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Основна мета Форуму - об’єднання зусиль людей доброї волі, представників 

державних та громадських організації, новаторів та професіоналів для вирішення 

проблем оновлення на засадах загальнолюдських духовних цінностей таких 

життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства як освіта, 

охорона здоров’я, інформаційний простір, становлення громадянського 

суспільства в Україні. 

Форум поставив та обговорив такі актуальні для сьогодення України питання:  

1. Громадянське суспільство: актуальні зміни в системі цінностей. 

2. Мистецтво бути щасливим у світі, що змінюється. 

3. Моральні, соціо-культурні та релігійні засади політики. 

4. Релігійна злагода як потреба часу. 

5. Екосистема планети Земля і роль людини. 

6. Етичні виміри інформаційно-комунікативного простору. 

7. Просвіта, освіта, виховання – творення нової людини. 

8. Духовні основи здоров’я. 

9. Волонтерський рух як відповідь на виклики сучасності. 

 

Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового 

мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та 

світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обов’язку. Попереду 

велика робота синтезу, яку ми пов’язуємо з діяльністю Ради громадських 

організацій. 

На Форумі було зроблено 55 доповідей, виступів, повідомлень, проведено 6 

майстер-класів, було зареєстровано 120 учасників з 13 міст України (Київ, Львів, 

Луганськ, Ужгород, Біла Церква, Вінниця, Харків, Житомир, Одеса, Фастів, 

Феодосія, Чернівці) та з Індії. Учасники Форуму на заключному засіданні 24 

травня 2015р. одностайно ухвалили: 
 

1. Продовжити спільну роботу громадськості по наповненню змістом Системи  

цінностей третього тисячоліття, відобразивши в ній норми поведінки для 

людини та суспільства. 

2. Втілювати наявні освітні та просвітницькі теми у навчальні програми з 

метою формування цілісного світогляду на основі розробленої суспільством 

Системи  цінностей. 

 



3. Підтримати ініціативу Інституту вивчення Щастя щодо внесення доповнень 

до Конституціі України, що забезпечать: 

- кожному громадянину України  Право на Щастя; 

- відповідальність держави за створення умов для того, щоб людина мала 

можливість бути Щасливою. 

4. Підтримати ініціативу створення Міжнародного правозахисного руху 

«Право на Щастя». 

5. Підтримати діяльність етнокультурних, іноваційних, просвітницьких 

громадських центрів та комітетів з етики. 

6. Підтримати ідею створення фонду «Екологія – це вигідно» та його 

міжнародної науково-технічноі програми «Відродження». 

7. Розробити та втілити метод контролю за прийняттям рішень представни-

ками влади: 

- у  системі освіти та просвіти; 

- у проектах використання природних ресурсів; 

- у етнокультурно-національному  розвитку . 

8. Ініціювати створення «Інституту Батьків»(«Батька та Матері») з метою 

відродження в украінській родині важливоі ролі батька – вихователя-

вчителя духовних цінностей – та матері-берегині. 

9. Розробити та реалізувати профілактичні заходи для зменшення або повної 

ліквідації шкідливого впливу  інформаційно-комунікаційних технологій на 

психічне та фізичне здоров’я користувачів . 

10.  Підтримати ініціативу щодо створення на базі табору Молода гвардія у м. 

Одеса – Міжнародного духовно-інтелектуального просвітницько-освітнього 

та виховного дитячого центру. 
 

Наші подальші дії: 

 Дану Резолюцію довести до відома законодавчих та виконавчих органів влади 

усіх рівнів підпорядкування. 

 Звернутися до громадських, волонтерських, державних організацій та бізнес-

асоціацій щодо підтримки Резолюції. 

 Проінформувати всі представництва та посольства іноземних держав в Украіні 

щодо розробленої Резолюціі. 

 Створити постійно-діючу ініціативну групу для роботи в період між 

Форумами, для розробки та впровадження механізмів реалізації Резолюції. 

 Розробити план дій та заходів щодо виконання всіх пунктів проекту Резолюції. 
 

Від Оргкомітету: 
Андрієвська Наталія Василівна Громадянський інститут лідерства,  

Березанська Наталія Іванівна Фонд духовного розвитку «Анк», 

Винославська Олена Василівна НТУУ «КПІ»,  

Гавриленко Світлана Йосипівна Комітет з етики та гуманітарної експертизи, 

співголова оргкомітету 

Опря Сергій Громадянська Платформа Нова Країна, 

співголова оргкомітету 

Петюшенко Людмила Миколаївна Центр розвитку дитини, людини та сім’ї «Сін» 

Тарасов Олександр Миколайович БКПФ «За покликом серця» 
 


