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МІСІЯ «Української призми»:
створити хаб фахової зовнішньополітичної інформації в Україні для посилення участі експертної спільноти у процесі прийняття рішень у сфері зовнішньої політики, міжнародних відносин, публічної дипломатії

ЦІННОСТІ «Української призми»:
1. Стратегічність у плануванні політики

2. Демократичні процедури участі у прийнняті рішень
3. Спільна відповідбльність влади і громадянянського суспільства за вироблення зовнішньої політики

ЗАВДАННЯ «Української призми»:
•

Запровадження сталої співпраці експертної спільноти та органів виконавчої, законодавчої влади України, які долучені до розробки та реалізації зовнішньої політики України;

• Дослідження проблематики зовнішньої політики, дипломатичної
служби, міжнародних відносин та безпеки, напрацювання та оприлюднення відповідних рекомендацій;
• Допомога органам влади України у поширенні достовірної інформації про
Україну за кордоном, налагодження каналів публічної дипломатії.
• Сприяння покращенню нормативно-правового поля, що регулює
основи зовнішньої та безпекової політики України, основ дипломатичної
служби та публічної дипломатії.
• Інформаційна, організаційна та консультаційна підтримка органів державної влади, організацій громадянського суспільства, освітніх закладів
та інших суб’єктів з питань зовнішньої політики та безпеки.

2017 рік у цифрах
•

•
•

Провели
країнах

21 публічний захід в столиці, регіонах України та 7 інших

На наші заходи зареєструвалося 1696

учасників

Випустили другий комлексний щорічний аналіз та оцінку зовнішньої політики України за 50 географічними та функцілнальними напрямами -

«Українська призма: Зовнішня політика 2016»
•

Видали 6 позиційних документів та понад 400 матеріалів для українських та закордонних ЗМІ

•

Підготували понад 50
кордонних справах

•

матеріалів для комітету Верховної Ради у за-

Створили портал зовнішньої політики з онлайн-базою понад 70

пертів-міжнарожників

екс-

•

Заснували мережу з 6 аналітичних центрів країн Східного партнертва EaP Think Bridge та щомісячний аналітичний дайджест

•

Започаткували Індекс стійкості до дезінформації у

14 країнах

Правління «Української призми»

Консультативна рада «Української призми»

Асоційовані експерти

Реалізовані проекти 2017 рік
Назва

Короткий опис

Prism Security Debates

Серія експертних дебатів на атуальні теми сфери безпеки
з підготовкою аналітичної записки напередні

Українська призма:
Зовнішня політика

Комплексна оцінка зовнішньої політики України з
публічною презентацією серед експертів та стейкхолдерів
в Києві та серією презентацій для студентів-міжнародників
в регіонах України та для експертів закордоном

V4+Security: Eastern
Frontier

«Українська призма» - місцевий партнер проекту з
дослідження питань безпеки в країнаї Вишеградської
групи, Молдові та Україні

2017 International
Neighbourhood
Symposium

Навчання для студентів з України,Туреччини, ЄС,
Центральної Азії

EaP Think Bridge

платформа, яка об'єднує експертні співтовариства країн
Східного Партнерства, щоб заповнити пробіл в підготовці
аналітичних продуктів про ситуацію в регіоні

Україна-Молдова:
Суперництво, співпраця
та взаємозалежність

проект спрямований на оцінку українсько-молдовських
відносин Результатом напрацювань проекту стануть дві
аналітичні записки із рекомендаціями для урядів Молдови
та України.

Індекс стійкості до
російської дезінформації

Індекс стійкості до дезінформації базується на
комплексній методології, яка дозволяє проводити
багатогранний та об’єктивний аналіз комунікаційних
заходів та інформаційно-психологічних кампаній Кремля у
вибраних країнах, а також оцінити вплив дезінформації,
продукованої Кремлем. Проект включає 14
країн(Азербайджан,Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія,
Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина,
Угорщина, Україна,
Чехія

Експертна дипломатія:
Аналітична підтримка роботи комітету у закордонних
посилення інформаційної справах ВРУ
співпраці між комітетом у
закордонних справах ВР
України та незалежними
аналітичними центрами
України

Витрати "Української призми" за 2017 рік
Витрати за категоріями

Сума, грн.

%

666 611,81

84,20%

- організація та проведення заходів

327 941,81

49,20%

- проведення досліджень та написання
аналітичних матеріалів

315 270,00

47,29%

23 400,00

3,51%

110 100,93

13,9%

12 246,65

1,55%

800,00

0,10%

1 978,62

0,25%

791 738,01

100,0%

Проектні витрати:

- розробка та створення веб-порталу
Адміністративні витрати
Податки та збори
Матеріальні витрати, обладнання, амортизація
Операційні витрати
Разом

«Українська призма» є членом:
•

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства, яку очолює голова правління «Української призми»
Геннадій Максак

•

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, спів-керівником якого був голова правління «Української призми» Геннадій Максак

•

Платформи незалежних аналітичних центрів країн Східного партнерва
Eastern Partnership Think Bridge

•

Міжнародної професійної мережі фахівців з цифрових комунікацій Digital
Communication Network, співзасновницею і віце-президентом якої є директор з комунікацій «Української призми» Ольга Чижова

•

Наші представники - члени Громадських рад при МЗС (очолює Геннадій
Максак), МІП, ВРУ

Партнери «Української призми»

Донори«Української призми»

