
D e v e l o p m e n t  f o r u m



Re:Open Zakarpattia – це форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської 
області, щоб перетворити цей регіон на нову історію успіху України.



Форум має стати інструментом для популяризації цього регіону як 
унікального західного фронтиру України в самому центрі Європи, а також 
засобом спростування міфів та стереотипів про регіон, які накопичилися за 
останні роки. Таким чином, ідея проєкту не обмежується виключно подією 
(форумом), а передбачає активну комунікацію як до, так і після форуму.

Ідея



Форум покликаний допомогти відкрити Закарпаття знову (reopen&rethink), 
як з точки зору традиційних та нових можливостей, так і з точки зору 
проблемних питань, вирішення яких стане додатковим імпульсом для 
розвитку регіону та України загалом.

Форум проводиться ГО “Інститут Центральноєвропейської Стратегії” за підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID)





За останні роки через низку причин Закарпатська 
область, як найбільш західний мультикультурний регіон 
України в центрі Європи під кордоном з ЄС і НАТО з 
високим логістичним, інвестиційним та туристичним 
потенціалом, переживає період “застою” в розвитку; 
тривалий час область залишалася поза увагою 
керівництва України та почала асоціюватися, в першу 
чергу, з негативними подіями чи явищами, як то 
контрабанда, сепаратизм, кримінальні розбірки, тощо.



Це викривлена картина того, яким насправді є, а головне, 
– яким може і має бути Закарпаття з огляду на свою 
історію, ресурси та потенціал.

Форум повинен стати тим незалежним майданчиком, де 
через дискусію мають бути спростовані стереотипи та 
міфи про Закарпаття, озвучені ідеї та запропоновані 
рішення для розвитку регіону, а через висвітлення події в 
медіа –  має бути донесено згенерований контент до 
якомога ширшої аудиторії.



Подібного форуму, який би збирав у одному місці всіх, хто 
впливає на рішення щодо розвитку Закарпаття, наразі 
немає, і досі не існувало. Відтак, форум з такою ідеєю міг 
би стати щорічним та, водночас, перетворитися у велику 
кількарічну кампанію популяризації Закарпаття. Власне, у 
рамках підготовки та проведення цього форуму така 
інформаційна кампанія буде проведена протягом 6 місяців 
2020 року.

Для чого цей форум?



Ми пропонуємо не тільки відкрити Закарпаття, а перевідкрити цей регіон, 
відкрити знову, відкрити заново, переосмислити, щось почати з чистого 
листка, з нової чистої сторінки, написати нову історію, нову історію успіху 
України.



Водночас, ми прагнемо, аби Закарпаття відкрилося знову і заново для 
України та світу.



Аби додатково підсилити цю ідею та заклик ми використали у візуалізації 
символ “листа”, “листка”, “сторінки”, а отже “історії” з асоціативним рядом 
“нова сторінка”, “з нової сторінки”, “tabula rasa”, “привідкрити та 
перевідкрити”, “відкрити заново і знову”, “написати нову сторінку історії”, 
“написати нову історію успіху”.



Ми використовуємо двокрапку, щоб додатково підкреслити зміст слова 
“reopen”, тобто “перевідкрити”, "відкрити знову", адже двокрапка завжди 
означає додаткове значення, асоціативний ряд, якісні характеристики для 
переосмислення.

Чому “re:open”?



Логотип є закликом до дії

Зелений листок символізує Закарпаття 
відкрите для світу

Білий фон як символ потенціалу і 
відкритої сторінки для майбутнього 
Закарпаття

Приклад того, як ми створюватимемо 
графічний контент. Майже весь він буде 
побудований на використанні трьох слоїв



Зелений колір найбільше асоціюється із Закарпаттям, а також ми 
використовуємо його як символ природи, котра має грати значну роль в 
майбутньому регіону.



технології виноробство туризм

Ми використвовуємо різний графічний 
контент, щоб показати певні сфери 

діяльності



Головні цілі форуму



1)  	привернути увагу до регіону як перших осіб держави, так і всіх тих, хто впливає на 
ухвалення рішень, з метою вдосконалення державної регіональної політики щодо 
Закарпатської області, а також створити умови для сталої комунікації між регіоном і 
центральною владою;



2)  	спростувати стереотипи про Закарпаття як відсталий та проблемний регіон, який 
протягом останніх років згадується в медіа  переважно у негативних контекстах. 
Водночас, створити масив контенту, який би дозволив збалансувати образ Закарпаття в 
громадській думці та медіа;



3)  	презентувати Закарпатську область для всеукраїнської та міжнародної аудиторії як 
регіон, який потребує уваги та розуміння, вартий інвестицій, може бути історією успіху 
України та здатний генерувати історії успіху для решти України в контексті її європейської 
та євроатлантичної інтеграції;



4)  	забезпечити експертну дискусію за ключовими напрямками розвитку Закарпаття за 
участі тих, хто ухвалює та впливає на ухвалення рішень для генерування ідей, 
формулювання стратегій, пошук рішень та напрацювання політик різного рівня, програм 
для регіону;



5)  	створити незалежний майданчик для формального та неформального діалогу 
стейкхолдерів та лідерів думок, як регіональних та всеукраїнських, так і міжнародних, які 
можуть бути дотичні до розвитку Закарпаття.





Це люди, які ухвалюють рішення або впливають на них у контексті 
державної та регіональної політики, а саме президент та прем’єр-міністр 
України, профільні міністри, народні депутати, політики, журналісти, 
громадські діячі, дипломатичний корпус та міжнародні організації, 
експерти, представники місцевого самоврядування, чиновники, офіційні 
представники країн-сусідів з числа членів ЄС і НАТО, аналітичні центри.

Цільова аудиторія форуму



2-денна подія у вигляді панельних дискусій, індивідуальних виступів, 
презентацій та виставок про Закарпаття та в контексті Закарпаття.

Формат події



нова історія

успіху України

форум ідей та рішень



reopen.zakarpattia.org.ua

reopen.zakarpattia@gmail.com

+380673278074


