МІСТО – ПАРТНЕР
ОЛАВА (ПОЛЬЩА)

Олава - місто в південно-західній Польщі, на річці Олава та Одер, за 27 км на
південний схід від Вроцлава.
За даними 2011 року, місто населяли 31 959 мешканців.
Адміністративний центр Олавського повіту Нижньосілезького воєводства.

Партнерська угода діє з 2002 року
Історія співпраці:
- обмін досвідом, поїздки офіційних делегацій, збереження історичної
спадщини, підтримка розвитку спільної українсько-польської культури.

МІСТО – ПАРТНЕР
ШЬОНІНГЕН (НІМЕЧЧИНА)
Шьонінген — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія. Входить
до складу району Гельмштадт.
Площа — 35,36 км². Населення становить 11 405 осіб (станом на 31 грудня
2016)

Партнерська угода діє з 1996 року
Історія співпраці:
- щорічний обмін учнівськими делегаціями з метою вивчення іноземних
мов, ознайомлення з освітою та культурою іншої країни (1997-2018
роки).;
- оздоровлення в м. Шьонінген українських дітей-сиріт , напівсиріт та
дітей із соціально незахищених сімей, що два роки (1997-2018 роки);
- обмін творчими колективами: капела бандуристок «Червона калика»,
дитячі колективи Золочівської музичної школи та середніх шкіл міста
Золочева (1997-2018 роки);
- спільний проект міст-побратимів «Діти малюють заради майбутнього»;
- випуск книжки «Фея Зошьон», ілюстрованої німецькими та українськими
дітьми, 200 екземплярів (2011-2012 роки);
- дпомога соціально незахищеним мешканцям міста Золочева (2013 рік);
- отримання із Шенінгена тренажерів для рівноваги для Благодійного
фонду «Милосердний самарянин», що діє для дітей з особливими
потребами при церкві блаженного Миколая Чарнецького.
- урочистості з нагоди 20-річчя заснування Товариства “ЗолочівШьонінген: партнери” (2017 рік);
- гуманітарна допомога для лікарні м.Золочева (2018 рік)

МІСТО – ПАРТНЕР
СКАДОВСЬК (УКРАЇНА)
Скадовськ - місто і морський порт на березі Джарилгацької затоки Чорного
моря. Заснований 1894 року.
Адміністративний центр Скадовського району Херсонської області.
Скадовськ — кліматологічний курорт, щороку місто відвідує близько 50 000
осіб.

Партнерська угода діє з 2017 року
Історія співпраці:
- поїздка групи учнів із міста у Скадовск для участі у проекті літньої школи
”Go camp”з удосконалення розмовної англійської мови. Їх вчителями
були волонтери з Америки. Юні золочів’яни проживали у родинах
скадовчан, які згодом за програмою культурного обміну, зустрічали
Різдво у Золочеві.

