Культурний фонд Allianz та Європейський культурний фонд
започатковують Фонд «Культура солідарності», що пропонує
Європейську культурну надзвичайну програму для України
Війна Путіна в Україні дедалі більше перетворюється на війну руйнування, що також впливає на
митців і культурні установи країни. Європейські культурні ініціативи, що виступають проти
руйнування відкритого й різноманітного культурного життя в Україні та наразі працюють у всіх
країнах-сусідах та по всій Європі, потребують нашої невідкладної підтримки.
Культурний фонд Allianz уже понад двадцять років виступає за солідарність у Європі. Разом із
нашими міжнародними партнерами ми сприяємо мирному співіснуванню та відкритому
суспільству.
Спільна культура демократичної солідарності необхідна для мирного співіснування всіх
європейців. Напад Путіна на Україну як ніколи раніше вимагає вжити заходів від діячів культури
в усій Європі.
Тому з початку війни в Україні Фонд «Культура солідарності» надає екстрену допомогу
митцям і культурним ініціативам в Україні, фінансуючи культурні акції солідарності по всій
Європі. Як спільний інструмент Європейського культурного фонду, Культурного фонду
Allianz та все більшої кількості партнерських фондів і приватних донорів із усієї Європи, Фонд
«Культура солідарності» підтримує європейські культурні ініціативи та ініціативи
солідарності з Україною, що діють переважно в таких сферах:
•
•
•

Вони підтримують роботу незалежних (культурних) ЗМІ та відкритих, надійних й
безпечних (цифрових) медіаплатформ;
Вони захищають і створюють культурні місця захисту та притулку в Україні, а також
в еміграції для художників-біженців і діячів культури;
Вони ініціюють мистецькі проєкти й виробництва, що виховують надію на мирне
майбутнє України та всієї Європи.

Створення Фонду «Культура солідарності» було ініційоване 2020 року Європейським
культурним фондом (European Cultural Foundation, ECF) як програма надання культурних
грантів для зміцнення солідарності між громадянами Європи, що ослабла під час пандемії. З
самого початку Культурний фонд Allianz був одним із перших фондів, що взяли участь у
створенні Фонду «Культура солідарності» як загальноєвропейської відповіді на найактуальніші
культурні й соціальні питання нашого часу.
Додаткову інформацію про спрощену процедуру подання заявки можна знайти тут.
More information on https://kulturstiftung.allianz.de/en_EN/projects/culture-of-solidarity-fund.html
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