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«МАЙСТЕРНЯ СІЛЬСЬКИХ ІНІЦІАТИВ» - програма неформальної громадянської освіти молоді в
Україні, створена для сільської молоді, віком до 18 років, яка прагне реалізувати себе локально
та втілювати ініціативи у своїх громадах, які спрямовані на соціальний, культурний та освітній
розвиток. Програма розширює мережу нових форм навчання для сільської молоді та сприяє розвитку волонтерства на селі. “Майстерня сільських ініціатив” являє собою навчальний цикл, який
складається з трьох семінарів та фази реалізаціїї ініціатив, де учасники отримують необхідні
інструменти та навички для реалізації своїх власних ідей і набувають впевненості взяти на себе
відповідальність за власні вчинки у своєму оточенні.
У 2014-2015 рр. відбувся пілотний набір до програми для учасників і учасниць із трьох регіонів: Косівського району Івано-Франківської області, Чигиринського району Черкаської області та
Олександрівського району Донецької області. В результаті участі у програмі вони пройшли через
серію майстерень - ідей, дій та досвіду, отримавши натхнення, знання і підтримку щодо розвитку
активності у локальних громадах, основ культурного і проектного менеджменту. Головним інструментом навчання для них була реалізація власної ініціативи, історії про які ви можете прочитати
у цьому каталозі.
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АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ

Волонтерський рух «Ключ до милосердя»
У чому виявляється любов? Як подякувати без слів? Що таке повага не на словах?
Христина Філійович, Богдана Білавич і Софія Чернявська мають свою відповідь на ці
питання. У своєму смт Яблунів, що на Івано-Франківщині, вони організували волонтерський рух «Ключ до милосердя». Власним прикладом вони показують, що найкращі
прояви любові, поваги і вдячності - підтримка, увага і допомога. Одинокі літні люди,
діти з особливими потребами - цільова аудиторія ініціативи. Крім того, що дівчата навідуються до тих, кому це необхідно, вони спілкуються, допомагають по господарству,
організовують збір одягу, продуктів і засобів гігієни серед односельчан.

Дитячий майданчик «Веселка»
Марина Лащук, Яна Глібчук, Юля Марчук, Тоня Лепкалюк і Богдана Ілюк із села Старі
Кути (Івано-Франківщина) не хочуть більше миритися з тим, що в дітлахів їхнього села
немає місця, де б вони спільно могли погратися. Спорудити дитячий майданчик з нуля
- доволі непроста задача. Щоб реалізувати цю ініціативу, команда підняла на вуха все
село, організувавши благодійний концерт та дискотеку, солодкий ярмарок та збір макулатури. Крім того, долучили до справи бізнесменів та приватних підприємців, а місцеве
лісництво допомогло придбати будматеріали. Зібрані кошти вони хочуть використати на
будівництво дитячого майданчику «Веселка» для учнів своєї школи.

Зелений кабінет
Якби ви були ландшафтним дизайнером, що б ви облаштували на місці пустки біля
сільської школи? Учениці школи в селі Боровиця на Черкащині - Вікторія Гулида, Анна
Агібалова, Інна Супрун, Аліна Тяско, Анна Коваленко та Анна Супряга - побачили, що це
місце - ідеальне для проведення їхніх шкільних уроків у теплу пору року. Цей простір
вони планують разом із колективом школи та батьками облаштувати еко-меблями з
уживаних матеріалів, розмалювати стіну, посадити поряд квіти й огородити декоративним парканом. Назву простір отримав «Зелений кабінет», адже тут учні рятуватимуться
від спеки, дихатимуть свіжим повітрям під час занять, будуть у контакті з природою та
перебуватимуть у неформальній обстановці. Поки що це єдиний відомий нам «зелений»
кабінет на Черкащині.

Поле чудес
Не з казки про Піннокіо, не з усім знайомої телепрограми. Поле чудес - це простір для
спортивних змагань. Це місце, де хлопчаки села Іверське, що на Донеччині, ганятимуть
у футбол. Славко Добреля, в якого народилася ідея реставрувати стареньке футбольне
поле у своєму селі, говорить: «Наша команда боялася того, що ми не зможемо залучити
підлітків до нашої ініціативи. А нам усього лише варто було правильно донести, чого
ми від них хочемо. Якщо говорити впевнено про те, що ти мрієш зробити - люди самі
будуть проситися допомогти». Допомагати Славкові взялися друзі Женя Щербак і Вадим
Сундучніков.

Forever Young
«Forever Young» - це не лише слова з відомої пісні і мрія цілих поколінь... Це - ініціатива
учасників із села Шостаківка на Донеччині. Бути вічно молодим - значить діяти, рухатися, змінювати себе та інших. Каріна Литивинова, Віка Литовченко, Денис Бухтіяров,
Андрій Іванюк, Юрко Гальченко та Світланка Мартиненко прагнуть, аби їхні односельчани знов відчули непереборне бажання молодості - і змінили простір довкола себе. Створити спільний простір для відпочинку, спілкування, розваг - така задача ініціативи.
Тому вони облаштовують зону відпочинку, яку прикрашають власними “інсталяціями”
з уживаних речей - шин, платискових пляшок, шахтарських касок. Також для виступів
просто неба облаштовують невелику сцену.

Зробимо життя дітей яскравішим!
Як зробити життя яскравішим? І не чиєсь, а дитяче. Ініціатива “Зробимо життя дітей
яскравішим!” поставила собі це за мету. Таким серйозним питанням задалися Вікторія
Ошуркова та Анастасія Северова. І винайшли свій метод! У селі Степанівка на Донеччині
вони мріють зробити яскравий дитячий майданчик. Біля звичайного сільмагу «Зазирни» за кілька тижнів вони планують разом із односельчанами встановити гойдалки і
все інше, що потрібно для дитячого щастя.

Розарій “Долина троянд”
Як часто потрібно дарувати близьким квіти? Можна робити це щодня, причому навіть не зрізаючи рослин. А наші учасниці з села Мельники, що на Черкащині, - Настя Базік і Майя Заруба - хочуть, аби квіти тішили око усіх односельчан. І не один день, а довго-довго. І зрізати їх
не треба! Дівчата організовують розарій “Долина троянд”, до якого докладуть зусилля разом
із односельчанами. І навіть організують клуб обміну досвідом і насінням. З таких насінинок
виростають гарні квіти, - як ініціативи наших учасників проростають із чудових ідей.

Знайди друга
Настя Мельник із села Яблунів, що на Івано-Франківщині, надзвичайно любить тварин. Разом із односельчанами вона організувала акцію “Знайди друга”, яку провела на
шкільному повір’ї. Метою було мотивувати небайдужих людей принести подарунки для
бездомних тварин і, можливо, навіть знайти собі нового друга. Таким чином один собака
тепер має нову домівку, а інших тварин було оглянуто ветеринаром і нагодовано.

Спортивний майданчик
Ваня Сусяк і Руслан Шайворонський навчаються в Яблунівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. За час навчання вони побачили проблему відсутності спортивного
майданчика. Оскільки в школі 87 вихованці із усієї Івано-Франківської області, хлопці вирішили активізувати громаду до побудови спортивно-розважального майданчику
власними силами. Тепер учні мають місце для проведення спортивних заходів, годинок
здоров’я та малих олімпіських ігор.

Сад мрії
Альбіна Казакова із села Новоявленка, що на Донеччині, мріяла, щоб у їхньому селі було
місце, де можна було б відпочивати, зустрічатися, проводити час разом. Так народилася
ідея облаштувати спражній “Сад мрій”. Сад у селі вже був - старий і занедбаний, тому
залишалося додати в нього трохи “мрії”. Для цього вона залучила односельчан як волонтерів, адміністрацію та організувала очищення старого саду, облагородження його
лавочками, бесідками і висадкою нових дерев. Тепер у Новоявленці спільними зусиллями створено острівок затишку, за яким доглядають також самі люди.

Новий стадіон
Єгор Комарницький із села Велика Гора на Донеччині організував реставрацію футбольного поля в своєму селі. У результації активізації своєї громади на полі вирівняли поверхню, висадили трав’яне покриття і сплели нову сітку. Завдяки ініціативі “Новий стадіон”
тепер місцеві підлітки мають добре місце для спортивних тренувань.

Фабрику ялинкових прикрас
У селі Івківці на Черкащині з’явилася унікальна майстерня, створенню якої сприяли Юля
Литвин та Інна Чиж. “Фабрику ялинкових прикрас” облаштували на території сільського
будинку культури, долучивши до того громаду села й адміністрацію. Тепер у майстерні
відбуваються майстер-класи із виготовлення іграшок, де охочі можуть створити ялинкову
прикрасу самостійно.

Happy Art
Аня Хопта, Аня Єрьомічева та Катя Горленко з Олександрівського району (Донеччина)
створили ініціативу під назвою «Happy Art» у своєму селі Криниці. Творчі гуртки з вишивання, співів, малювання - все це команда пропонує дітям і підліткам 5-15 років. Згодом
учасники гуртків зможуть взяти участь у виставках, аукціонах, концертах. Метою ініціативи є пожвавлення активності серед дітей і підлітків, а також сприяння поширенню неформальної освіти. Вироби учні можуть продавати на ярмарках, а зібрані кошти спрямують
на розвиток сільського клубу і закупку матеріалів для подальших занять.

КіндерБУМ
Коля Ананченко із села Медведівка на Черкащині організував ініціативу “КіндерБУМ”,
метою якої було створити дитячий майданчик у селі, залучивши до роботи односельців,
молодих батьків і школярів. Відтепер у Медведівці є місце, де малеча може погратися.

Пінг-понго манія
У селі Новополтавка, що на Донеччині, Денис Любивий влаштував справжню “Пінг-понго
манію”. Загальними зусиллями громади було проведено ремонт аварійної будівлі та старого тенісного столу. Святкували нове місце для спільного дозвілля тенісним турніром.
Тепер усі - від мала до велика - мають можливість пограти в пінг-понг, коли є бажання.

ЕКОЛОГІЯ

Збережи екологію - продовж собі життя!
Що можна зробити сьогодні для того, аби ті, хто житиме завтра, були трошки щасливішими? Відповідь учасників програми «Майстерня сільських ініціатив» із сіл Люча та
Яблунів, що на Івано-Франківщині - зберегти для них природу принаймні такою, якою
вона є тепер. Марійка та Володя Бодруг, Наталка Абрам’юк та Роксолана Яцюк узялися
до цього завдання комплексно. У рамках своєї ініціативи «Збережи екологію - продовж
собі життя!» вони взялися активно інформувати і ознайомлювати всіх - від мала до
велика - про те, чому важливо сортувати сміття, правильно утилізовувати небезпечні
відходи, наприклад, акумулятори й батарейки. А ще організовують серію екотолок, де
разом із односельчанами очищують від сміття берег річки, парки та інші території.

Еко-меблі
Денис Боєчко, Святослав Сулятицький із села Яблунів на Івано-Франківщині є організаторами ініціативи “Еко-меблі”. Вони разом із друзями зібрали пінопласт, непотрібний
жителям села, а також закупили матеріали, з яких почали виготовлення різних екологічних меблів, наприклад, м’яких крісел. Команда планує їх використати для літнього
класу при школі. Хлопці залучили школярів, які добровільно їм допомагають. Інціативою хлопці хочуть розширити світогляд школярів, показавши, що жити екологічно - нескладно, а цікаво і творчо.

Чисті узбіччя
Наталка Остафійчук із села Космач (Івано-Франківщина) заохочувала односельчан берегти
довкілля. Для цього запропонувала учням 6-11 класів своєї школи під час уроків трудового навчання змайструвати нові креативні смітники, що тішать око. Для їх створення вони
брали уживані речі й оздоблювали їх на власний смак. Створені смітники розмістили там,
де їх бракує в селі. Назву ініціатива отримала відповідну - “Чисті узбіччя”.

Чистий пляж
У селі Степанівка, що на Донеччині, є пляж, який в останні роки перетворився на місцеве
сміттєзвалище. Діана Дуліна взялася за те, аби підняти односельчан на прибирання й
облаштування пляжу як місця відпочинку. Ініціатива “Чистий пляж” включала не лише
волонтерське очищення території, а й встановлення нових смітників, завезення чистого
піску й організацію регулярного вивозу сміття.

Чисте довкілля Медведівки
На Черкащині Андрій Зубенко та Ярослав Сущенко організували кампанію “Чисте довкілля Медведівки”, аби домогтися заборони будівництва відстійників місцевим промисловим підприємством. Другим етапом інціативи було відновлення історичної пам’ятки
- криниці Максима Залізняка, до якої долучилися жителі села і школярі місцевої школи.

Еко сумки - стильна альтернатива
поліетиленовим пакетам
«Еко сумки - стильна альтернатива поліетиленовим пакетам» - новий тренд смт Яблунів
(Івано-Франківщина). А започаткували його Іра Якуб’як, Марійка Бодруг, Петро і Роксолана Яцюк та Іванна Фальбійчук. Аби зменшити споживання пластику через прості
щоденні звички, вони пропонують друзям перейти на екоторбинки, які можна виготовити самотужки. А щоб розповісти про це цікаво і доступно, вони запрошують усіх до
екологічного театру в своїй школі. Після просвітницької роботи команда провела майстер-класи для всіх охочих про те, як пошити екоторбинку не лише з нової тканини, а й
з уживаних речей, - наприклад, старих джинсів.

ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА

блог «Жива історія»
Що таке «сьогодні», і коли воно стає минулим? Як зберегти миттєвість і не дати їй поринути в небуття? Як врятувати історію, єдиний шлях існування якої - бути записаною і
згадуватися на словах? Наталка Джумарик із села Кути Косівського району (Івано-Франківщина) має твердий намір зберегти живі історії своєї малої батьківщини. Наразі вона
збирає історії від очевидців і тих, хто їх береже від своїх батьків і дідів. Зібрані історії
вона публікує в блозі «Жива історія» zhyvaistorija.wordpress.com, до якого запрошує всіх
охочих. Результати ініціативи вона планує продемонструвати учням своєї школи та сільській громаді у вигляді кінофільму, де поєднані уривки кінохроніки із розповідями опитаних людей.

JASI
Кінотеатр просто неба - що може бути романтичнішим?.. Їх четверо. Женя. Аня. Сашко.
Іванка. Ж.А.С.І. «JASI» - це назва кінотеатру з французьким шармом. Це назва ініціативи
чотирьох юних і дуже активних учасників Іванки Джирми, Ані Шевченко, Жені Марченка
і Сашка Карбовського «Майстерні сільських ініціатив» із села Головківка на Черкащині.
«Якщо чесно,то ідея про створення кінотеатру просто неба прийшла до нас спонтанно.
Нашим девізом було: «Креативність понад усе!». Хотілося дійсно чимось вразити всіх - і
зробити щось доступне та приземлене. А тихі вечірні посиденьки біля багаття, перегляд
чудового фільму в гарній компанії - це щось просте і водночас незвичайне. Ми вирішили,
що це те, що нам справді потрібно, те чого потребує наша місцевість та односельчани.
Не всі були в захваті від ідеї. Але коли ми почали розвивати цю ініціативу, то з’явився
запал. З’явилося бажання змінювати світ на краще своїми ж руками».

Teen Spirit
П’ятеро дівчат - Анна Агібалова, Інна Супрун, Анна Коваленко, Анна Супряга, Аліна Тяско
- побачили, що в їхньому селі вже давно нема куди піти відпочити. Після мозкового
штурму народилася ідея ініціативи під назвою «Teen Spirit» - кінотеатру в селі Боровиця, що на Черкащині. Ось, що вони пишуть про це самі: «Назва виникла спонтанно, «Молодий дух» - це саме те, що нам потрібно! Хочеться розворушити сонний народ і надати
людям рух, рух вперед! Кінотеатр у селі - це насамперед гарне місце для відпочинку, або
побачень, наприклад. Місце, куди можна повести друзів, близьких або знайомих з різних
міст або сіл». Кінотеатр уже почав свою роботу, а для облаштування якісного екрану для
демонстрації кінострічок команда організувала благодійний збір коштів.

Гуцульські посиденьки
Берегти рідне, насолоджуватися автентичним. Соломійка Никорак із села Космач, що на
Івано-Франківщині, організувала справжні “Гуцульські посиденьки”. Разом із односельчанами вона влаштувала перегляд стрічки “Тіні забутих предків” та інших художніх фільмів
у приміщеннях школи і будинку культури, де також відбулися обговорення і неформальне
спілкування. Старожили-космачани ділилися своїми спогадами, охочі могли їх запитувати. Наступним етапом ініціативи стали майстер-класи із забутих народних ремесел.

Програма “Майстерня сільських ініціатив” реалізується Приватною установою “Інша Освіта”, Коаліцією молодіжних громадських організацій “Молода Черкащина” та спілкою MitOst e.V. (Берлін) за фінансового сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини та Фонду Роберта Боша в рамках проекту “Діалог заради змін”.

Наші регіональні партнери:
Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації
Відділ освіти Косівської районної державної адміністрації
Відділ освіти Чигиринської районної державної адміністрації
Відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації
Щиро дякуємо за підтримку локальному партнеру в Києві Goethe-Institut в Україні
та громадській організації «Добропільський центр молоді «Добро».
Назабаром ви зможете ознайомитись з нашою програмою більш детально на сторінці:

www.maysternya-na-seli.org
Шукайте “Майстерню сільських ініціатив” в соціальних мережах та слідкуйте за нашими новинами та ініціативами.
MaysternyaNaSeli

maysternya_na_seli

Якщо Ви хочете стати партнером програми або підтримати ініціативи наших учасників, будь ласка,
дайте нам знати:

Івано-Франківська ivanna.chupak@maysternya.org Іванна Чупак
Донецька область oksana.ivanik@maysternya.org Оксана Іванік
Черкаська область feofilova.vk@gmail.com
Вікторія Феофілова

