Передслово
У будь-якому куточку світу простежується тенденція інтенсивного
переселення народів: люди переїжджають у міста. Україна не стала
виключенням. Населення віддає перевагу жити в містах або у великих
містах як на теренах України, так і закордоном у пошуках кращої долі:
легшої роботи (або, власне, роботи), достойної оплати праці, соціальної захищеності, справедливості, кращої освіти тощо. Перед місцевою
владою постає низка викликів: як забезпечити мешканців міста водою,
електроенергією, транспортом, як організувати утилізацію сміття, як
узагалі давати собі раду з інфраструктурою... в стилі сталого розвитку!
Виклик стає і перед кожним з нас: як зробити місця, де ми живемо
привабливішими, не шукаючи благоустрою деінде? І хто це має
зробити? Врешті-решт, не місце красить людину, а людина – місце.
Про проект
Проект “Політично активна молодь будує соціально справедливе
місто” і став спробою перетворити у дії концепцію партисипативної
демократії власне через залучення до вирішення проблем міста
молодих політичних і громадських діячів, активістів та небайдужих і
реалізацію на місцевому рівні ініціатив, які можна втілити без великих
ресурсних затрат, у першу чергу, завдяки свідомості і активності самої
місцевої громади.
Як все відбувалось
Побутує думка, що молоді політичні і громадські діячі сьогодні є
дуже розрізнені у своїх поглядах, і одинаково бездіяльні як у великих
містах, так і у містечках, селищах тощо. Під час проведених 8 інтерактивних навчальних семінарів у рамках проекту “Політично активна
молодь будує соціально справедливе місто”, програма яких
передбачала як основні теоретичні знання, так і практичний модуль
компетенції участі, учасникам було запропоновано як реальні
приклади, так і інструменти того, яким чином можна реалізовувати
себе професійно у суспільно корисних справах, як долати наші іноді
кардинально відмінні сприйняття однієї ситуації, як взаємодіяти з
владою.
Досвід показав, що не зважаючи на політичну різнобарвність чи
навіть полярність, проблеми громади міста всюди одинакові.
Усвідомлення спільних цілей та завдань, прийняття відмінностей та
повага до них, дозволили переступити через зацикленість на
розбіжностях і зневіру у можливість співпраці, та продемонструвати
креативність і майже бездоганну взаємодію через втілення коротких не
ресурсних ініціатив.
Окрім здобутого матеріалу про особливості громадсько-політичної
діяльності в Україні, основу моделі соціально справедливого міста та

1

“Розвиток сценаріїв” як дієвого інструменту розбудови міста, учасники
мали змогу почути про досвіт з практики місцевих експертів.
Навички “Розвитку сценаріїв” є особливо ресурсними для
українського менталітету, відомого своїми “все в останню хвилину,
навіщо заморочуватись” (і, як результат, нелюбов до всього, що
стосується планування, аналізу, тривалої підготовки), невмінням
мислити і діяти в довгостроковій перспективі і т.д., і який “читається
між рядків” діяльності як на місцевому, так і на державному рівнях.
Результати
У семінарах взяло участь 228 осіб у 8 містах України. Здається,
найпопулярнішою частиною програми був практичний модуль:
протягом близько 2 годин учасники у малих групах “перекладали” на
практику все свіжоусвідомлене і здобуте. Одні виходили на вулиці і
проводили флешмоби, акції, міні-протести, концерти, публічні
привітання зі святом чи читання поезії на вулиці, інші – шукали вразливі
місця чи незахищених мешканців і... ремонтували ситуацію:
прибирали, фарбували, мили, надавали безкоштовну юридичну
консультацію, збирали одяг та іграшки, проводили дослідження та
моніторинг роботи ЖЕКів, писали звернення в мерію тощо.
А далі…
Не словом, а ділом! - з таким настроєм ми прощались ненадовго з
учасниками, які повертались додому із наміченими місцевими
ініціативами, готовими до втілення. Публікація, що у вас в руках,
коротко розповідає про кращі з таких ініціатив.
До публікації було обрано ініціативи, які відповідають тематиці
соціально справедливого міста, вже були творчо реалізовані або
перебувають у процесі втілення, адресують актуальні для місцевої
громади теми, демонструють конкретні досягнення, нестандартні
форми знаходження ресурсів та залучення місцевого населення, були
висвітленні у ЗМІ. Вітались, зокрема, не ресурсні ініціативи,
зорієнтовані на перспективу.
Ми ж, безперечно, певні, що кожна із втілених місцевих ініціатив
сприяє подальшому просуванню культури побудови соціально
справедливого міста, що є безумовною складовою сталого розвитку –
соціального, економічного, екологічного – країни, і що гасло
підсумкової конференції 17-19 вересня 2010 “Дій локально, думай
глобально” дасть поштовх до наступних подвигів, нехай на перший
погляд незначних.
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“Альянс 3000” - активізація молодіжної діяльності

Місце: м. Корюківка, Чернігівська
область
Інформація про виконавців:
МГО «Альянс 3000»
Відповідальні: Андрій Навродський збір, обробка інформації.
Ел.адреса: alians3000@ukr.net
Технічна підтримка: Г. Величко.
Ел.адреса: samooborona@bk.ru

Мета ініціативи - активізація
молодіжної діяльності.
Йдеться, власне, про веб-сайт як
місце інформації та спілкування для
людей, об'єднаних принципами
чесності та відкритості.
Місто Корюківка із населенням у 15
тисяч жителів, на сьогодні в арсеналі
ЗМІ має лише одну районну газету та
ранкове радіомовлення. Варто визнати
- для такого динамічного міста, як
Корюківка, у якому постійно щось
відбуваються, цих засобів інформації
стає замало. Саме тому і було створено
нове джерело інформації - сайт
«Альянс3000», де постійно фіксуються
місцеві події, і будь-яка людина може
дізнатися про них. Сайт розрахований
на молодь, як основну цільову
аудиторію.
Суть ініціативи полягала в тому, аби
надавати простір, сприятливий для
озброєння новими знаннями,
знаходження однодумців, висвітлення
ініціатив, пошуку спільних суспільних
цінностей. Така собі зона гарного
настрою.
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Останні досягнення:
- співпраця з громадою – залучення
м і с це в и х ж и тел і в у р о з в и то к і
наповнення сайту;
- співпраця з правоохоронними
органами – розділ сайту «Правоохоронці повідомляють;
- співпраця з місцевою районною
газетою – публікація на сайті щотижневого анонсу газети, в обмін на постійну
рекламу сайту на першій шпальті;
- створено глобальний розділ – «новини
нашого району»
Докладніше читайте тут:
www.alians3000.at.ua

Куліш для всіх від новоствореної організації!

Місце: м. Миколаїв, Львівська обл.
Інформація про виконавців: міська
громадська організація «Фундація
регіональних ініціатив»
Відповідальна: Вінницька Оксана,
голова організації
Ел.адреса: oksana-vinnicka@rambler.ru

Семінар («Політично активна
молодь будує соціально справедливе
місто») став своєрідним поштовхом до
дій і надихнув на створення молодіжної
громадської організації у своєму
містечку. Новостворена молодіжка
налічує 10 людей-однодумців, які і
справді прагнуть розвивати місто. Було
п р о в ед е н о ч и м а л о з а ход і в , я к
наприклад: вже у квітня 2010 у м.
Миколаєві було проведено акцію
«Молодь м. Миколаєва за чисте місто”.
Мета – бережливе ставлення до
природи та приклад до наслідування.
Учасники акції взялись нагадати всім,
що чисте довкілля сьогодні - це
безпечне майбутнє. Незважаючи на
погоду, ентузіасти довели свою справу
до кінця. Загалом молоддю було
зібрано близько 30 мішків сміття.
В рамках святкування Дня Незалежності України міська громадська
організація «Фундація регіональних
ініціатив» провела акцію: пригощали
усіх бажаючих справжнім козацьким

кулішем. Одягнених у вишиванки
обслуговували позачергово, а
бажаючих скуштувати цю козацьку
страву було чимало.
С п е ц і а л ь н о д л я т а к о ї п од і ї
привезли польову кухню. Кухар Роман
Павлюх готував куліш виключно за
давнім українським рецептом. Ані
хімічних приправ, ані ароматизаторів у
його арсеналі не було. А тому й страва
вдалася на славу, підтвердженням чого
стала чимала
черга бажаючих
поласувати кулішем.
Подія відбулась завдяки підтримки
місцевих підприємців.
Докладніше читайте тут:
http://mykolaiv.info/novini-mikolayivschini
http://www.mykolaiv.lviv.ua/2010042214
8/news/city-news
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Політик-слем «Моє ідеальне місто»

Місце: м. Івано-Франківськ
Відповідальні: Касіянчук Олег,
Барабаш Ростислав, Клід Дмитро
Ел. адреса: kasiagort@rambler.ru

Мета проекту:
- залучити широке коло громадськості
до проблем сучасного політикуму через
погляди активної талановитої молоді.
- привернути увагу сьогодні діючих
політиків до позиції думаючої молоді.
- популяризувати серед молоді
практики слемів.
Політик-слем проходить у зимовий і
літній сезони, у приміщенні абоі під
відкритим небом. Також проводяться
міжсезонні ігри.
Завдання проекту:
- заохотити перспективну талановиту
молодь і загалом громадськість
висловлювати та відстоювати власну
позицію щодо політичних реалій
- дати рівну можливість вільного
висловлювання своїх поглядів щодо
проблеми сучасної політики
- активізувати творчі здібності молоді
та об'єднати учасників слему для
подальшої співпраці та спільного
проведення дозвілля.
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Було згенеровано безліч ідей
стосовно того, як можна покращити
рівень життя в цьому місті, якими мають
бути політики та вибори до місцевих
рад.
Ці заходи зміцнюють впевненість
громади щодо завтрашнього дня,
оскільки підростає і виховується
свідоме молоде покоління політиків на
зміну. Ми певні, що це молоде
покоління не осоромить себе.
Місцеву громаду залучали через
місцеві громадські організації та
поширення постерів по місту про
проведення та можливість взяти участь
у слемі.
В основному ініціативу було втілено
власними ресурсами та при підтримці
депутата міськради.
Особливість ініціативи в тому, що за
нашими спостереженнями станом на 10
лютого 2010 року це був перший
політик-слем на території України.

Телевізійна програма «НА ВСІ 100»

Місце: Житомирська область
Інформація про виконавця:
Житомирська обласна молодіжна
громадська організація «Сучасний
Формат»
Відповідальна: Жанна Соловйова,
голова правління організації
Ел.адреса: mgo_sf@mail.ru
www.sformat.org.ua

Мета проекту підвищення рівня
участі дітей, підлітків та молоді у
п р о це с а х п р и й н я т т я р і ш е н ь н а
місцевому рівні.
В кожній школі Житомира та
окремих школах області є координатори програми із числа учнів. Загалом
65 осіб. За період існування програми у
якості її ведучих спробували себе 45
дітей та підлітків.
Основні рубрики програми: «Сім
днів – сім новин», «Ключ до дорослого
життя», «Розважальний блок», «Яблучко від яблуньки», «English club», «Спорттайм», «Рідний край», «Подружка»,
«Новини зі школи-інтернату та дитячого будинку» та інші.
Телевізійна програма має системний та комплексний характер, а саме:
1) ведучими програми, журналістами, координаторами програми є
діти та підлітки. Причому, учасником
програми може стати кожен бажаючий.
Концепція програми полягає саме в
тому, щоб залучити якомога більшу
кількість дітей до її реалізації.

2) програма виходить в ефір
ЩОТИЖНЯ, з повтором на другий день у
ефірі місцевого телебачення.
3) в програмі висвітлюється все,
що цікавить підлітків: їхні досягнення,
заходи, актуальні теми, події, проекти
тощо.
4) учасники програми проходять
навчання в Школі юного журналіста.
Основні напрямки: ораторське
мистецтво, командна робота, лідерство, основи комп'ютерної грамотності,
імідж та самомаркетинг, позитивне та
креативне мислення, здоров'я та інші.
5) до участі у програмі все частіше
долучаються батьки, вчителі, студенти.
Запроваджена ініціатива дає
реальну можливість дітям, підліткам та
молоді Житомирщини стати засновниками та безпосередніми учасниками
сучасного регіонального проекту, який в
перспективі може стати дієвим
інструментом залучення дітей, підлітків
та молоді Житомирщини до процесів
прийняття рішень на місцевому рівні.
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Молодіжка...активується!

Місце: м. Пустомити, Львівська
область
Відповідальний: Андрій Жидачек,
голова КРК «ВМГО Християнсько –
Демократичний Союз Молоді»
Ел.адреса: zhyvchek@gmail.com

Натхненний семінаром «Політично
активна молодь будує соціально
справедливе місто» у березні 2010,
Андрій Жидачек організував однодумців і низку заходів:
- до Дня захисту дітей провели свято у
дитсадку
- на День молоді організували «Богатирські ігри». Про захід розповідали
районна газета та Львівське телебачення
- взяли участь у 3-ому з'їзді християнської молоді Пустомитівщини.
- провели турнір з волейболу серед
вуличних команд
- та інше
Наша молодіжна організація постійно зростає як чисельністю, так і якістю
проведення акцій. Ми зустрічаємось 2
рази на тиждень в арендованому офісі і
обговорюємо актуальні проблеми
регіону, шукаємо можливість позитивно вплинути, “штурмуємо” нові творчі
ідеї. Наші акції привертають увагу ЗМІ та
місцевої громади, залучають до участі у
заходах велику кількість мешканців
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міста. Зокрема, багато працюємо для
розвитку молоді та дітей.
У малечі не повинно бути нещасливого дитинства і за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турбота про
дітей, захист їх прав повинен стати
одним із найголовніших наших
обов'язків. До Дня захисту дітей ми
провели спортивні змагання, встановили нові пісочниці і накрили солодкий
стіл для малят. Їх вдячність була
настільки безмежною і щирою, що нам
захотілось і самим піти працювати у
дитсадках.
У найближчий час планується
проведення фотовиставки «Зруйнована
Пустомитівщина», КВК і проекту
«Таланти нашого краю».

Буккросинг крокує Черніговом

Місце: м. Чернігів
Відповідальний: Олександр Ясенчук
Ел. адреса: intermezzo@val.ua

В культурно-мистецькому центрі
"Інтермеццо" відбулося відкриття
полиці буккросингу. Ідея буккросингу
проста: поділитися з іншими цікавою
книжкою.
Буккросинг, як не дивно, зародився
зовсім нещодавно – у 2001 році в
Сполучених Штатах, де фахівець із
інтернет-технологій залишив після
ночівлі у готелі 20 прочитаних книжок.
Класичний буккросинг передбачає, що
шанувальники книги, «відпускаючи» її з
ув'язнення у запилених шафах,
залишають книжку на паркових лавах.
У Європі думають над тим, як
урізноманітнити донесення книги до
читача і заохотити людей до читання.
Найбільш оптимальний варіант
буккросингу по-українськи – «захищені
полиці» у книгарнях, кав'ярнях, готелях,
клубах і навіть бібліотеках – тобто там,
де збираються люди для спілкування.
З повідомлень преси дізнаємося, що у

Тернополі, Львові по деяких книгарнях
на поличках буккросингу налічується
40-80 книг. Ми ж починаємо з доволі
високого старту – більше ніж 100
найменувань книг. Книги, представлені
у нас, розраховані на читачів, які ведуть
а к т и в н и й с п о с і б ж и т т я , б а г а то
подорожують, шукають нові знайомства та враження. Ми плануємо для
поширення престижу і постійного
поповнення полички буккросингу
звернутися до наших партнеріввидавництв, які, як і ми, сподіваємося,
зацікавлені у поширенні книги, з
пропозицією представити свої видання.
Першою «відпустила» книгу, до речі
свою власну збірку віршів, чернігівська
поетка Яна Климентовська
„Антиструктура”, а мережею буккросингу міста «пішла гуляти» збірка новел
Сергія Пантюка.
Бажаємо зустрічі з цікавими
книгами!
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Ділова гра «Україна – ЄС»

Місце: м. Запоріжжя
Про виконавців: ВМГО
«Європейська молодь України»
Відповідальна: Миронова
Катерина
Ел.адреса: Kety07@ya.ru

В рамках святкування Днів Європи в
Україні, 15 травня Запорізький осередок
ВМГО «Європейська молодь України»
провів ділову гру на тему «Україна - ЄС».
Гра проходила у форматі круглого столу.
Учасниками були студенти запорізьких
вишів. Кожна команда (а їх було три)
представляла своє бачення вступу
України до ЄС, пропонувала шляхи
виходу з кризи, висвітлювала перспективи вступу України до європейської
спільноти. Даний захід був спрямований на активну молодь. Результатом
проведення ділової гри стало визнання
пріоритетів розвитку міста в процесі
європейської інтеграції, виявлено
суспільно-політичний інтерес молоді до
розбудови нашої держави.
Реалізація цього проекту пройшла на
належному рівні і викликала інтерес
молоді, а це означає проведення таких
заходів і надалі. В продовження теми
інтеграції України в Євросоюз, 25
вересня 2010 організація «Європейська
молодь України» за підтримки Фонду
ім. Фрідріха Еберта проведе семінар
для громадсько-активної молоді віком
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від 18 до 35 років, представників
неурядових або політичних громадських організацій, державних службовців. Семінар матиме назву «Східне
партнерство - новий формат взаємовідносин між Україною та ЄС».
Докладніше читайте тут:
http://alextv.zp.ua/inform/page/65/
(Круглый стол "Украина и Европа”
http://ngo.zp.ua
http://reporter.zp.ua
http://reporter.zp.ua/2010/05/17/zaporo
zhskie-studenty-podali-zayavki-navstuplenie-v-es

Всеукраїнський молодіжний форум “Молодь, сім’я - майбутнє!”

Місце: Кам'янець-Подільська міська
рада, Кам'янець-Подільський
національний університет ім. Івана
Огієнка
Інформація про виконавців:
Іллясевич Олена, голова К-ПМО
ВМГО «Фундація регіональних
ініціатив»
Ел. адреса: olenailliasevich@mail.ru

Мета: актуалізація нових пріоритетів молодіжної громадської діяльності; показати кращі практики
реалізації молодіжних программ і
проектів на муніципальному рівні;
У форумі прийняли участь 49
учасники із всіх куточків України.
Уч а с н и ка м и бул и м ол од і ж н і т а
студентські лідери, голови молодіжних
громадських організацій, ті, хто
користується авторитетом серед
пересічних молодих українців.
У ход і р о б от и Ф о руму бул о
розглянуто такі актуальні питання як:
сучасна українська сім'я, соціологічний,
психологічний, медичний аналіз,
діяльність органів місцевого
самоврядування в реалізації програм
д л я м ол од і т а м ол од и х с і м е й .
Підсумком Форуму стали підготовані
учасниками проекти: «У здоровій сім'ї –
здорова дитина», «Клуби молодих
сімей», «Свідома молодь –
відповідальна сім'я», «Ранні шлюби,
раннє материнство».
Програма заходу поєднувала

презентації кращих соціальних проектів
різних громадських організацій
України, неформальне спілкування,
навчальні екскурсії. Завдяки цьому
міська молодь також мала нагоду
перейняти багато корисного досвіду, а
життя громади міста отримало
всеукраїнської популяризації як еталону
середовища для створення сім'?ї і
виховання нової якості покоління.
В організації Форуму брали участь
а к т и в и о р г а н і в с т уде н тс ь ко го
самоврядування двох університетів
міста. Змістове наповнення програми
було забезпечене завдяки місцевим
спеціалістам і громадським діячам.
Матеріали форуму були оприлюднені в
місцевій пресі, а сам форум став
змістовою і ціннісною компонентою
святкування Дня молоді в місті.
Форум дозволив винести на новий
рівень значення соціальних ініціатив у
р о б о т і з м ол од д ю у н а п р я м к у
популяризації віковічних цінностей.
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«Розфарбуй серця»

Інформація про виконавців: Члени
ХМО «Спілка Української Молоді» в
Україні
Дати і місце втілення: 24 серпня, м.
Хмельницький
Відповідальний: Ігор Євтушок
Ел.адреса: smailik@ua.fm

Під час втілення даної ініціативи
організатори пропонували усім охочим
розфарбувати обличчя у національні
кольори, щоб підняти настрій та
створити відчуття єдності серед тих, хто
святкує українську незалежність.
На жаль, часто святкування різних
свят українцями відбувається не
свідомо, поверхнево і зводиться до
забави за столом, не вдумуючись у
зміст, значення чи історію того чи іншого
свята. Отож, впродовж 4 годин з десяток
активістів СУМу пропонували розфарбувати всіх бажаючих, які святкували
День незалежності.
Дуже важко підрахувати скільки
саме хмельничан було “розфарбовано”,
адже перехожі весь час підходили і
відходили. Проте з певністю можна
стверджувати, що це дійство підіймало
патріотичний дух всього міста. Дивовижно було спостерігати, з яким інтересом і блиском в очах перехожі хотіли
стати частиною дійства. Дуже тішило те,
що відважувались на кольорові
малюнки як окремі молоді люди, так і
сім'ї. Свято ожило, вийшло за межі
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формальності, а малюнки-прапорці
різної форми «видавали» схожих по
духу людей.
Ініціативу було втілено СУМівцями
за кошти організації.
Окрім Хмельницького, ця акція
проходила одночасно в Києві, Херсоні,
Тернополі, Дніпропетровську, Львові та
інших містах.
Особливість ініціативи полягає в
тому, що ...це те, що необхідно людям.
Докладніше читайте тут:
http://www.cym.org/ua/proskuriv/arhiv/
2010_08/dn.asp
http://www.mol.km.ua/news/Rozfarbujsercya.html

«Усі – на волейбол!»

Місце: м. Мена, Чернігівська область,
територія міського пляжу
Відповідальний: Лавський Сергій
Ел.адреса: lawser@ya.ru

Мета: поліпшення здоров'я жителів
Мени, шляхом залучення їх до ігор у
волейбол.
Мена – райцентр Чернігівської
області з кількістю населення близько
13 тисяч. У місті Мена значна частина
населення, зокрема молодь, веде
малорухливий спосіб життя. Не дивно,
що багато людей має слабке здоров'я. У
відповідь на проблему було вирішено
розпочати будівництво у місті Мена
відкритого волейбольного майданчика
та проводити популяризацію волейболу
серед місцевого населення. Будівництво спортивного майданчика
почалося в кінці липня, закінчилося на
початку серпня 2010 року. Проведення
перших масових змагань з волейболу, з
подальшим їх висвітленням у ЗМІ,
заплановано на вересень цього року.
Як результат, було збудовано
волейбольний майданчик. Ініціативу
було висвітлено у ЗМІ.
Майже щодня місцеві жителі грають
на новозбудованому майданчику у

волейбол. Ця гра набирає популярності,
адже для участі в ній не потрібне дороге
спорядження чи особливі фізичні дані.
Правила гри досить прості. Грати у
волейбол може практично кожен.
Наразі йде підготовка до проведення масових волейбольних змагань
(міських, районних та міжрайонних).
Саме члени місцевої громади
будували і облаштовували майданчик,
співпрацювали з місцевою владою та
займаються організацією масових
змагань. Вони ж – грають у волейбол.
Для реалізації ініціативи була використана фізична і розумова праця
виконавців ініціативи, а також незначні
кошти.
Особливість ініціативи у простоті –
покращити здоров'я людей за допомогою ігор, у даному випадку –
волейболу.
Про реалізацію ініціативи писала
місцева газета «Наше слово»:
http://nslovo.com/?p=4785
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«Всеукраїнський стрітбольний турнір в Запоріжжі»

Інформація про виконавців:
Запорізький обласний осередок
ВГО «Європейська молодь України»,
Запорізький благодійний фонд
«Патріот Запоріжжя»
Відповідальна: Катерина
Коротченко
Ел. адреса: ptak@i.ua

Мета: залучити до турніру та до
даного виду спорту (розваги) великої
кількості людей, в контексті пропаганди
здорового способу життя та популяризації спорту в цілому.
Організація вирішила взятися за
розв'язання цієї проблеми, оскільки в
Запоріжжі органи місцевої влади
приділяють не достатньо увагу
масовому спорту, через який можна
виховати молодь і залучити її до
здорового способу життя.
Після написання детального плану
проекту організатори подались на
пошуки спонсорів. Звернулись до
найбільш відомого в Запоріжжі
благодійного фонду, де погодились
допомогти. Організатори привели до
ладу майданчик Запорізького електротехнічного коледжу: намалювали
розмітку, придбали сітки, прибрали
сміття на території, - і після цього
провели семінар.
Інформаційні ресурси залучались
шляхом масової розсилки анонсу на
електронні скриньки всіх місцевих ЗМІ,
а також через знайомих журналістів.
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Зараз готується другий турнір, який
має відбутися в середині вересня. Брати
участь в ньому зголосилося вже 30
команд з усієї України. Поки що
тривають пошуки інвестора. У подальшому планується вивести турнір на
міжнародний рівень. На цьому все не
зупиниться, адже спорт і здоровий
спосіб життя – один з основних
напрямків діяльності організації.
Результати: практичне та ефективне
проведення чемпіонату із стрітболу в
Запоріжжі, пропаганда здорового
способу життя, направлення вільного
часу молодої людини на даний вид
спорту, сприяння щодо системності
проведення даного турніру.
Докладніше читайте тут:
http://reporter.zp.ua/2010/05/04/vzaporozhe-proshel-turnir-po-stritbolu
http://prosport.zp.ua/basketbol
http://sport-zp.org.ua/basketbol

Турнір з міні-футболу (футзалу) серед молодіжних та студентських команд

Місце: м. Дніпропетровськ
Інформація про виконавця:
Дніпропетровська міська організація
«Молодіжного Союзу Наша Україна»
(ДМО МСНУ)
Відповідальні: Дмитро Бєлявцев,
Андрій Братасюк, Антін Коломієць та
Євген Плахтій.
Ел. Адреса: antin_kolomiets@ukr.net

Мета турніру: популяризація і
подальший розвиток міні-футболу у
Дніпропетровську та організація
активного відпочинку молоді та
студентства.
Специфіка східних та південних
областей України не дозволяє сприяти
духовному та фізичному розвитку
молоді інакше, як через спортивні та
туристичні заходи.
Турнір вперше було проведено ДМО
МСНУ 15 -18 квітня 2008 р. за підтримки
Управління з питань фізичної культури,
спорту та туризму Дніпропетровської
облдержадміністрації та Асоціації мініфутболу Дніпропетровської області. У
турнірі брали участь переважно
студенти, які мешкають у гуртожитках
вишів та мають гірші умови для заняття
спортом та здорового відпочинку, аніж
молодь, що мешкає з батьками. Турнір
2009 р. не відбувся через світову
економічну кризу, але з 2010 р.

ДОМ МСНУ зробить турнір щорічним
заходом. Зараз відбувається підготовка
до проведення турніру.
ДМО МСНУ, як організатор турніру,
забезпечує спортивний зал відповідних
розмірів, роздягальні для гравців обох
команд, кімнату для суддів, м'ячі для
гри, секундомір, бланки протоколів,
чергування лікаря, чергування наряду
міліції. Організація також відповідає за
придбання призів, витрати на організацію змагань, рекламу, афішування та
інше.
Команда-переможець та призери
першості нагороджуються пам'ятними
кубками, медалями та грамотами
Управління фізичної культури, спорту та
туризму Дніпропетровської облдержадміністрації. Команда-переможець
також нагороджується грошовим
призом (сертифікатом) у розмірі не
менше ніж 1000 грн.
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Факультет муніципального управління

Місце проведення: м. Кам'янецьПодільський, міська рада.
Інформація про виконавців:
Іллясевич Олена, голова ВМГО
«Фундація регіональних ініціатив»
Час проведення заходу: 1 березня 30 травня 2010 року (двічі на
тиждень)

Основною метою Факультету
муніципального менеджменту є
формування демократичного
громадянського суспільства шляхом
висвітлення діяльності місцевих органів
влади безпосередньо з точки зору
самих її керівників. Саме через
перейняття кращих практик місцевого
управляння від професіоналів
формується нове покоління
менеджерів міста.
Факультет Муніципального управління – це серія інформативнотренінгових занять, що проводиться
протягом весняних місяців працівниками міськвиконкому всіх рівнів,
експертами та лідерами громадського
руху всеукраїнського значення в
приміщенні міської ради.
Протягом 3 місяців навчання молоді
люди мали можливість ознайомитись із
структурою і роботою відділів та
управлінь виконавчого комітету Міської
ради, бути присутніми на сесії міської
ради, поспілкуватись як з міськими
посадовцями, так і з провідними
молодіжними громадськими лідерами
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України. На завершення навчання
студенти презентували проекти, серед
яких:
1.«Колесо життя» (створення
майстерні по ремонту обладнання для
неповносправних)
2.«Екстрім-парк» (облаштування
площадки для скейтборду)
3 . « Гр а ф і т і : м и с т е ц т в о ч и
хуліганство?» (створення умов для
дозвілля молоді)
4.«Політична п'ятихвилинка»
(відродження політінформацій в
навчальних закладах)
5.Створення інформаційної
Інтернет- агенції «Туристичне Поділля»
6.Проведення в місті молодіжного
фестивалю «Кармалюкова гульба»
7.Іпотерапевтичний центр для
дітей, хворих на ДЦП
8.Проведення «Фестивалю піжами в
Камянці-Подільському»
9.«Благодійний Віденський бал» у
міському будинку культури
10. Побудова в місті крематорію.
Докладніше читайте тут:
http://kam-pod.gov.ua

“З нічого можна зробити все”

Місце: м. Корюківка, Чернігівська
область
Інформація про виконавців:
активісти МГО «Альянс 3000»
Відповідальний: Гліб Величко
Ел.адреса: samooborona@bk.ru

Мета: пропаганда простої, як світ,
істини — усе в наших руках.
Завданням втілюваної ініціативи є
заохотити і підтримати ідею не
затратних (не ресурсних) ініціатив, які
потенційно можуть перерости у
масштабні і системні проекти.
Ідея проста — бажані зміни і
результат залежать від нас самих.
Молоді люди, діючи на засадах
суспільної корисності, запланували
втілити місцеву ініціативу, яка буде
реалізована без ресурсних затрат, у
першу чергу, та завдяки власній
активності і залученню місцевої
громади. Тобто ідея проекту полягає в
тому, аби на основі дрібного, зовсім не
ресурсного капіталовкладення
(зубочистки) методом обміну поетапно
акумулювати певний матеріальноцінний ресурс, наприклад комп'ютер,

який буде подаровано у користування
дитбудинку.
Поетапність обміну відслідковується. Наприклад, зубочистку було
обміняно на невідомий предмет у
мішечку і т.д. (див. фото). В результаті
буде створено соціальний відео-ролик
“З нічого можна зробити все”.
Соціальний ролик несе в собі виховний
характер та ідею того, що завдяки
творчому підходу і комунікації із
«нічого» можна зробити «все», не
зважаючи на обмежені матеріальні
ресурси. Відео-ролик, зокрема, буде
поширюватись серед молоді.
Докладніше читайте тут:
www.alians3000.at.ua
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Соціальний проект для юнацтва «FreeDOM»

Місце: м. Житомир
Інформація про виконавця:
Житомирська обласна молодіжна ГО
«Сучасний Формат»
Відповідальна: Жанна Соловйова,
голова правління організації
Ел. адреса: mgo_sf@mail.ru
www.sformat.org.ua

Мета: соціальна підтримка дітей та
молоді, які перебувають у складних
ж и т тє в и х с и т у а ц і я х ;
сприяння
підготовці до самостійного життя
випускників інтернатних закладів з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківської опіки.
Основною діяльністю в рамках
проекту було проведення циклу
семінарів-тренінгів для цільової
аудиторії, створення та розвиток
Мотиваційного Юнацького Клубу
«FreeDOM», проведення урочистої
презентації результатів діяльності
проекту, висвітлення всіх етапів
реалізації проекту в ЗМІ. Останнє дає
змогу закцентувати увагу на
актуальності існуючої проблеми в даній
соціальній групі з метою залучення
громади міста до підтримки дітей із
малозабезпечених сімей та зменшення
прецедентів аморальної та злочинної
поведінки представниками окресленої
проектом цільової аудиторії тощо.
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Члени та учасники Клубу
«FreeDOM» періодично зустрічаються
для участі в різного роду тренінгах,
семінарах; з метою розробки та
впровадження власних заходів,
проектів, тощо; для спілкування та
обговорення актуальних проблем тощо.
Учасники проекту самостійно працюють
над розробкою та втіленням своїх
проектів. Це дає їм змогу відчути свою
значимість, відчути себе здатними
впливати на деякі процеси в житті та
певним чином самовизначитися.
Клуб є постійнодіючою структурою,
куди можуть звернутися представники
цільової групи за підтримкою. Він є,
свого роду, механізмом підтримки
соціально незахищених дітей міста.

Що кажуть учасники:
«...семінар став своєрідним поштовхом до дій, надихнув мене на
створення молодіжної громадської організації у своєму містечку.
Спочатку я організувала небайдужих людей навкого ідеї чистоти
навколишнього середовища і ми провели акцію «Молодь Миколаєва за
чисте місто», мета якої – бережливе ставлення до природи та приклад
до наслідування».
Оксана Винницька, м. Миколаїв (Львівська обл.)

«...Після семінару я багато чого для себе зрозумів і почав дивитись
на світ іншими очима. І зрозумів, якщо ми хочемо щось змінити в нашій
прекрасній державі, то потрібно починати з самого себе. Зразу після
семінару я почав виконувати ті обіцянки, які я дав групі учасників і також
організаторам. Я зібрав пару молодих і активних людей, пішов до
депутата і попросив його надати нам транспорт і необхідний інвентар
для того, щоб провести толоку на озері. Як на диво, нам це все надали».
Андрій Жидачек
Голова Пустомитівського районного осередку ЛОМГО
«Християнсько-Демократичний Союз Молоді»

«Цей захід був доволі цікавим та неординарним. На відміну від
інших семінарів, на яких ми лише слухаємо теорію та вирішуємо
вигадані задачки, у ці дні ми мали змогу зрозуміти, що можна зробити
для нашого рідного міста уже сьогодні та відразу втілити наші задуми у
життя. Так, наприклад, наша команда всього за годину прибрала
страшенно засмічений міст до південного залізничного вокзалу.
Колеги з іншої команди вивчали проблему полтавських пандусів та
здійснювали експерименти з їх використання інвалідами та іншими
людьми, для яких вони призначені. Додому ми повернулися
натхненими успіхами і готовими будувати соціальні та справедливі
міста по усій Полтавщині».
Юлія Карпачова, Голова Полтавської обласної організації

«...це мені вкрай необхідно в подальшій громадській діяльності в
своєму місті».
Катерина Миронова, ВМГО "Європейська молодь України",
м.Запоріжжя
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Організатори проекту “Політично
активна молодь будує соціально
справедливе місто”
Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта Україні та
Білорусі
Фонд ім. Фрідріха Еберта є найстарішим політичним фондом
Німеччини. Будучи некомерційною установою, Фонд ім. Фрідріха
Еберта поділяє цінності соціальної демократії та справедливості, а
також бере активну участь у поширенні політики свободи,
солідарності та соціальної справедливості в усьому світі.
Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта працює в
Україні та Білорусі за різноманітними напрямками. Разом із
партнерами Фонд пропонує нові ідеї та втілює їх в життя в рамках
заходів, орієнтованих на перспективу.
Контакти:
Україна, 01004, м. Київ,
вул. Пушкiнська, буд. 34
Тел.: +38 (044) 234 0038
Факс: +38 (044) 451 4031
Eл.адреса: Svitlana.Garashchenko@fes.kiev.ua
Сторінка в Інтернеті: www.fes.kiev.ua

Інститут сприяння становленню демократії
Інститут сприяння становленню демократії (надалі ІССД) – незалежна
недержавна неприбуткова громадська організація. Основні завдання
діяльності: підвищення рівня політичної освіти молод, розбудова
громадянського суспільства, здійснення поточного політичного
аналізу, сприяння демократизації суспільства, вивчення та
популяризація європейських політичних ідеологій.
Контакти:
Україна, 04212, м. Київ,
вул. Малиновського 13Б, офіс 183
Ел. адреса: issd.dai@gmail.com

Погляди, висловлені в даній публікації, не обов’язково відображають
погляди Фонду ім. Фрідріха Еберта або організації, де працюють
автори. ©

