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ČO SÚ „DNI UKRAJINY“ ?
      
       Združenie FEMAN sa vo svojej činnosti špecializuje predovšetkým na rozvoj a podporu kultúry, cezhraničnú ekonomickú a hospodársku 
spoluprácu, sociálnu pomoc a budovanie medzinárodných kultúrnych kontaktov. V roku 2019 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako 
jeden zo svojich  kľúčových projektov v poradí 5. ročník „Dní UKRAJINY 2019 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný cezhraničný projekt 
zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Z hľadiska "bezpečnosti" o to zvlášť, 
že Slovenská republika od 01.01.2019 predsedá medzinárodnej organizácií "OBSE" (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe)
pričom jednou z jej priorít počas ročného predsedníctva je aj riešenie vojnového konfliktu na Ukrajine. Pre Európsku úniu, ako aj pre 
Slovensko predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko zase ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie 
v tomto prípade mám mesto Košice, ktoré je prakticky vďaka svojej strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu 
a do Európskej únie. M esto Košice je v súčasnosti považované za pevný bod pre rozvoj kultúry, dobrovoľníctva, športu, vzdelávania, 
ekomomicko – hospodárskych vzťahov a rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.

PREDBEŽNÝ PROGRAM: 

17.4. o 17.00  „Druhá strana fotografie“ autor: Vadik ZIBROV, Ukrajina
25.4. o 14.00  „Slovensko – Ukrajinská spolupráca novinárov a médií“
25.4. o 17.00 S lávnostné otvorenie „5.Dni UKRAJINY 2019“
26.4. o 10.00„ Tvorivé dielne a pracovné workshopy“
26.4. o 17.00„ Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“ 
27.4. o 14.00 „KULINÁRIA - ukrajinský BORŠČ a PIROHY“
28.4. o 11.00   „Petangový turnaj Košice – Užhorod“ , Park Komenského v Košiciach
28.4. o 16.00„ Od Dunaja po Laborec“ 
29.4. o 09.00   „SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM 2019“ 
29.4. o 16.00 „Ukrajinská VYŠÍVANKA v Košiciach“  
29.4. o 19.00 „Slávnostný galakoncert – Dni UKRAJINY 2019“ 
30.4. o 17.00 „Záverečný program Dni UKRAJINY 2019“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprievodné vystúpenia súborov z Ukrajiny v meste Košice:

29.4. o 16.00„ Ukrajinská – VYŠÍVANKA - v Košiciach“  
30.4. o 11.00„ Výchovný koncert pre ZŠ“  
30.4. o 17.00„ Pozdrav z Ukrajiny v MČ Nad jazerom“ 

Informácie: www.dniukrajiny.sk

http://www.dniukrajiny.sk
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