Наші делегати у
“Відкритий світ”

програмі

Представник Боярки взяв участь у міжнародній програмі
«Відкритий світ».
Заступник боярського міського голови Валерій Шульга відвідав
Сполучені Штати Америки в рамках міжнародної програми
«Відкритий світ». Участь представника місцевої влади в
українській делегації стала можливою за сприяння КиєвоСвятошинського центра соціально-психологічної реабілітації
населення та американської партнерської організації «Друзі
чорнобильських центрів в США (FOCCUS, президент Норма
Берковіц)».
Участь представника Боярки в програмі «Відкритий світ» – це
велика честь і визнання досягнень боярської місцевої влади,
оскільки ця програма призначена для лідерів України, зокрема,
представників різних рівнів державної влади. Програма
розрахована насамперед на кандидатів, які, незважаючи на свій
відносно молодий вік, уже виявили себе як професіонали своєї
справи, показали свої сильні лідерські якості і зацікавлені у
вивченні американського досвіду й підтримці професійних та
особистих контактів з американськими колегами після повернення
до України. Про результати візиту докладніше в наших наступних
номерах.
Наша довідка про программу Відкритий світ”.
Програма була заснована Конгресом США в 1999 році з
ініціативи двох видатних вчених і суспільно-політичних діячів
Росії та США: академіка Дмитра Сергійовича Лихачова та
директора Бібліотеки Конгресу США др-а Джеймса Біллінгтона. У
2003 році програма була поширена на Україну. Програма
«Відкритий Світ» покликана зміцнювати взаєморозуміння й
співробітництво між Україною та Сполученими Штатами шляхом
надання можливості українським лідерам у різних галузях
діяльності зустрітися зі своїми американськими колегами й
обмінятися досвідом та ідеями з найбільш важливих для обох

сторін питань.
Програма «Відкритий світ» є єдиною програмою обмінів усередині
законодавчої гілки влади США й отримує щорічне фінансування
від Конгресу США. Таким чином, номінування на участь у
програмі і сама участь не передбачають ніяких фінансових
витрат з боку учасників. Управління програмою здійснюється
Центром «Відкритий Світ» при Бібліотеці Конгресу США –
незалежним федеральним агентством, що управляється Радою
опікунів, яка очолювана др-м Джеймсом Х. Біллінгтоном.
Програма «Відкритий Світ» зазвичай передбачає десятиденний
тематичний візит, присвячений одному з обраних напрямків.
Програми візитів складаються індивідуально для кожної
делегації з урахуванням інтересів та побажань учасників.
Українські делегати зупиняються в американських родинах, що
дозволяє їм ближче познайомитися з повсякденним і громадським
життям.
На фото: Валерій Шульга (другий зліва) в складі української
делегації.

