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Програма неформальної освіти
«Майстерня сільських ініціатив»
оголошує набір на 2017 – 2018 рік
Цього року програма відбувається вчетверте й діє
в Донецькій, Черкаській та Закарпатській областях

«Майстерня сільських ініціатив» уже три роки успішно працює в Україні. За цей
час понад 200 школярів із 50 сіл Івано-Франківської, Черкаської, Донецької та
Дніпропетровської областей взяли участь у ній. Старшокласники та старшокласниці навчилися брати на себе відповідальність за зміни у своїх громадах та реалізовувати ініціативи. Власними зусиллями вони створили у своїх селах нові дитячі
та спортивні майданчики, творчі гуртки, парки відпочинку, облаштували автобусні зупинки, провели змагання, організували волонтерські загони, створили
фільми та книжки про рідне село і ще багато цікавого.

Наша місія
Розвивати сільські громади в Україні,
навчаючи та створюючи можливості
для розкриття потенціалу молоді на селі

– Сільська молодь –
невичерпний ресурс креативу та енергії, який здатен згуртувати громаду
та спонукати її до змін. Молодим людям просто потрібно показати шляхи,
як можна використовувати свої енергію та потенціал.
Хочете й ви для своїх громад отримати такий авангардний загін?

Подавайте заявку https://goo.gl/SV7ZnV
на участь у програмі «Майстерня сільських ініціатив»
2017 – 2018 навчального року!

СТРУКТУРА ТА ЕТАПИ ПРОГРАМИ
2017
Вересень

Жовтень

Листопад – грудень

відбір громад/сіл
для участі
в програмі

відбір безпосередніх
учасників серед учнів
школи, громаду/село
якої обрали для участі
в програмі

«Майстерня Ідей»

2018

6-денний виїзний семінар,
на який ми запросимо учасників та учасниць і розкажемо їм про те, що таке неформальна освіта, волонтерство, громадська активність, відповідальність і як
втілити власний проект,
працюючи в команді

Лютий

Березень

Квітень – Червень

«Майстерня Дій»

«Майстерня Дій»

3-денний семінар у
вашому селі, під час якого
учасники та учасниці
спільно з досвіченими
тренерами й тренерками
дослідять потреби і проблеми місцевої громади
та запропонують ідеї
ініціатив, які можуть
вирішити ці проблеми

3-денний семінар у
вашому селі, під час
якого учасники та учасниці спільно з досвідченими тренерами перетворять свої ідеї у
проект, розпланують
його в часі та ресурсах
(продовження лютневої
«Майстерні Дій»)

учасники та учасниці
реалізують ініціативи
у ваших селах під
керівництвом
наставників

Липень
«Майстерня Досвіду»
5-денна підсумкова зустріч програми відбудеться в Черкасах.
Учасники та учасниці з трьох областей, де працює програма
(Донецька, Черкаська, Закарпатська), познайомляться одні з
одними та поділяться досвідом реалізації своїх ініціатив.

Що отримає громада?
Від листопада 2017-го до липня 2018-го року розвитком вашої молоді та
громади займатиметься професійна міжнародна команда координаторів,
тренерів та наставників ГО «Інша Освіта» (Україна) і Theodor Heuss Kolleg
(Німеччина).
Ваша молодь набуде нових навичок комунікації, командної роботи, планування, пошуку ресурсів, проектного менеджменту.
Результати дослідження потреб вашої громади зможуть стати основою
стратегії розвитку села.
Додаткові кошти на здійснення соціально корисних ініціатив учасників
дозволять втілити важливі для села проекти.
Реалізація ініціатив учасників, до яких вони залучатимуть різних членів
громади, зміцнить зв’язки між людьми, створить новий простір для діалогу
між мешканцями та надихне на пошуки спільних рішень.

Що треба зробити?

1

2

Повірити, що
ваша молодь
здатна змінити
село на краще

3

До 24:00 30 вересня
заповнити онлайн заявку

https://goo.gl/SV7ZnV
на участь громади в проекті

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ БЕЗКОШТОВНА
як для села, так і для
безпосередніх учасників

Бути готовими сприяти
проведенню програми та
реалізації ініціатив на території свого села (надати
приміщення для
семінарів, допомогти тренерам організувати проживання в селі під час
семінарів, підтримувати
учасників під час реалізації ініціатив тощо)

Хто може брати участь?
Села або об’єднані територіальні громади
з Донецької, Черкаської та Закарпатської
областей.
Заявку має заповнити сільський голова,
директор школи або директор Будинку
культури.

Безпосередніми учасниками у відібраних
громадах стануть учні 8 – 10-х класів
(5 – 7 осіб), але до участі в реалізації
ініціатив буде залучене широке коло
жителів села.

Відбір здійснюватиметься до 10 жовтня серед поданих онлайн заявок.

Із запитаннями щодо участі звертайтеся
до координаторок програми
в Черкаській області
в Донецькій області
в Закарпатській області

Вікторія Феофілова >> feofilova.vk@gmail.com
Оксана Іванік >> ivanik.oksana@gmail.com
Іванна Чупак >> ivanna.chupak@gmail.com

