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Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Спільний технічний секретаріат і вона ні в якому разі не може 

сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020. 

  

 
День Європейської Співпраці 2019  

Понад 900 людей здали кров на території Програми Румунія-Україна 
  

Спільна Операційна Програма Румунія – Україна 2014-2020 долучилася до інших програм 
територіального співробітництва для святкування Дня європейської співпраці. 

Таким чином, керівні органи програми вирішили організувати спеціальний захід, присвячений Дню 
Європейської Співпраці: кампанію із донорства крові що несе назву «Європа за ТЕБЕ! Ти за ЖИТТЯ! 
Будь ДОНОРОМ!». Захід був організований за підтримки центрів переливання крові в межах 
території програм у двох країнах-учасницях: Тульча, Ботошани, Сучава, Бая-Маре та Сату-Маре (в 
Румунії) та Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород та Одеса (в Україні). 

З 18 по 20 вересня 2019 року 930 осіб з обох боків кордону вирушили до дев'яти центрів переливання 
крові, які беруть участь у акції, і здали понад 350 літрів крові, які будуть використані для врятування 
тих, хто терміново потребує цієї допомоги. 

Серед донорів, людей з місцевих громад, які вважали важливим докласти усіх зусиль для тих, хто 
потребує допомоги, можна було також знайти представників жандармерії, рятувальних служб та 
працівників місцевих органів влади, в тому числі членів Спільного Моніторингового Комітету 
Програми. 

Для того, щоб віддячити учасникам за їх зусилля, Програма Румунія – Україна організувала конкурс-
розіграш призу – дев'яти гірських велосипедів, по одному для донорів від кожного центру 
переливання крові. Розіграш переможців транслювався в прямому ефірі на сторінці програми у 
Facebook, ENI CBC Romania-Ukraine 2014-2020, а переможці повернулись до Центрів  переливання 
крові, які брали участь у акції, щоб отримати свої призи. 

Керівні органи програми хотіли б подякувати всім, хто брав участь у цій кампанії, як центрам 
переливання крові в дев'яти містах, які забезпечили оптимальні умови для донорів, так і людям, які 
здали кров і зробили цю подію справді важливою. 
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Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом через Європейський 
Інструмент Сусідства (ЄІС). 
Програма призначена для прикордонних областей Румунії і України і сприятиме головній меті Європейського Інструменту 
Сусідства: прогресу у напрямку процвітання та добросусідства на користь країн-членів ЄС та країн, що не є членами ЄС 
завдяки діям транскордонного співробітництва. 
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Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили   поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі.  

Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне 

різноманіття, терпимість та свободу особистості.  Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та 

цінностями з країнами та народами за його межами. Європейська комісія є виконавчим органом ЄС.  
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