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Шановний Анатолію Олексійовичу, 
 

2020 рік запам’ятається нам з ряду причин, адже він був дуже вимогливим для всіх нас. 
Проте у сьогоднішньому зверненні до Вас, маю нагоду з задоволенням говорити лише 

про позитивні набутки 2020-го року, а саме про досягнення Інтеркультурного 
Павлограда. 

Перш за все, хочу подякувати Вам, як лідеру м. Павлоград, за глибоке особисте 

розуміння цінностей та проблематики інтеркультурності та безперервне сприяння 
втіленню інтеркультурної політики Ради Європи у різних галузях життя та громадського 

управління Вашого міста.  

Прикладами цього є проведення у вашому місті ряду заходів інтеркультурного 
характеру, включаючи ІСС гутірку «Вплив кризи Ковід-19 на життя міста», що 

відбулася у Павлограді у вересні минулого року за підтримки нашої Програми, 
забезпечуючи участь представників різних національних спільнот та ВПО. Кожен з 

таких заходів - це ще один крок до сприяння комфортному спільному проживанню у 
багатонаціональній громаді Павлограда та до співпраці з представниками різних етносів 

та спільнот на засадах взаємоповаги, участі та відкритого діалогу, до забезпечення 
принципів інклюзивності та рівноправ’я у місті.  

Звичайно, Ваша роль лідера є дуже важливою у цьому процесі. І самим цінним є те, що 

вона високо цінується не лише Програмою та Мережею ІСС, а самими жителями 
Павлограда, про що переконливо засвідчили результати виборів мера міста минулого 

року. Ще раз прийміть мої вітання з цього приводу. 

По-друге, маю задоволення сповістити, що з часу приєднання міста до Програми ІСС 
Ради Європи, м. Павлоград впевнено зарекомендував себе серед учасників 

Національної та Міжнародної Мереж Інтеркультурних Міст Програми. Сьогодні м. 
Павлоград ділиться своїми напрацюваннями у сфері інтеркультурності на міжнародному 

рівні з більш ніж 140 містами у 35 країнах світу.  
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Маю також додати, що у 2020р м. Павлоград активно долучилося до всеукраїнського 
проекту з Інтеркультурної Компетентності, що втілювався містами Української Мережі 

ІСС під моїм керівництвом та за підтримки Ради Європи. Місцевими тренерами, - які 
попередньо пройшли он-лайн курс з Інтеркультурної Компетентності, наданий 

експертом РЄ, - було проведено декілька ефективних тренінгів для спеціально 
визначених цільових аудиторій міста.  

Звичайно, цих результатів м. Павлоград досягло завдяки наполегливій роботі 

інтеркультурної команди міста на чолі високопрофесійного місцевого ІСС координатора 
пані Олени Шуліки та завдяки незгасаючій підтримці пані Олени Шкатули, пані Лариси 

Бабічевої та інших. Найзначніші досягнення інтеркультурного Павлограда у 2020р., 
поряд з кращими практиками інших ІСС міст України, я детально відобразила у річному 

Звіті про Роботу Мережі Інтеркультурних Міст України у 2020, опублікованому на 
офіційному сайті Ради Європи. 

Досвід минулого року ще раз підтвердив, що завдяки нашій тісній співпраці, досягнення 

вражаючих результатів стало можливим навіть під час такого нелегкого для нас всіх 
періоду. Новий 2021 рік має бути лише кращим від попереднього, а отже й можливості 

для співпраці, частіших зустрічей, змістовних обмінів та партнерських відносин мають 
лише розширитися. Зі свого боку, я зроблю все можливе для забезпечення цих 

можливостей і, звичайно, сподіваюся на продовження нашого взаємно-збагачуючого 
плідного співробітництва та на Вашу підтримку. 

 

З повагою та найкращими побажаннями, 

               
 
Ксенія Рубікондо 
Міжнародний Експерт з Інтеркультурної Політики 
Координатор Національної Мережі  
Інтеркультурних Міст України 

 

https://rm.coe.int/activity-report-icc-ukraine-2020/1680a10dc2?fbclid=IwAR2R8JxK0tFRTsFNzygUYwNf0geC4wWCAPMsPuCWCWGlfdWNxFLPwfXSd9s

