ПРОГРАМА
ІІ-го
ФЕСТИВАЛЮ
УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
II-Й ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК СВІТУ
«25 років відродження кредитної кооперації в Україні»
ДАТИ:

У період із 08 червня по 29 жовтня 2017 року

МІСЦЕ:

м.Стрий, м.Моршин, м.Косів, м.Турка, смт.Бориня

?

2012 року у м.Стрию був започаткований I-й
Фестиваль Українських Кредитних Спілок, як

комплекс грандіозних заходів, де кожен міг
долучитися до того чи іншого заходу. Детальніше
читайте тут: Альманах про I-й Фест
?
2017 рік – 25 років як в Україні
відроджений кооперативний рух – створена одна із
перших кредитних спілок в Україні – кредитна
спілка «ВИГОДА», яка успішно провадить свою
?

діяльності до нині.
м.Стрий – історичне місце українського

кооперативного руху. Тут колись був створений та
успішно діяв «МАСЛОСОЮЗ», тут у 1894 році була
створена кредитна спілка «Задаткова каса», тут
діяла ціла плеяда українських кооперативних та
національних державотворчих діячів – Євген
Олесницький, Остап Нижанківський, Олекса

ОБГРУНТУВАННЯ:

?

Бобикевич та інших.
м.Стрий розміщене неподалік знаменитих

курортів м.Моршина та м.Трускавця, де можна
розмістити всіх гостей у відповідності до їх
побажань комфорту, відпочинку і санаторного
лікування
?
м.Стрий розміщене у підніжжі Карпат, що
забезпечує великі можливості цікавих прогулянок
та екскурсій.
?
м.Косів – столиця Гуцульщини, місце
неймовірної краси, мужніх людей, місце
проведення фестивалю старовинного одягу “Луденєфест”
?

?

м.Турка – столиця Бойківщини, 2017 року
відбудеться Світовий конгрес бойків та
Бойківські фестини
смт.Бориня – селище, яке у самому серці

бойківського краю, на руському шляху до Європи,
має цікаву історію і намагається творити сучасну
історію побудовану на праці, служінні і
кооперації

Українським кооператорам, які понад 150 років
будували і будують кооперацію для української
ПРИСВЯТА:

громади, з українською громадою з гаслом «СВІЙ
ДО СВОГО ПО СВОЄ», дбаючи за добро кожного
зокрема і всіх разом.
Ми УКРАЇНЦІ світу – можемо, вміємо, знаємо як
забезпечувати доступ до фінансових послуг на

ІДЕОЛОГІЧНА
КОНЦЕПЦІЯ:

основі кооперативних засад, дбаючи за добро
місцевих громад, економічний розвиток,
розвиваючи українську культуру та будуючи дух
своїх спільнот.

ГАСЛО:

«СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ»
УКРАЇНСЬКА СВІТОВА КООПЕРТИВНА РАДА, включаючиЦУКА, УКРК, КРА, НАКСУ, ВАКС, обласні асоціації

ЗАПРОШЕНІ
УЧАСНИКИ:

кредитних спілок, українські кредитні спілки
США, КАНАДИ, АВСТРАЛІЇ та кредитні спілки
України, Український Коперативний Альянс,
Львівська аграрна дорадча служба, ГО “Стрийтуристичний”

СКЛАД
ОРГКОМІТЕТУ:

Формується на підставі делегування представника
від кожної асоціації-учасника свого представника

ВИКОНКОМ
ФЕСТИВАЛЮ:

Формується оргкомітетом

ФІНАНСУВАННЯ:

Спільний узгоджений бюджет, організаційна
вкладка кожного учасника

КЛЮЧОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ:

КС «ВИГОДА» та КС “КОСІВСЬКА” забезпечують
роботу виконкому фестивалю із долученням СУКР,
ВАКС, НАКСУ

Програма включає комплекс окремих заходів до яких можуть
долучатися бажаючі представники кредитних спілок, організацій
які з ними працюють, активні члени спілок тощо.
РАМКОВИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
АНКЕТА-ЗГОЛОШЕННЯ

#

1

ДАТИ

ЩО

08.06.17

Конференція з питань економічної
самоорганізації “Мільйон із

ДЕТАЛІ,
УЧАСНИКИ

МІСЦЕ

члени
кредитних
спілок,

М.СТРИЙ

гектара – літо 2017”
2 09-11.06.17

“Стрий-Органік-Фест, літо 2017”

керівники
КС
М.СТРИЙ

ПРИМІТКИ

Анкета-зголошення
МАТЕРІАЛИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Анкета-зголошення

Зацікавлені
3

30.06.17

Конференція “Кооперація і
християнські ідеї економічної

с.Зарваниця

співпраці”

4

01.07.17

IX-а Екуменічна кооперативна
Проща до Зарваниці із участю
кредитних спілок та інших видів

особи від
КС та інших

Вечірня
кооперативна

кооп
структур

ватра,

Зголоситися на
прощу

с.Зарваниця

кооперативів
05-08.07.17 Навчальний практикум «Косівщина»

5 06-08.07.17

Книжкова толока

Фестиваль старовнного
6 06-09.07.17 гуцульського одягу “Луденє-фест”
м.Косів

м.Косів (ІваноФранківська
область).

Організатор Любов
Хомчак
20 років КС
“Косівщини”

м.Косів
молодь,
бажаючі
члени КС

Мандрівка “Горами нашої слави”

Карпати

8 15-16.07.17

Хресна хода на гору Яворину

с.Липа, Долинський
р-н.

VI-ті Всесвітні Бойківські
Фестини

Положення про
похід
Анкета реєстації
Про Яворину та
історія 2012 р
Світовий Конгрес

м.Турка

Бойків

Веломандрівка Стрий-Самбір-Сянки10 03-06.08.17

Анкета

м.Моршин

7 14-21.07.17

9 02-06.08.17

Оксана Довгун

Велоклуб “Стрий-

Ужоцький перевал-Бориня-МатківСколе-Стрий

Ровер-Сіті”

11 05.08.2017

Бойківські фестини “Свято Хліба”
у смт.Бориня, Турківський р-н і
сходження на г.Пікуй (1408 м)
Фотоальбом 2016

смт. Бориня

Кооператив
“Вулкан”, Світовий
Конгрес Бойків

13 10-12.08.17

ФОРУМ КРЕДИТНИХ СПІЛОК, м.Стрий

м.Стрий-Підгорецький
маєток

25 років КС
“Вигода”

Конкурс-фестиваль “Старовинної

с.Підгірці

14 11-12.08.17

української пісні”

15

19.10.17

Міжнародний день кредитних спілок
– 25 років відродження кредитної
кооперації в Україні

16

26.10.17

Конференція з питань економічної
самоорганізації “Мільйон із
гектара – осінь 2017”

17 27-29.10.17

Великий Карпаський Ярмарок
“Стрий-органік-фест, осінь 2017”

Стририйський
м.Стрий

м.Стрий

р-н

м.Стрий

У рамках II Фестивалю буде підготовлено друковону продукцію та
електронні варіанти:

Співаник українця “І в нас і вас хай буде гаразд” за
редакції Богдана Сидорака
Путівник “Горами нашої слави”: опис маршруту, фото,
рекомендації
АНКЕТА-ЗГОЛОШЕННЯ
Голова організаційного комітету
Петро Маковський,
Скайп: petromakovskiy
E-mail: petromakovskyi@gmail.com
067 233 18 20 (viber)
Прес-секретар: Олександр КРИВЕНКО
akryvenko64(at)gmail.com
063 241 36 81 (viber)
Skype: kryvenko_oleksandr

