 

мистецтв.  

“Демократія, реформи та євроінтеграція”  

● сприяння демократичним перетворенням і побудові громадянського суспільства в Україні,  

● боротьба з корупцією в Україні,  

● сприяння процесу європейської інтеграції України,  

● сприяння проведенню реформ в Україні,  

● інші активності, які справляють позитивний вплив на громадське життя.  

“Розвиток регіонів”  

● сприяння всебічному розвитку регіонів, у т.ч. місцевого самоврядування, вирішення 

соціальних, економічних, культурних, екологічних та інших проблем регіонів,  

● сприяння розвитку регіональних медіа. 

 

 

Наші досягнення 

 

ГО «Всеукраїнський демократичний форум» діє з 2013 р. За цей час громадська організація 

набула значного досвіду в управлінні різними проектами (медійними, культурними та іншими), 

а також напрацювала тісні партнерські відносини з медіа- компаніями та іншими організаціями.  

 

Також однією з найбільш значущих подій, яка відбулась за організації Демфоруму - проведення 

в українських Карпатах міжнародного форуму Via Carpatia. ГО "ДЕМФОРУМ" виступила 

одним з ініціаторів та співорганізаторів Міжнародного форуму Східної та Центральної Європи 

Via Carpatia - масштабного міжнародного заходу у Верховинському районі Івано-Франківської 

області.  Міжнародний форум Via Carpatia було проведено у 2018, 2019 та 2020 роках. 

 

Голова правління ГО «Всеукраїнський демократичний форум» пан Микола Пасько має 

багаторічний досвід роботи та реалізації проектів - зокрема, працював управляючим 

директором українського офісу Кульчик Фонду, старшим радником Morgan Stanley, 

заступником міністра соціальної політики України та ін. 

 

Серед команди організації є професійні проектні менеджери з досвідом роботи у цих сферах.  

 

У 2020 році до команди ГО увійшла Ярина Ясиневич та очолила Міжнародний форум Східної 

та Центральної Європи Via Carpatia. Ярина Ясиневич має значний досвід в організації та 

проведенні заходів, забезпечення ефективної комунікації між членами команди, проектної та 

фінансової діяльності, кризового менеджменту. 

 

 

 

 

Досягнення організації у реалізації проектів: 

2015 р. - за фінансового сприяння Канадського посольства були організовані офіси в 

Краматорську, Сєверодонецьку та Харкові, які проводили журналістські розслідування та 

збирали реальні факти та історії прифронтових областей. Як результат, записували відео та 



аудіо сюжети, які передавались всім бажаючим медіа. Ці офіси існують та продовжують свою 

роботу. 

2016 р. - посольство США в Україні підтримало ініціативу по створенню циклу спеціалізованих 

журналістських розслідувань на актуальні для України теми, пов’язані з корупцією, реформами, 

покращенням бізнес-клімату в Україні. Напрацювання цієї роботи стали базою для організації 

5 прямих ефірів в рамках вже існуючого проекту «Дискусійне ток-шоу «Політклуб Віталія 

Портникова». Цикл передач мав позитивні результати та досяг поставленої мети - залучити 

фахових людей до діалогу, надати можливість максимальній кількості людей ознайомитись з 

проблемами та почути про дії уряду та народних депутатів України. Ток-шоу продовжує 

виходити в ефірі телеканалу Еспресо. 

У 2018 році ГО “ДЕМФОРУМ” розпочала новий етап своєї діяльності, значно збільшивши свої 

активності у пріоритетних напрямках. 

2018 р. - ГО “ДЕМФОРУМ” виступила одним з ініціаторів та співорганізаторів Міжнародного 

форуму Східної та Центральної Європи Via Carpatia - масштабного міжнародного заходу у 

Верховинському районі Івано-Франківської області, який поєднав у собі фестивалі, кінопоказ, 

концертні програми та міжнародну конференцію з питань економічного, інфраструктурного, 

екологічного та туристичного розвитку Карпатського регіону. 

2018 р. - за фінансової підтримки посольства США та сприяння ГО “Демфорум” в ефірі 

телеканалу ЕСПРЕСО виходили програми Віталія Портникова. 

2018 р. - за підтримки Українського культурного фонду був знятий телевізійний фільм «Ольгерд 

Бочковський. Незгасима іскра палаючої ватри національної свідомості» - історія одного з 

багатьох представників українських еліт, відомих в наукових колах світу, але «стертих» з 

пам’яті свого народу. 

2018 р. - за підтримки Українського культурного фонду був створений сценарій художнього 

фільму «Вінценз» про автора унікального гуцульського епосу «На високій полонині» 

Станіслава Вінценза. 

2018 р. - за підтримки Українського культурного фонду був реалізований міжнародний проект зі 

створення концепції Центру міжкультурного діалогу ім. Станіслава Вінценза у Верховинському 

районі Івано-Франківської області. 

2018 р. - за підтримки Державного агентства України з питань кіно, народного депутата України 

Миколи Княжицького та інших партнерів був проведений захід «Дні українського кіно у 

Верховині», покликаний дати можливість мешканцям краю ознайомитись з сучасним якісним 

українським кіно та популяризувати національний кінематограф. 

2019 р. - за підтримки Українського культурного фонду був здійснений етап препродакшну та 

відзнятий видовищний тизер майбутнього художнього фільму «Вінценз».  

https://demforum.org/proekty/via-carpatia
https://demforum.org/proekty/diskusijne-tok-shou-2018
https://demforum.org/proekty/film-pro-olherda-bochkovskoho
https://demforum.org/proekty/film-pro-olherda-bochkovskoho
https://demforum.org/proekty/stsenarii-filmu-vintsenz
https://demforum.org/proekty/stsenarii-filmu-vintsenz
https://demforum.org/proekty/dni-ukrainskoho-kino
https://demforum.org/proekty/dni-ukrainskoho-kino


2019 р. - за ініціативи народного депутата України, Голови Комітету з питань культури і 

духовності Миколи Княжицького ІІ Міжнародний Форум Центральної та Східної Європи Via 

Carpatia відбувся у Верховині на Прикарпатті. Демфорум виступив співорганізатором заходу.  

2019 р. -  2020 р.. - за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні стартував проект 

«Четверта влада: вплив, виклики, відповідальність», покликаний розширити професійні 

навички медіа-середовища через проведення регіональних публічних лекцій та зустрічей 

провідних українських журналістів з журналістами регіональних та національних медіа, 

студентами вищих навчальних закладів журналістських факультетів, блогерами та активними 

громадськими діячами. 

2020 р. - відбувся Міжнародний Форум Центральної та Східної Європи «Via Carpatia. Місця 

української сили». 26-27 вересня у Львові відбулися дискусійні панелі у прямому ефірі 

телеканалу Еспресо та ряд подій у різних локаціях міста. Дискусії були присвячені кільком 

основним темам, які мають провідне значення для поступу культури та розбудови 

громадянського суспільства. Ці фокуси відобразилися у темах дискусій, які провели у прямому 

ефірі митці, практики та інтелектуали. Форум відбувався за підтримки Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради. Партнери: Львівський 

національний літературно-меморіальний музей Івана Франка (Дім Франка), Видавництво 

Старого Лева, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на 

Лонцького», Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р. Іваничука. 

2020 р. - завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID 

«Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews, було 

втілено проєкт “Право на майбутнє”. У рамках проєкту було заплановано створення циклу із 4 

телепередач про найбільш актуальні питання в галузі охорони здоров’я України. Це, зокрема 

питання щодо вакцинації в Україні; ситуація та маловідомі факти щодо COVID19; серцево-

судинні захворювання та цукровий дібет, як люди боряться з цими захворюваннями; корупція 

на фармацевтичному ринку тощо.  

https://viacarpatia.org/2019/
https://viacarpatia.org/2019/
https://demforum.org/proekty/chetverta-vlada-vplyv-vyklyky-vidpovidalnist
https://viacarpatia.org/2020/
https://viacarpatia.org/2020/
https://demforum.org/novyny/proiekt-pravo-na-maibutnie


3. Організаційна структура 

Система управління 
 

 

 

 

  



4. Діяльність у 2020 році 
 

У 2020 році громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум» продовжила 

організацію та проведення різних заходів, у тому числі лекцій, премій, акцій, конференцій в 

культурній та медійній сферах. Також активно здійснювалася співпраця з українськими, 

іноземними та міжнародними організаціями, з донорськими організаціями та грантодавцями, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян. У 2020 році 

в реалізації проектів брали участь експерти та менеджери, що тривалий час успішно 

співпрацюють з нашою організацією, а також до команди приєднались нові кваліфіковані 

спеціалісти, що підсилили її потенціал. 

 

Міжнародний Форум Центральної та Східної Європи “Via 

Carpatia” 
 

 
 

Via Carpatia - щорічний Міжнародний форум Центральної та Східної Європи, започаткований 

2018 року. Форум з кожним роком набуває популярності не тільки серед туристів, а також є 

цікавим для представників політичних еліт та активістів як з України, так і інших країн. Зокрема, 

у Форумі беруть участь міністри, парламентарі, очільники регіону та іноземні урядовці, 

популярні та талановиті виконавці, європейські інтелектуали. 

 

Проте у 2020 році Via Carpatia був змушений переміститися з Верховини Івано-Франківської 

області до Львова - такі вимоги непростого часу в умовах пандемії Covid-19. 

 

Місія форуму «Via Carpatia. Місця української сили» у 2020  році – збереження традицій та 

творення на їхньому ґрунті нових смислів, національне відродження, сучасний технологічний 

розвиток і пошук місць, ідей та просторів, які дають нам силу.  

 

26-27 вересня у Львові відбулися дискусійні панелі у прямому ефірі телеканалу Еспресо та ряд 

подій у різних локаціях міста. Дискусії були присвячені кільком основним темам, які мають 

провідне значення для поступу культури та розбудови громадянського суспільства. Ці фокуси 

відобразилися у темах дискусій, які провели у прямому ефірі митці, практики та інтелектуали: 

https://viacarpatia.org/2020/
https://viacarpatia.org/2020/
https://viacarpatia.org/2020/


● Каркас. Інституції для підтримки національного відродження 

● Двигун. Як технології впливають на культуру. Електронні сервіси, роялті та прямий доступ до 

слухачів 

● Магніт. Місця сили України 

● Що дасть нам силу? 

 

Усі дискусії транслювалися у фейсбуці та доступні на сторінці у записі.  

 

Події офлайн пройшли у співпраці з Українським ПЕН. Письменники-пенівці презентували 

книжки для дітей - Іван Андрусяк та художниця Марія Савко, та для дорослих - збірку есеїв 

«Мости замість стін. Що об’єднує українців?». Поетичні читання СИЛАботоніка зібрали 

прихильників поезії у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іваничука. 

 

Центральною подією форуму стало вручення відзнаки імені Станіслава Вінценза «За 

гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів». Третім лауреатом премії став Леонід 

Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства та 

головний редактор видавництва «Дух і Літера». 

 

Завершила форум панель, організована Українським ПЕН, «Що дає нам силу?». 

 

Організатори: «Всеукраїнський демократичний форум», Український інститут книги, Український 

ПЕН, телеканал Еспресо.  

За підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської 

обласної ради. 

Партнери: Український інститут книги, Дім Франка - Franko House, Львівська обласна бібліотека 

для юнацтва ім. Романа Іваничука, INSO-Lviv  

 

  

http://facebook.com/VIACARPATIAforum


Проєкт «Право на майбутнє» 
 

«Демфорум» став одним з отримувачів гранту, в рамках конкурсу «Виробництво контенту із 

залученням аудиторій з метою кращого висвітлення системи громадського здоров’я», Медійної 

програми в Україні Internews та реалізовував проєкт «Право на майбутнє». 

 

У рамках проєкту було заплановано створення 

циклу із 4 телепередач про найбільш актуальні 

питання в галузі охорони здоров’я України. Це, 

зокрема питання щодо вакцинації в Україні; 

ситуація та маловідомі факти щодо COVID19; 

серцево-судинні захворювання та цукровий дібет, 

як люди боряться з цими захворюваннями; 

корупція на фармацевтичному ринку тощо. 

 

Щоб дати відповіді на ці питання, недостатньо зосередитись тільки на висвітленні медичної  

складової, адже кожна тема поєднує в собі ще й психологічні, ментальні, суспільні, економічні 

фактори, а також таке ганебне явище, як корупція.  Лише дослідивши в комплексі все це, можна 

наблизитись до отримання відповідей на поставлені питання. Водночас ми усвідомлюємо, що 

ключове слово в кожній передачі є «зміни», а точніше необхідність їх проведення.   

 

Ми зверталися до фахівців, експертів, чиновників, правоохоронців, які допоможуть нам 

розібратися в складних питаннях. В кожній темі ми  обов’язково розповідали про закордонний 

досвід. Автори передач ставили за мету допомогти широкому загалу розібратися в питаннях, 

від яких безпосередньо залежить їхнє здоров’я, а найбільш скептично налаштованій аудиторії 

– задуматися. 

 

26 вересня на телеканалі Еспресо відбувся показ першої із телевізійних програм по проекту 

«Право на майбутнє» на тему щеплення.  3 жовтня відбувся показ другої програми по проекту 

«Право на майбутнє» на тему серцево-судинні захворювання, діабет та ліки. 10 жовтня - показ 

телевізійної програми на тему Covid19. 17 жовтня -  четвертої телевізійної програми на тему 

Медреформа. 

 

Усі телепрограми можна подивитись на YouTube-каналі Espreso.TV 

 

Проект реалізовано громадською організацією «Всеукраїнський демократичний форум», що 

стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект 

USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. 

 

 
 

 

 

 

 

https://demforum.org/novyny/proiekt-pravo-na-maibutnie
https://demforum.org/novyny/vidbudetsia-pokaz-tsyklu-televiziinykh-prohram-po-proektu-pravo-na-maibutnie-v-eteri-telekanalu-espreso
https://demforum.org/novyny/vidbuvsia-pokaz-pershoi-televiziinoi-prohramy-po-proektu-pravo-na-maibutnie-v-eteri-telekanalu-espreso
https://demforum.org/novyny/vidbudetsia-pokaz-druhoi-televiziinoi-prohramy-po-proektu-pravo-na-maibutnie-v-eteri-telekanalu-espreso
https://demforum.org/novyny/vidbudetsia-pokaz-tretoi-televiziinoi-prohramy-po-proektu-pravo-na-maibutnie-v-eteri-telekanalu-espreso
https://demforum.org/novyny/vidbudetsia-pokaz-ostannoi-televiziinoi-prohramy-po-proektu-pravo-na-maibutnie-v-eteri-telekanalu-espreso


Книжкова премія «Еспресо. Вибір читачів» 
 

Книжкова премія «Еспресо. Вибір читачів» 

започаткована з метою відзначати найкращі 

вітчизняні літературні новинки року та задля 

підтримки інтересу до читання книжок в Україні. Ми 

прагнемо, аби видавці знайшли шлях до читачів 

через рекомендації, відгуки та оцінку книжок 

читачами і авторитетними експертами. 

 

Премія проходить в три етапи: 

1 ЕТАП - оргкомітет приймає заявки від видавництв на участь книжок у Премії за двома 

номінаціями - «Література для дітей та підлітків» та «Література для дорослих». Нововведення 

2020 року — номінація за найкращу літературу для підлітків.  

 

2 ЕТАП - експертне журі у складі відомих журналістів та літературних критиків , письменників , 

професорів українських вузів та літературознавців визначають, які  3 книги в кожній з номінацій 

перейдуть в фінальний етап. 

 

3 ЕТАП - переможця серед 3-х фіналістів обирають читачі в бібліотеках по всій Україні.   

 

Особливість премії полягає в тому, що її переможця визначають читачі шляхом голосування у 

бібліотеках України.  

 

Упродовж червня 2020 року на Першому етапі за пропозиціями 37 видавництв був сформований 

Довгий список зі 145 книг. Далі на Другому етапі, впродовж липня над оцінюванням видань 

працювали 38 експертів кожен у своїй окремій номінації. За підрахунками результатів 

голосування серед експертів визначились по 3 книги-фіналісти. Ці твори і потратили в Третій 

фінальний етап голосування читачів за кращу книгу в бібліотеках по всій Україні. 

 

Географія та число учасників Премії збільшуються щороку. Цьогоріч Оргкомітет отримав аж 12 

тисяч 621 голос від читачів бібліотек з усієї України, це втричі більше ніж минулого року. 

Голосування за кращу книгу для дітей, підлітків та дорослих пройшло в майже у 400-х 

бібліотеках по всій країні. Читачі мали змогу не просто ознайомитися та прочитати кращі 

новинки літератури, а і віддати голос за свого фаворита.  

 

За перемогу в номінації “Література для дітей” змагалися три дитячі книги:  

● "Коли я була лисицею" Таня Поставна (видавництво "Vivat") 

● "Мія і місячне затемнення" Оля Русіна ("Видавництво Старого Лева") 

● "Історія, яку розповіла Жука" Грася Олійко ("Видавництво Старого Лева") 

У номінації “Література для підлітків” треба було вибрати фаворита з-поміж книг:  

● "Шпигунки з притулку "Артеміда" Наталія Довгопол (видавництво "Vivat") 

● "Сірка на порох" Іван Андрусяк (видавництво"Фонтан казок") 

● "Не кажи нікому" Саша Камінська (видавництво "Ранок") 

Складно було зробити вибір у номінації “Література для дорослих” з-поміж книг:  

● "Амадока" Софія Андрухович ("Видавництво Старого Лева") 

● "Планета Полин" Оксана Забужко (Видавничий дім "Комора") 

● поетична книжка "Список кораблів" Сергій Жадан (видавництво “Меридіан Черновіц”) 

 

https://demforum.org/proekty/knyzhkova-premiia-espresovybir-chytachiv-2020
https://www.youtube.com/watch?v=laequSqxpiQ
https://demforum.org/novyny/zavershyvsia-finalnyi-tretii-etap-knyzhkovoi-premii-espreso-vybir-chytachiv-2020


Читачі бібліотек зазначили, що обирати серед запропонованих книг було непросто, адже кожен 

літературний твір був надзвичайно цікавий, захопливий і вартий уваги. Найактивніше обирали 

кращу книгу підлітки та діти. Особливо приємно, як зазначили працівники бібліотеки, що такі 

конкурси, як “Еспресо. Вибір читачів” заохочують молодь до читання, розвивають фантазію та 

емпатію. А ще стимулюють бажання замислитися, оцінити книгу та обґрунтувати свою думку, 

роблячи вибір. 

 

З 1 грудня Оргкомітет премії “Еспресо. Вибір читачів” розпочав підрахунок голосів. Сотні 

бібліотек вже надіслали та продовжують надсилати заповнені анкети і протоколи голосування 

читачів.  

 

Книжкова премія “Еспресо. Вибір читачів” заснована телеканалом “Еспресо” та підтримана ГО 

“Демфорум”. Її презентація відбулась у травні 2017 року в рамках міжнародного фестивалю 

Книжковий Арсенал у Києві. Премія триває вже четвертий рік поспіль.  

 

 

Проєкт «Четверта влада: вплив, виклики, відповідальність»  
 

За підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні з 2019 року ГО “Демфорум” 

розпочато втілення проєкту «Четверта влада: вплив, виклики, відповідальність». Проєкт 

покликаний розширити професійні навички медіа-середовища через проведення регіональних 

публічних лекцій та зустрічей провідних українських журналістів з журналістами регіональних та 

національних медіа, студентами вищих навчальних закладів журналістських факультетів, 

блогерами та активними громадськими діячами. 

 

27 січня 2020  року у рамках проєкту 

відбулася відкрита лекція українського 

журналіста і публіциста Віталія 

Портникова для студентів Вінниці. Захід 

відбувався в актовій залі Донецького 

Національного Університету імені 

Василя Стуса. Лекція мала великий 

успіх у слухачів та проходила за 

відсутності вільних місць у лекторії. 

Близько 290 відвідувачів - це переважно 

студенти, разом з викладачами 

університету, представники ЗМІ та 

представниками громадянського 

суспільства. 

 

Завершальна лекція проєкту проходила в медіацентрі Могилянської школи журналістики. 4 

лютого студенти Києво-Могилянської академії мали можливість підвищити свою 

медіаграмотність на відкритій лекції українського журналіста і публіциста Віталія Портникова. 

Загалом близько 80-ти майбутніх  журналістів, студентів інших факультетів та викладачів 

зібрались послухати Віталія Портникова. Також можна було поставити запитання лектору. 

Виготовлено телеверсію лекції, яку було показано в ефірі медійного партнера проекту - 

телеканалу Еспресо, прем'єрний показ якої відбувся 9 лютого у місті Вінниця. 

 

https://demforum.org/proekty/chetverta-vlada-vplyv-vyklyky-vidpovidalnist
https://demforum.org/novyny/u-vinnytsi-vidbulas-lektsiia-v-ramkakh-proiektu-chetverta-vlada-vplyv-vyklyky-vidpovidalnist
https://demforum.org/novyny/u-kyievi-vidbulas-zavershalna-lektsiia-v-ramkakh-proiektu-chetverta-vlada-vplyv-vyklyky-vidpovidalnist
https://www.youtube.com/watch?v=IeNf3ipGpn8
https://www.youtube.com/watch?v=t3g902R7LYM
https://demforum.org/novyny/vidbuvsia-pokaz-televersii-lektsii-vitaliia-portnykova-z-donetskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-vasylia-stusa-v-efiri-telekanalu-espreso


Лекції  в рамках проєкту «Четверта влада: вплив, виклики, відповідальність» відбулись вже в 

Харкові, Одесі, Острозі, Дніпрі та Вінниці. Основна ціль лекцій - підвищення якості, 

об'єктивності, незаангажованості медіа-контенту і, як наслідок, підвищення рівня критичного 

мислення та об'єктивності оцінок українцями інформації та подій. Суспільство має бути добре 

поінформоване про події в країні та світі, і отримана інформація має бути максимально чесною, 

справедливою, без викривлення інформації. Довіра громадськості повинна бути пріоритетним 

напрямком в роботі медіа. 

 

Захід організовувався ГО «Всеукраїнський демократичний форум», за підтримки Фонду 

розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Організаційний партнер - Донецький Національний 

Університет імені Василя Стуса. Медіапартнер заходу - телеканал Еспресо.  

 

 

 

Передача першого видання поеми «Мойсей» Івана Франка з 

власноручним підписом  
 

30 серпня 2020 року у музеї «Дім Франка» у Львові було представлено перше видання поеми 

«Мойсей» Івана Франка з власноручним підписом автора. Поет присвятив примірник книги 

меценатові української культури Євгену Чикаленку. Одним із організаторів події виступив 

«Всеукраїнський демократичний форум». 

 

Музей завдячує раритетом народному депутату України Миколі Княжицькому, який викупив 

видання на аукціоні. Також за організаційної підртримки «Всеукраїнськиого демократичного 

форуму» вдалося відреставрувати портрет адресата цієї посвяти Франка – Євгена Чикаленка. 

Портрет пензля Івана Труша зберігався у фондах музею, але його не можливо було експонувати 

через пошкодження. Завдяки «Демфоруму» і меценатові Миколі Княжицькому недоліки усунуті 

й тепер портрет зможуть побачити відвідувачі музею. 

 
 

Десятки львів’ян зібралися у Домі Франка просто неба, аби побачити ексклюзивний раритет. 

Презентацію супроводжував квартет соль мінор для двох скрипок, альта та віолончелі Василя 

Барвінського у виконанні «INSO – Львів». 

https://demforum.org/novyny/u-muzei-dim-franka-u-lvovi-predstavyly-pershe-vydannia-poemy-moisei-ivana-franka-z-vlasnoruchnym-pidpysom-avtora
https://demforum.org/novyny/u-muzei-dim-franka-u-lvovi-predstavyly-pershe-vydannia-poemy-moisei-ivana-franka-z-vlasnoruchnym-pidpysom-avtora


 

Організаторами події виступили громадська організація 

«Всеукраїнський демократичний форум», Львівський Дім 

Франка, народні депутати України Микола Княжицький та 

Олег Синютка. 

 

Інформаційні партнери: телеканали «Еспресо», «Прямий», 

НТА та 5 канал. 

 

 

 

 

Всеукраїнська акція «Дякую Захисникам України» 
 

 

 

Акція на підтримку бійців проводиться з 

2017 року і присвячена Дню Захисника 

України, який відзначається 14 жовтня. 

Її головна мета полягає в тому, щоб 

кожен громадянин подякував 

військовим, добровольцям та 

волонтерам, які боронять українські 

землі як на Сході, так і в тилу. 

 

 

15 жовтня 2020 року ГО «Всеукраїнський демократичний форум» спільно з Полтавським 

Батальйоном Небайдужих провели благодійний концерт-телемарафон в рамках акції. Мільйони 

глядачів змогли подякувати захисникам, долучившись до перегляду та до збору коштів, які 

підуть на лікування українських захисників. Ми закликали українців згадати наших захисників і 

подякувати в зручний спосіб. Долучитися до акції було дуже просто: до 14 жовтня необхідно 

написати пост вдячності або записати відео з хештегом #ДякуюЗахисникамУкраїни. Найкращі 

відео були показані в ефірі телеканалу Еспресо. Також можна було прикрасити свою аватарку 

у Facebook спеціальною символікою "Дякую Захисникам України. 

 

На заході для українських героїв виступили гурти KOZAK SYSTEM та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.  

Ведучий заходу - Андрій Карпов - Полтава. 

 

 

 

  

https://demforum.org/novyny/blahodiinyi-kontsert-telemarafon-diakuiu-zakhysnykam-ukrainy


5. Партнери 
 

Еспресо 

«Прямий» 

НТА  

5 канал 

Верховинська районна рада 

Асоціація жінок України «Дія» 

Нова пошта 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Національний університет "Острозька академія" 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Могилянська школа журналістики 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

Громадська організація «Гуманітарна студія «Хвиля» 

Національна скаутська організація України «Пласт» 

Громадська організація «Верховина – квітка Карпат» 

Український культурний фонд 

Посольство США 

Український інститут книги 

Український ПЕН 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація  

Івано-Франківська обласна рада 

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка (Дім Франка) 

Видавництво Старого Лева  

Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» 

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р. Іваничука 

БФ «Весна!» 

 

 

 

 

 

  



6. Контакти 
 

Організація:  ГО «Всеукраїнський демократичний форум». 

Адреса: Україна 03087, м. Київ, вул. Адама Міцкевича 10, оф. 32 

Телефон: (096) 234 55 02 

E-mail: info@demforum.org        

 

Сайт: https://demforum.org/ 
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