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2017 став для нас одночасно роком переселення та роком
укорінення. Чи так буває? Не знаємо достеменно, але ми
спробували.
Цього року на мапі України оформилися три основних
«пульсуючих» точки та три сенсовних хаби «Іншої Освіти».
Ми інтенсифікували свою діяльність в Києві, де структурували наш головний адміністративний офіс, розташований в
будівлі Національної академії педагогічних наук України та
почали фасилітувати процес формування спільноти та
простору Urban Space 500. В Краматорську ми випробовували пілотний формат навчального хабу - як в партнерстві, в
форматі оперування HUB Громадських ініціатив, так і
самостійно. В Івано-Франківську ми зробили ставку на
розбудову активного осередку зі звичкою навчатися, який з
часом «поселиться» на ревіталізованих площах проекту
«Промприлад.Реновація». Ці зміни вимагали міграції нашої
команди всередині країни (і не тільки) та нової для нас
роботи з організації фізичних просторів або так званих місць
впливу. Ці зміни забрали багато нашої енергії, але й дали
низку нових ідей, людей та ресурсів. Ці зміни вимагали
неабияких сил, часом виснажували нас, але були органічними
та потрібними.
Одночасно з пересуваннями та пілотуванням спільнот і хабів
ми зробили ставку на сталість та укорінення. Ще більше
значення для нас набули ціннісні та продуктивні партнерства
та екосистемні об’єднання з однодумцями на місцях (дякуємо, колеги!); все більше часу ми приділяли впровадженню
інструментів для забезпечення більш сталої фінансової та
організаційної структури «Іншої Освіти». Під цим гаслом ми
структурували роботу простору для холістичного навчання
«Хата-Майстерня», відкрили Агенцію освітніх та культурних
івентів «Інші» та запустили третій наклад настільної гри
«Життя як проект», 50% чистого прибутку від продажу якої
йде на діяльність організації. І знову ж таки - все це вимагало
багато сил та інколи наштовхувало нас на межі своїх ресурсів.

Правління
ГО «Інша Освіта»
у 2017 році:
Тарас Грицюк,
Ольга Дятел,
Анна Мигаль
Наглядова рада
ГО «Інша Освіта»
у 2017 році:
Альона Каравай,
Тетяна Скляр
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Чи ми мріємо про щось наприкінці такого насиченого року?
«Інша Освіта» не була б тією організацією, яку ми знаємо,
якби вона зрадила своєму правилу про dream another dream.
Ми мріємо та працюємо над інституціоналізацією наших
осередків в Польщі та Білорусі, бачимо в наших планах більш
сталі осередки та хаби в наших «ключових» містах, все
більше захоплюємося темами неформальної культурної та
музичної освіти та серйозно дивимося в бік альтернативних
початкових шкіл.
Що не змінилося за цей турбулентний рік? Наша місія та
наша пристрасть. «Інша Освіта» все ще працює (та буде
працювати!) над альтернативними освітніми розробками та
займається менеджментом якості неформальної освіти задля
того, аби зміцнювати все суспільство. Ми переконані, що
демократичний інклюзивний простір для різних форм
навчання не тільки допомагає кожному та кожній із нас
розвиватися та досягати більшого в житті. Завдяки різноманітному, цілісному та живому навчанню ми дозволяємо собі
більше довіри (до себе та до інших), більше й частіше
об’єднуємося – задля посилення одні одних та наших громад.

ЩО МИ РОБИМО?
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Візія:

Місія:

Цінності:

Форма:

Команда

Історія:

Інструментарій:

Локалізація:

Культура:

Міжнародна
співпраця
та партнери:
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Суспільство, в якому розуміння освіти та навчання є цілісним і базується на засадах особистої відповідальності та адекватності до сучасних
викликів. Ознакою освіченості є вміння застосовувати набуті компетенції в комплексних життєвих ситуаціях та щоденно діяти за цінностями
інклюзивного справедливого суспільства.
Створення, апробація та поширення найкращих практик в полі альтернативних форм освіти (в першу чергу, неформальної освіти) та становлення культури холістичного навчання.
Відкритість, взаємопідтримка, відповідальність (за себе та інших),
довіра, свобода вираження, рівність, краса, радість.

Громадська організація, що працює над альтернативними освітніми
розробками та займається менеджментом якості неформальної освіти, а
також створенням ментальних та фізичних освітніх просторів.
В організації працює 20 людей, що зосереджені в 11 містах України,
Білорусі та Німеччини. Тренерський пул організації налічує 40 людей з
України, Польщі та Білорусі.
Засновники та засновниці організації працюють в Україні з 2008 року,
коли двоє активних членкинь організації MitOst вирішили адаптувати
німецький досвід програми громадянської освіти молоді для України.
Від двох регіонів програма «Майстерня громадської активності»
виросла до рівня національної, а з часом - міжнародної, згодом сформувавши спільноту випускників та ставши фундаментом для багатьох
майбутніх проектів. Назва «Інша Освіта» з’явилась в 2014 році.

«Інша Освіта» - це 6 освітніх довгострокових програм для близько 600
учасників на рік (регіонального, національного та міжнародного рівня);
2 соціальних підприємництва; 4 фізичні освітні простори; 11 методологічних публікацій в полі неформальної освіти та одна симуляційна гра з
тайм-менеджменту.
«Інша Освіта» реалізує проекти на локальному, всеукраїнському та
міжнародному рівнях. Регіональні групи, концентрація людей та
місцевих ініціатив є в Києві, Краматорську та Івано-Франківську. В
команді також є представники та представниці з інших областей.

Стала команда однодумців, яка вже близько 10 років працює над
спільною візією та над втіленням особистих мрій про освіту та суспільство. Сommunity of practice - фахова спільнота, що навчається горизонтально та експериментально, в процесі роботи та один від одного.
Практикуємо сталість діяльності як принцип роботи та орієнтуємося на
сталі зміни. Творимо довкола себе спільноти через міцні та чесні
партнерства, засновані на цінностях. Розвиваємо культуру coopetition.

«Інша Освіта» була заснована членами та членкинями німецької спілки
MitOst e.V., з якою ми вже багато років поспіль спільно втілюємо освітні
програми. Досвід спілки в сфері громадянської та культурної освіти
став базою для нашої роботи. Також втілюємо спільні проекти з
партнерами з Польщі, Білорусі, Росії.

органіграма

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРАВЛІННЯ

НАГЛЯДОВА РАДА

АЛЬОНА КАРАВАЙ
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ТЕТЯНА СКЛЯР

ТАРАС ГРИЦЮК

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ОЛЬГА ДЯТЕЛ

АННА МИГАЛЬ

СВЯТОСЛАВ ПОПОВ

НАТАЛІЯ ТРАМБОВЕЦЬКА

РЕВАЗ ТЕТЕІШВІЛІ

ІВАННА ЧУПАК

ОКСАНА ІВАНІК

ВАСИЛЬ КУЛЕВЧУК

АНЖЕЛІКА ОВДІЄНКО

ВІРА ЯЦИК

БОГДАН ВЕЛЬГАН

ОЛЬГА ЗАРКО

СЕРГІЙ ЄВТЄЄВ

ОЛЕКСАНДР МОСКОВЧУК

КАРІНА ФУРСА

ФАХОВА СПІЛЬНОТА,
ЩО НАВЧАЄТЬСЯ:
ТРЕНЕРСЬКА ГРУПА
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Тренерська група або тренерський пул «Іншої
Освіти»
це об'єднання тренерів/-ок з України, Польщі та
Білорусі, які працюють над розвитком громадянської неформальної освіти, вміють якісно
організовувати навчальний процес та вважають
потенціал групи найбільшою цінністю в неформальній освіті. Це жива мережа досвідчених
фасилітаторів та тренерів, які походять з різних
країн / регіонів, мають різну освіту та спеціалізацію та здатні працювати на різних мовах (українська, російська, білоруська, польська, німецька,
англійська). В центрі навчального процесу, який
ми організовуємо - особистість та її індивідуальне навчання. Ми допомагаємо формулювати
особисті навчальні цілі та супроводжуємо людей
на шляху їх досягнення.

Теми тренінгів з підвищення
кваліфікації, які пройшли
представники представниці
групи

open air методи
неформальної освіти
візуальна фасилітація
робота з містом

Всі тренери та тренерки групи є також учасниками мережі фасилітаторів Колегії ім. Теодора
Гойса, Фонду ім. Роберта Боша та спілки MitOst
e.V., та регулярно відвідують навчальні та
коучингові сесії, організовані нашими німецькими партнерами.

PR та промоція програм
неформальної освіти
проведення сесій зі
стратегічного планування
робота з шаблонним мисленням

4

політична дія та політична освіта

5
40
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ТРЕНЕРІВ
ТА ТРЕНЕРОК

3

34
КРАЇНИ

ТРЕНЕРИ
ТА ТРЕНЕРКИ
пройшли річну навчальну
програму Колегії ім. Теодора
Гойса та доєдналися до
тренерської групи

ТРЕНЕРІВ
ТА ТРЕНЕРОК
розпочали свій
навчальний рік
Ми проводили тренінги,
семінари, стратегічні
сесії, воркшопи, форуми
та інші освітні формати
для
громадських, культурних, та бізнес організацій та ініціатив.

Анімація в локальних спільнотах

ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ
ТА ТЕМИ
РОБОТИ

Організаційний розвиток та стратегічний менеджмент
Навчання тренерів, менторів та наставників
Основи неформальної освіти та освіти дорослих
Стандарти якості освітніх процесів
Публічна історія
Критичне мислення та медіаграмотність
Менеджмент неприбуткових проектів, сталість проектів
Робота з різноманіттям
Особиста та командна ефективність, розвиток soft skills
Холістичне навчання
Розвиток молодіжних центрів
Спільноти та міста, що навчаються

ОРГАНІЗАЦІЇ, З ЯКИМИ
МИ ПРАЦЮВАЛИ

2017

mitost.org
olleg.de
theodor-heuss-k
de
bosch-stiftung.
/trainers
insha-osvita.org
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Українська асоціація фрілансерів
Urban Forms Center
Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86»
Феміністична майстерня
Регіональне об’єднання молоді
Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр
«Європейський клуб»
Молодіжний центр «НовоСхід»
Платформа «Тепле Місто»
Міська рада м. Святогірськ
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
Ukraїner
CANactions
Інститут європейської політики
Кінороби
Німецька комісія ЮНЕСКО
1991 Open Data Incubator
Ассоциация российских тренеров
Глобальний договір ООН в Україні
USAID Ukraine
Центр гуманистических технологий АХАЛАР
Українська Молодіжна Кліматична Асоціація
350.org
Бізнес-школа для підлітків Creators
ICORN
Вільна Хата
Молодь Сходу України
Наступний проект
Молода Черкащина
DRUZI Констянтинівка
Фонд Бориса Білаша
International Alert
Антишкола Studyplex
РобоклубIФ
Спільнота розвитку та навчання «Turn you on»

ПРОГРАМИ
ТА ПРОДУКТИ
ДЛЯ НАВЧАННЯ
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UKRAINELAB
Форуми UkraineLab виступають відкритим майданчиком для діалогу та творення інновацій у полі неформальної освіти та культурних практик.

UkraineLab – це:
міждисциплінарна платформа для ефективного мережування та співпраці агентів
змін з України та Європи.
Проект складається з кількох
елементів:
форумів, які збирають
професіоналів/-ок з різних
сфер для синхронізації
досвідів та синтезування їх
у підходи;
програми мобільностей,
яка стимулює професійний
обмін та комунікацію;
та власне віртуальної та
фізичної мережі UkraineLab
як мозкового центру, де
народжуються візії та
інновації для громадянського суспільства в Україні.

04/2017

квітневий форум «Лабораторія сталості для громадських ініціатив та культури». На цьому заході шукали
шляхи до сталості для громадських ініціатив та
культури, та відкрили для абсолютно нове для себе
місто - Херсон

07/2017

липневий тренінг для учасників та учасниць мережі
Ukraine Lab «Менеджмент партнерств та зацікавлених
сторін. Мережі, коаліції та синергії» в Одесі. Участь в
тренінгу взяли представники/-ці близько десяти
організацій, разом з якими ми досліджували природу
посилюючих партнерств, вивчали моделі менеджменту
зацікавлених сторін та форми коаліцій

09/2017

вересневий форум «Місця впливу (Impact Places):
Холістичний та еко-системний підходи». Форум
відбувся в Івано-Франківську - місті, де ми зараз
практично тестуємо моделі, теорії та стратегії місць
впливу

2017

програма мобільностей для учасників та учасниць
мережі, яка дозволяє здійснювати професійні візити
для інтенсивного знайомства з діяльністю партнерських ініціатив

12

2017
2

форуми

1

тренінг
для мережі
Ukraine Lab

8

мобільностей

Організатором програми з українського боку є ГО «Інша Освіта».
Програма реалізується в рамках проекту «Діалог заради змін» за
партнерства зі спілкою MitOst e.V. та фінансової підтримки
Міністерством закордонних справ Німеччини. В програмі також
передбачена система організаційних внесків від учасників з ціллю
забезпечення більш стійкої фінансової структури та з ціллю
розвитку ринку неформальної освіти в країні.

Партнери програми:
Херсонська
Міська
Рада

Координація:
Ольга Дятел
diatel@insha-osvita.org
Альона Каравай
karavai@mitost.org

facebook.com/UkraineLab
dialogue-for-change.org
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190
осіб взяло участь
у форумах

СТУДІЇ ЖИВОЇ
ІСТОРІЇ

2017
Студії живої історії
це неформальна освітня
програма, учасники та
учасниці якої протягом
року реалізовують ініціативи, спрямовані на роботу
з актуальними історичними
питаннями, які потребують
суспільного обговорення і
критичного осмислення.
Через неформальну освіту,
шляхом відкритого діалогу,
партнерства та формування
активної мережі людей,
які працюють з публічною
історією, програма прагне
підвищити рівень порозуміння в українському
суспільстві, стимулювати
культуру критичного
осмислення себе й власного
минулого, сформувати
чутливість до історії
з багатьма перспективами.

2 вступні «Студії
Ідей» з тематичними фокусами в
Сєвєродонецьку та
Червонограді
протягом березня

Студії-практикум
для розробки плану
дій своєї ініціативи
та отримання
практичних інструментів для її втілення в Бердичеві

Попереднє
дослідження та
підготовка матеріалу
про свою ініціативу
для публікації у блозі
програми

Реалізація ініціативи
та мобільності
(стажування чи
освітні візити)

Публічна презентація
результатів на
Фестивалі живої
історії в Києві
у грудні

На даний момент фактично в кожному з регіонів
України «Студії живої історії» мають своїх випускників/-ць чи членів неформальної мережі.

ЦІЛІ:

формування чутливості до мультиперспективної історії та сприяння діалогу
як ефективному інструментові взаємодії та порозуміння;
розвиток культури критичного
мислення щодо історичних подій та
конструктів;
розвиток особистої і колективної
відповідальності за дослідження історії
з різних перспектив;
поширення альтернативних форматів
роботи з історією;
розвиток публічної історії в Україні.

14

Тематичні
фокуси
вступних
семінарів:
Основні
теми
ініціатив:

133 48
заявки

«Радянське минуле України:
забути не можна пам’ятати»
Сєвєродонецьк
«Поліетнічна ідентичність України:
сила чи слабкість?»
Червоноград

Локальна історія міст і сіл
Родинна історія
Поліетнічне минуле України
Радянська спадщина
Історія та сучасність радикальних рухів
Освітні інструменти роботи з історією

учасників та учасниць

23

реалізованих проектів

у

14

областях

Партнери програми:
Координація:
Тарас Грицюк
taras.grytsiuk@live-history.org
Василь Кулевчук
vasyl.kulevchuk@live-history.org
Каріна Фурса

(до вересня 2017 року)

kariankars@gmail.com

live-history.org
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Організатором програми з українського боку є
ГО «Інша Освіта». Програма реалізується в
рамках проекту «Діалог заради змін» за
партнерства зі спілкою MitOst e.V. та фінансової підтримки Міністерством закордонних
справ Німеччини. В програмі також передбачена система організаційних внесків від учасників з ціллю забезпечення більш стійкої фінансової структури та з ціллю розвитку ринку
неформальної освіти в країні.

МАЙСТЕРНЯ
СІЛЬСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ
Майстерня сільських
ініціатив
це програма неформальної
громадянської освіти молоді
в Україні. Вона створена для
молодих людей з сільської
місцевості віком до 18 років,
які прагнуть реалізувати себе
локально та втілювати
ініціативи у своїх громадах,
спрямовані на соціальний,
культурний та освітній
розвиток. Метою програми
є заохочення сільської молоді
брати на себе відповідальність за позитивні зміни.
За допомогою підходів та
методів неформальної освіти
програма створює сприятливі
умови для життєвого самовизначення й підтримує
інновації сільської молоді.

Третій рік діяльності програми 2016-2017 років
стартував з вступних тематичних Майстерень в
Донецькій, Черкаській та Івано-Франківській областях,
на яких учасники розвивали ідеї волонтерських
ініціатив для вирішення конкретних проблем свого
села. Після цього на Майстернях Дій молодь продовжила навчання та займалась формуванням навичок
проектного менеджменту, які практично реалізувала
під час втілення їх ініціатив. Фінальний підсумок року
та водночас підсумок діяльності програми в
Івано-Франківську було підведено на Майстерні
Досвіду «Ґражда - територія локальних змін». Близько
60 учасників та учасниць представили результати
втілених в своїх селах ідей.
У вересні 2017 року стартував новий, четвертий
набір програми, а також «Майстерня сільських
ініціатив» почала свою діяльність у Закарпатській
області першим пілотним роком. На сьогодні
програма має мережу випускників з 180 учнів з
понад 50 сіл Івано-Франківської, Черкаської,
Донецької, Дніпропетровської областей України.

ЦІЛІ:

розвиток сільського публічного
простору;
підтримка молодіжних ініціатив,
спрямованих на соціальний, культурний, освітній розвиток села;
розширення мережі нових форм
навчання для сільської молоді;
розвиток волонтерства
на селі.
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2017
25
сіл

59
учасників

Черкаської,
Донецької та
Івано-Франківської
областей

34

реалізованих
проектів

Організатором програми з українського боку є ГО «Інша
Освіта» та Коаліція молодіжних громадських організацій «Молода Черкащина». Програма реалізується в
рамках проекту «Діалог заради змін» за партнерства зі
спілкою MitOst e.V. та фінансової підтримки Міністерством закордонних справ Німеччини та приватної
фінансової допомоги різних донорів та меценатів.

Партнери програми:
Обласний дитячо-молодіжний
центр Краматорська Донецької області
Відділ освіти Косівської
районної держадміністрації
Відділ освіти Коломийської
районної держадміністрації
Відділ культури та відділ освіти
Хустської районної держадміністрації
Управління освіти і науки Черкаської,
Івано-Франківської, Донецької областей

Координація:
Іванна Чупак,
Івано-Франківська/Закарпатська область
chupak@insha-osvita.org
Вікторія Феофілова, Черкаська область
feoﬁlova.vk@gmail.com
Оксана Іванік, Донецька область
ivanik@insha-osvita.org
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maysternya-na-seli.org

ЗВИЧКА ДУМАТИ//
ПРИВЫЧКА
ДУМАТЬ

Звичка думати
це спільна українськоросійська програма з
розвитку критичного
мислення, що працює
на всій території України,
а також у Томській області
й Красноярському краї
Російської Федерації.
Програма створена для
промоції критичного
мислення як однієї із
базових умов для розвитку
здорового суспільства
й можливості конструктивного діалогу.

У 2017 році програма була спрямована на експертів/-ок та громадських активістів/-ок, які працюють
у сфері формальної чи неформальної освіти з
різними цільовими групами. Головними критеріями
участі були мотивація розвивати освітні навички
роботи з темою критичного мислення та відкритість до неформальних підходів в освіті та різноманіття думок у групі. Навчальний рік складався з
чотирьох локальних майстерень у Вінниці, Томську,
Миргороді та Красноярську, 5-місячного періоду
апробації методик з розвитку критичного мислення
у своїх локальних спільнотах або на місці професійної зайнятості. В серпні учасники/-ці з Росії та
України зустрілись на міжнародній майстерні в
Івано-Франківську, щоб узагальнити та синтезувати навчальний досвід. Ініціативи, започатковані
цього року в рамках програми, були переважно не
масштабними, але довгостроковими, і деякі з них
продовжують відбуватися і досі.

1

ЦІЛІ:

підтримка людей, які
бажають розвивати
навички критичного
мислення у себе та
серед свого (професійного) оточення

3

сприяння розвитку та
поширенню методик
неформальної освіти
в галузі критичного
мислення

2

сприяння порозумінню на рівні горизонтальних зв'язків між
людьми

4
5

формування чутливості
до мови ненависті та
поляризації думок

творення платформи
для співпраці українських та російських
активістів/-ок та
професіоналів/-oк
освітнього поля

18

97 23

218
заявок

учасників/-ць

ініціативи в Росії

21

ініціатива в Україні

Координація:
Україна Святослав Попов
sviat.popov@dumay-rua.org
Тарас Грицюк
taras.grytsiuk@dumay-rua.org

Організатором програми з українського
боку є ГО «Інша Освіта», а з російського боку - некомерційна організація
INTERRA. Програма реалізується в
рамках проекту «Діалог заради змін»
за партнерства з MitOst e.V. та
фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Німеччини. В
програмі також передбачена система
організаційних внесків від учасників
з ціллю забезпечення більш стійкої
фінансової структури та з ціллю
розвитку ринку неформальної освіти
в країні.

dumay-rua.org
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Росія

Єлєна Бобровська
elena.bobrovskaya@dumay-rua.org
Єлєна Плєхова
elena.plekhova@dumay-rua.org

СУСІДИ 3.0
ЦІННОСТІ

Сусіди 3.0
це польсько-українськобілоруська програма
неформальної громадянської освіти. Програма має
на меті підтримку осіб,
діяльність яких спрямована
на зміцнення солідарності
та побудову громадянського суспільства у Польщі,
Україні та Білорусі. Під час
програми учасники/-ці
отримують можливість
довготривалого знайомства
через співпрацю з молоддю
із України, Білорусі та
Польщі, та реалізують
проекти для зміцнення
зв’язків між людьми та
середовищем. З’єднання
інноваційної програми з
емпірично перевіреними,
надійними фундаментами
«Майстерні громадської
активності» - програми,
на базі якої було створено
«Сусіди 3.0», - дає унікальні можливості та натхнення

солідарність
відповідальність
рівність
різноманіття,
демократія
відкритість
критичне
мислення

Навчальний рік 2016-2017 складався із трьох
настановчих семінарів для розробки ідей, проектних зустрічей для складання заявки, річного
періоду реалізації ідеї, під час якого учасники/-ці
брали участь у додаткових практикумах, тематичних
вебінарах та користувалися програмою мобільності,
а також фінальної зустрічі. Підсумкова подія
пілотного року програми «Сусіди 3.0» - Cусідський
форум, - відбулася у червні 2017 року у Варшаві за
співпраці з місцевими мешканцями та Бемовським
Центром Культури. Програма заходу, який відвідали
близько 100 гостей, включала вернісаж, фотовиставку, екскурсії, майстер-класи, спільне приготування їжі та планування майбутнього.
За результатами роботи програми в 2016-2017 році
народилися локальні формати програм неформальної освіти молоді в сільських місцевостях Польщі
та Білорусі. ГО «Інша Освіта» є сенсовним партнером цих нових освітніх форматів та вже готує ідеї
до форм співпраці та обміну цих форматів з
українською «сестринською» програмою «Майстерня сільських ініціатив».

ЦІЛІ:

мотивувати та підтримувати
молодих людей в діяльності
заради соціальних змін на
місцевому рівні;
творити місце діалогу та
знайомства через дії;
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заохочувати конкретні дії на
підтримку солідарності;

Декоративно-прикладні ремесла

Основні
теми
ініціатив

Розвиток потенціалу різноманіття
Арт-терапія
Соціальна інтеграція через
мистецтво та культуру
Підтримка соціально незахищених
верств населення
Усна/родинна історія
Інтеграція спільнот через
розвиток публічних просторів

Координація:
Україна

Олександр Московчук
olexandr.moskovchuk@susidy3.org

Польща Марта Ґавінек-Даґарґулія
marta.gawinek@sasiedzi3.org
Білорусь Юлія Занемонська
yuliya.zanemonskaya@sosedi3.org

Програма реалізується «Іншою Освітою» у
партнерстві з Асоціацією Genius Loci,
Польща та Адукацыя без межаў, Білорусь в
рамках міжнародного проекту «Діалог заради
змін» за партнерства з MitOst e.V. та
фінансової підтримки Міністерством
закордонних справ Німеччини. Проект
співфінансується Польсько-Американським
Фондом Свободи в рамках програми RITA –
«Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта
для демократії»

sasiedzi3.org
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ФРАНКІВСЬКА
МАЙСТЕРНЯ

франківська майстерня

Франківська Майстерня
навчальна інкубаційна
програма для наступного
покоління про-активної
спільноти Івано-Франківська.
Проект має на меті будувати
та підтримувати зв’язки між
новим поколінням низового
активізму та сталими
гравцями в культурі, владі та
бізнесі, створити умови для
їх співпраці на різних рівнях,
а також втілити якісний
продукт неформальної
освіти, який стане адекватною відповіддю сучасним
потребам локального
громадянського суспільства
в рості та розвитку.

Освітня програма «Франківська Майстерня» розпочалася у вересні 2017 року з Майстерні Ідей - стартової
сесії для знайомства, роботи над власними компетенціями та розробки ідей майбутніх проектів. Протягом
листопада-грудня відбулися дві Майстерні Дій
присвячені плануванню процесів та фінансовій
координації проектів відповідно. На 2018 рік заплановано ще дві Майстерні Дій присвячені командному
менеджменту та роботі з партнерами. Реалізація
власного неприбуткового проекту учасників та
учасниць за менторської підтримки триває з листопада 2017 по лютий 2018 року і завершиться майстернею досвіду в Івано-Франківську, під час якої відбуватимуться майстер-класи та презентації результатів від
учасників/-ць програми.

В рамках навчальної програми учасники та учасниці
розвивають:

навички проектного менеджменту та
планування процесів і часу;
проактивну позицію та підприємницький
підхід в широкому розумінні;
навички (само)рефлексії, культури помилок та навчання протягом всього життя;
навички роботи в команді, співробітництва та партнерства;
навички відповідального лідерства;
критичне мислення та аналітичні навички
планування;
партисипативний підхід до планування
та реалізації проектів, мобілізація
громади та анімація громад;
навички внутрішньої та зовнішньої
комунікації.
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18-40 11 15
вік учасників

менторів

Координація:
Тетяна Скляр
skliar@insha-osvita.org
Олександр Московчук
oleksandr.moskovchuk@susidy3.org

Програма реалізується ГО «Інша Освіта» в рамках
довгострокової освітньої стратегії навколо проекту
«Промприлад.Реновація». Проект «Розширення можливостей локальних активістів в Івано-Франківську.
Майстерня» реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди
координаторів та учасників заходу не обов’язково
збігаються з офіційною позицією уряду США.
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ініціатив

ШКОЛА
ТРЕНЕРСТВА
ТА ФАСИЛІТАЦІЇ
Школа тренерства
та фасилітації

Херсонська
Міська
Рада

Регулярна школа від практиків у сфері тренерства,
модерації, фасилітації та
освіти дорослих. Школа
розроблена для практиків і
початківців, які прагнуть
працювати з навчальною
фасилітацією на глибшому
рівні та більш об'ємно
опанувати професію тренера/-рки неформальної
освіти. Учасниками школи є
представники громадських
організацій, HR-менеджери,
соціальні працівники,
студенти психологічних та
педагогічних факультетів,
випускники програми
проектів «Іншої Освіти», а
також викладачі та менеджери, які прагнуть використовувати методи модерації та
фасилітації в різних навчальних форматах.
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Програма є орієнтованою на процес (тобто уможливлює зміни згідно навчальних потреб групи) та включає
такі теми, як групова динаміка, дизайн та методичний
інструментарій для освітніх програм, індивідуальна та
командна модерація навчальних сесій, організація
навчального простору, практика самостійного та
командного проведення навчальних сесій із відео-фідбеком, ревізія власних компетенцій та тренерського
стилю.

Школа містить як концепції та підходи так і їх
практичне використання та аналіз:

Що означає холістичній простір на
практиці?
Де ми використовуємо конструктивізм
в повсякденному
житті?

Захід проходить у просторі холістичного навчання
«Хата-Майстерня» у Карпатах, що дозволяє цілісно організувати
навчальний простір, використовуючи мальовничі локації
та можливості ближче познайомитися із місцевим колоритом.

2

школи
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ВІДГУКИ ВІД УЧАСНИКІВ:
«Я побачила новий
стиль тренерства - вже
за цим варто було сюди
приїхати»

«Зміст зайшов легко і
непомітно, не травматично і без насилля над
мозком»

«Цілі частково досягнуті, та
це не значить, що щось було не
так. А значить, що я не
продумала свої справжні цілі. Я
отримала набагато більше, ніж
очікувала. Я зрозуміла, як
потрібно попрацювати зі
своєю програмою, щоб вона
була ефективною для групи та
досягала моїх тренерських
цілей. З’явилися нові питання,
мене це тішить.»

Координація:

Тетяна Скляр
skliar@insha-osvita.org
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«Мені сподобалося,
як теоретичні блоки
з’єдналися з практичними формами подачі.
Сподобалася насиченість, глибина
програми»

Програма є самоокупною та неприбутковою, і реалізується завдяки внескам
учасників/-ниць та умовам «Хати-Майстерні». Логістичним супроводом
Школи займається Агенція освітніх та
культурних івентів «Інші»

Життя як проект
це симуляційна гра, що моделює життя протягом одного
місяця та створює основу для ґрунтовного аналізу
особистого планування часу. Розроблена тренерами та
тренерками пулу «Іншої Освіти» на основі багаторічного
досвіду роботи з темами особистої ефективності та
тайм-менеджменту, «Життя як проект» є також соціальним підприємством, 50% прибутку якого йде на розвиток
діяльності організації.

ГРА «ЖИТТЯ ЯК ПРОЕКТ»
Навчальна гра «Життя як проект» з'явилась як відповідь на потребу
змістовно та цікаво працювати з темою управління часом. Є багато
методик, рекомендацій та чітких порад щодо того, «як треба» розпоряджатися часом. Але ми всі настільки різні, що у цій сфері немає майже
нічого універсального. Наша гра моделює період життя, в якому доводиться робити купу справ з різних сфер діяльності. Якісь справи обираємо ми, якісь обирають нас, але визначення пріоритетів завжди залишається за нами.

ГРА ДОЗВОЛЯЄ УСВІДОМИТИ:
Об'єм справ, які необхідно виконувати під час реалізації проекту;
Важливість планування усіх власних справ та надання при цьому їм
правильних пріоритетів;
Можливість непередбачуваних подій/справ як в особистому житті,
так і в проекті, які можуть вплинути на його реалізацію;
Важливість злагодженої командної роботи;
Етапи реалізації проекту, їхню важливість та інтенсивність.

1

А ТАКОЖ ГРАВЦІ

Ознайомлюються із завданнями,
які їм, можливо, доведеться
виконувати в рамках свого
проекту
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2

Вдосконалюють навички
планування власних справ
на тиждень

3

Поліпшують навички
визначення та надання
пріоритету справам та
завданням

2017
40 250
ігор
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МИ ГРАЛИ У

Бердичеві
Смілі

Івано-Франківську
Києві

Жовтих Водах

Світловодську
Новояворівську
Краматорську

Ниркові

Бабині
Миколаєві

Кривій Лучці

Новояворівську

Черкасах

Вознесенську

Дніпрі
Коломиї

Львові

з правозахивними організацями, з німецькими
волонтерами
в Україні, з учасниками та
учасницями наметового табору,
з підлітками, що навчаються у
бізнес-школі та багатьма іншими.

«Гра допомагає зрозуміти, як, плануючи, можна
визначати свої пріоритети, змінювати їх під
впливом певних життєвих обставин та відкривати нові можливості. Яким чином реалізація
громадських проектів чи ініціатив може вплинути на особисте життя – допомогти чи завадити. До того ж, гра допомагає виробити навички
формування та аналізу особистих пріоритетів,
що робить її корисною для всіх, хто прагне до
оптимальної життєвої рівноваги.»

«Вчора грали в захоплюючу гру »Життя
як проект», що вчить ефективно
планувати свій час. За великим рахунком
в цій грі переможених не буває, бо кожен
виносить для себе щось нове і важливе
про себе, усвідомлює, що потрібно
виправити у своїй "життєвій стратегії".
Між настільною грою та справжнім
життям легко провести паралель.»
Юлія Філоненко

Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації при КОДА

Контакти
Контакти:
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life_as_project@insha-osvita.org
facebook.com/lifeasaproject

ПОСІБНИКИ
Люди і трансформації
«Люди і трансформації» – це збірка матеріалів, які були
напрацьовані учасниками та учасницями міжнародного
обміну “Люди. Трансформації” під час двох п’ятиденних
зустрічей в Берліні та місті Бучачі протягом 2016 року. В
рамках обміну учасники та учасниці досліджували
міський простір та аналізували вплив історичних подій на
зміни в містах та людях. В збірку ввійшли рефлексії
учасників та учасниць обміну на тему трансформацій та
апробовані під час семінарів методи дослідження міст.

Практики публічної історії в неформальній освіті
Збірка є колекцією методів та ініціатив неформальної
освітньої програми «Студії живої історії», що узагальнює
досвід використання практик публічної історії в рамках
програми. Вона пропонує методики, розроблені та
апробовані тренерами та тренерками програми, так само
як ініціативи учасників та учасниць, що сприяють суспільному діалогу, залученню спільноти до публічного
обговорення та використовують методи публічної історії.
Збірка розрахована на тих, хто працює в сферах публічної
історії, неформальної та формальної освіти та всіх, хто
цікавиться даною тематикою.

Нотатник для активних батьків
«Нотатник для активних батьків» – це посібник зі своєю
історією та своїми героями. Ці герої – звичайні батьки та
їх діти, які навчилися поєднувати проекти, роботу,
навчання, подорожі разом з піклуванням про малечу. Ми
не робили цього навмисне і навіть не загадували наперед,
що таке може бути. Ми просто працювали і подорожували, поки у нашій організації не з’явилися перші малюки. І
тут ми вирішили, що не хочемо обирати між роботою,
розвитком та сім’єю, тому вирішили все поєднати і
розвивати дружній до дітей підхід. За роки нашого
співіснування разом з малюками ми помітили, що існує
безліч причин, щоб брати дитину з собою. Частиною з
них ми радом ділимося з вами.
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НАВЧАЛЬНІ ПРОСТОРИ
ФІЗИЧНІ ПРОСТОРИ
ДЛЯ ОСВІТИ ТА
НАВЧАННЯ
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ХАТА-МАЙСТЕРНЯ
Хата-Майстерня - це будинок хостельного типу,
який підходить для проведення семінарів та
тренінгів, розташований у селі Бабин Косівського
району Івано- Франківської області серед мальовничих Карпат. Хата регулярно приймає групові заїзди
(10-25 осіб), для яких має ідеальні умови: від кімнат
хостельного типу до семінарського обладнання
(дошки, проектор, канцелярські матеріали, тощо).
Простота, затишок та природа, локальні гуцульські
традиції - це те, за чим варто їхати на Хату-Майстерню.

Хата-Майстерня
Це місце для цілісного
розвитку, творчості та
навчання, яке приймє у своїх
стінах холістичну освіту в її
різних проявах та форматах.
Це місце, яке допомагає
розвиватись через спілкування
з іншими, природою та самими
собою. Ми прагнемо того, аби
кожна людина, яка побувала на
Хаті-Майстерні, поверталася
додому із новим живим
знанням, важливим досвідом
та свіжою мотивацією до дій.

Хата-Майстерня була створена в 2014 році командою з 17 засновників та засновниць - членів та
членкинь ГО «Інша Освіта» та друзів. Ідея виникла
зі спільного бажання та потреби мати простір,
розташування якого та природа надихатимуть, в
якому буде створено комфортні умови для проведення навчальних заходів. На даний момент Хата
функціонує як соціальне підприємство, частина
прибутку якого йде на навчальні програми «Іншої
Освіти».

566 23
людей

дітей
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групових заїздів

Україна
Монако
Чехія

30

Німеччина
Канада
Білорусь

Киргизстан
Польща

Росія,

Колумбія,

Велика Британія

НАШІ ГОСТІ
ТА ДРУЗІ
СТАН,
Українська Академія Лідерства,
Будуємо Україну Разом,
Феміністична майстерня,
Кінороби,
Ukraїner,
Справа Кольпінга в Україні
та інші.

навчальні
тренінги та
семінари

музичні заходи

мистецькі події;

майстер-класи

ретріти;

святкування

дитячі табори;

Для детальнішого ознайомлення про простір,
цінову політику та ідею:

khatamaysternya.com
facebook.com/KhataMaysternya
khatamaysternya@gmail.com

+38 096 399 5356
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ҐАЛАТИҐА
Якісна освіта, активізація людей та кооперація можуть
стати запорукою соціальної інклюзії мешканців та
мешканок села та реалізації їхнього потенціалу.

Наметовий табір
«Ґалатиґа»

У липні 2017 року Інша
Освіта у співпраці з Нирківською сільською радою
почала роботу над створенням освітнього простору
«Ґалатиґа» у селі Нирків
Тернопільської області.
Ідея проекту полягає в
створенні простору для
альтернативної освіти та
розвитку громади села
Нирків, який би забезпечував свою діяльність за
рахунок соціального
підприємництва у форматі
тренінгового центру і
хостелу.
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10 1
областей України

займалися дослідженням потенціалу місцевості,
дізнавалися потреби мешканців села та спільно з
ними міркували про можливості розвитку села через
створення в ньому освітнього центру, а також
спільно займались організацією простору

День села
зібрав близько 100 жителів села різного віку

4 воркшопи та 12 зустрічей
включали настільні та командні ігри,
уроки англійської, менторське спілкування
з учнями та ученицями місцевої школи

Загалом до участі в заходах
для школярів долучилось в різний час
30 учнів та учениць 7-11 класів
(із загальної кількості 45 осіб)
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тиждень

2018

Плани на 2018 рік:

Освітня програма для учнів 8-11 класів за
підтримки міжнародної організації PACT, що
включатиме три освітні поїздки в Косів, Нововолинськ та Черкаси, серію тренінгів з проектного
менеджменту та реалізацію трьох проектів учнів
за фінансової підтримки від PACT та сільської
ради.
Регулярні зустрічі в просторі для створення
сталої спільноти, що відчуватиме авторство
за це місце.

Два наметові табори для молоді з усієї України,
та один - для дітей із села Нирків та найближчих
сіл Заліщицького, Чортківського та Бучацького
районів.
Оснащення «Ґалатиґи» базовими умовами та
10 ліжко-місцями для організації хостелу
та забезпечення самоокупності простору.

Партнери:
Нирківська сільська рада
Львівська Освітня Фундація

Координація:
Василь Кулевчук
vasyl.kulevchuk@live-history.org
Марія Безушко
mariabezushko21@gmail.com
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Проект реалізується завдяки
комбінації власних та залучених
ресурсів від багатьох організацій
- як фондів, так і приватних
меценатів.

ПАРТНЕРСТВА
ПРОЕКТИ
В ПАРТНЕРСТВІ
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ПРОМПРИЛАД.
РЕНОВАЦІЯ

Що це таке?
за формою
платформа для спів-творення, модель для
реплікації та фізичний простір

за функціями
новий формат інклюзивного навчального
простору, що об’єднує культурні, освітні
та бізнесові елементи

за робочою
цілісна такультурою
стала екосистема, що органічно
вписується в місто/регіон/країну та
базується на залученні максимальної
кількості стейкхолдерів

за цілями
каталізатор трансформацій, що збільшуваПромприлад.
Реновація
Серцем проекту є завод
«Промприлад» в
Івано-Франківську, який
наразі перебуває в процесі
трансформації. Проект
«Промприлад.Реновація»
покликаний запропонувати
сценарії цієї трансформації
та апробувати найперспективніші з них в рамках
пілотних інтервенцій.

тиме рівень довіри, зарадності та потенціалу в громаді, а також культивуватиме
консолідацію та креативність

за візією
модель та прототип для інших територій
зі схожими передумовами

Роль «Іншої Освіти» - розробка та втілення освітньої та
культурної стратегії довкола процесу ревіталізації заводу.
В рамках освітньої стратегії ми розроблямо рішення для
інноваційного навчального хабу на базі Промприладу,
в центрі якого буде стояти горизонтальне навчання та
спільноти, що навчаються / community of practice.
Культурна стратегія підтримує одну з основних цілей
проекту - залучати інтелект та створювати сенси. На
практиці проект «Промприлад.Реновація» має стати
магнітом для талантів з інших міст і країн та надавати
знання, необхідні для розвитку креативного потенціалу
регіону.
У 2016 ми займалися моделюванням проекту, стратегуванням місії та формуванням команди стейкхолдерів. 2017 був
зайнятий розробкою освітньої та культурної стратегії,
запуском кластеру неформальної освіти та посиленням
потенціалу ключових місцевих гравців з різних освітніх
форматів. Було проведено антропологічне дослідження
та дослідження історії Промприладу, розпочато діалог з
локальною музичною спільнотою та процес планування
розвитку музичного напрямку. Протягом року відбувалися
ремонтні роботи на пілотному поверсі площею 2 500 м2.
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2017

Дослідження та пілотування
окремих функцій проекту,
що відбулися у 2017:
дослідження економічного потенціалу регіону зі SRI International
комплексний «діагноз» проекту
та дослідження стейкхолдерів зі
School of System Change
маркетингове дослідження із
Aimbulance

антропологічне дослідження
історії Промприладу із Garage
Gang та Krolikowski Art

дослідження соціального впливу проекту
в формі sROI спільно
з PACT Ukraine

дослідження суспільної думки
місцевої громади стосовно
планів перетворення спільно
з Actors of Urban Change
та MitOst

Пілотні площі проекту
«Промприлад.Реновація»
відвідало близько 3 тис. осіб.

2018

На 2018 планується відкриття пілотного поверху «Промприлад.Реновація» із
різними функціями (конференц-сервіс, коворкінг, центр з технічної освіти для
дітей, медійний хаб, ІТ-офіси, галереї, майстерні, кафе та бар, танцювальна
студія), що втілюватимуть щонайменше 10 операторів, а також обживання
додаткового простору в Парасольковому цеху - мабутньому Makers’ Space.

Партнери проекту:

Контакти:
info@promprylad.org
facebook.com/promprylad.renovation
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Проект реалізується завдяки комбінації
власних та залучених ресурсів від багатьох
організацій - як фондів, так і приватних
меценатів та інвесторів.

URBAN SPACE 500
В основі проекту лежить ідея створення громадського
ресторану у форматі «Urban Space», що стане успішним прикладом об’єднання громади навколо спільної
справи. 80% прибутку ресторану направлятиметься на
реалізацію проектів розвитку Києва, а 20% - управлінській компанії для забезпечення діяльності ресторану.
Рішення про реінвестування 80% прибутку приймають
500 співзасновників та співзасновниць ресторану. Це
соціально активні люди, агенти змін у бізнесі, громадській сфері та владі, які об’єднались навколо ідеї
якісного розвитку міського простору Києва.

В березні 2017 року стартувала кампанія набору
співзасновників та співзасновниць громадського
ресторану Urban Space 500.
Urban Space 500 - це
соціальне підприємство,
фонд для міських проектів,
спільнота соціальних
інвесторів та інвесторок, що
об’єднає 500 активних
людей навколо розвитку
міста. Також це перша
соціальна франшиза в
Україні, заснована на моделі
Urban Space. Перший
громадський ресторан за
цієї моделлю
- Urban Space
14
5
100, - успішно працює в
Івано-Франківську вже
9
7
протягом трьох років.

4

ЦІЛІ
створення фізичного
майданчика для консолідації
проактивного кластеру міста,
що дає імпульс ініціативам
та зберігає динаміку їх
розвитку
23

24

створення
прозорого
22
15
цільового фонду, призначеного для фінансування
соціальних проектів та
13
стартапів, спрямованих
на розвиток міста

3

11

18

2
10

8
17
21

6
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1
16

12

20

об’єднання 500 людей
практичного інтелекту,
готових інвестувати у
проект та розподіляти
кошти на фінансування
інших ініціатив

УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ
Менеджмент
соціальної компоненти

Управлінська компанія

Автори ідеї та модель
соціального франчайзингу

15/03/2017
запуск кампанії з пошуку соціальних
інвесторів та інвесторок

9

350 1 000

місяців
кампанії

співзасновників
та співзасновниць
(станом на 20.12.2017)

500 000
загальний бюджет проекту

дол. США соціальна (безповоротна)
інвестиція кожного/кожної
учасника чи учасниці

Відкриття закладу
планується у 2018 році
Приміщення - вул. Грінченка, 9

Менеджерська команда:
Святослав Попов
urbanspace500@gmail.com
Ольга Дятел
diatel@insha-osvita.org
Анжеліка Овдієнко
ovdiienko@insha-osvita.org
Тарас Грицюк
grytsiuk@insha-osvita.org
Альона Каравай
karavai@mitost.org
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Проект реалізується за рахунок
благодійних членських внесків
соціальних інвесторів/-рок Urban
Space 500, а також за рахунок
власних ресурсів ГО «Інша Освіта»
та управлінської компанії DRUZI
Cafe & Bar.

HUB
ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ

HUB Громадських ініціатив
це місце для об'єднання та
розвитку громадських
організацій Краматорська та
Донеччини, яке служить
локальною платформою для
проведення заходів, тренінгів, реалізації ідей та планів
ГО. Основними його цілями
є посилення менеджерів/-ок
та ініціаторів/-ок позитивних змін в Краматорську і
регіоні, та створення мереж і
синергій між ними. Місією
HUB Громадських ініціатив є
допомога ГО та приватним
особам, які займаються
розвитком Донеччини, через
створення сенсовних
партнерств та налагодження
співпраці з органами влади
та донорами, адекватного
позиціонування себе та
планування сталого функціонування їхніх програм.

HUB Громадських ініціатив відкрився в Краматорську
наприкінці березня 2017 року за сприяння Форуму
НДО та фінансової підтримки Посольства Великої
Британії в Україні. «Інша Освіта» є його головним
оператором з червня 2017.

2017
247 158
заходів

громадських організацій
та ініціативних груп Донецької
та Луганської областей

292

представника і представниці
громадських організацій
відвідали заходи

команда HUB відвідала

12 9 1

міст
Донецької
області
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сіл
Донецької
області

місто
Луганської
області

HUB НАДАЄ

розробку та втілення навчальних програм для
представників/-ць ГО Донеччини;
мережування та створення сталих партнерств
серед громадських формувань Донеччини;
індивідуальні косультації, розсилки новин;
бібліотека знань і компетенцій громадських
організацій;
оренда тренінгового простору;
організація та проведення тренінгів.

ЦІННОСТІ

відкритість та прозорість
взаємопідтримка
відповідальність
(за себе та інших)
довіра
свобода вираження
рівність

Партнери:

Донецький обласний
дитячо-молодіжний
центр

Координація:
Оксана Іванік
ivanik@insha-osvita.org
Реваз Татеїшвілі
tateishvili@insha-osvita.org

Діяльність HUB Громадських ініціатив
реалізується ГО «Інша Освіта» за сприяння
Форуму НДО в Україні та фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.
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СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО:
ФІНАНСОВА
САМОЗАРАДНІСТЬ
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АГЕНЦІЯ ОСВІТНІХ
ТА КУЛЬТУРНИХ ІВЕНТІВ

«ІНШІ»

освітні і венти

Агенція освітніх
та культурних івентів
«Інші»
це івент-агенція, що спеціалізується на менеджменті
освітніх заходів. Це команда,
що зібрала свій досвід
протягом інтенсивної
роботи з організації різноманітних освітніх форматів та
подій «Іншої Освіти». «Інші»
– це також соціальне
підприємство, яке підтримує
неформальні освітні
програми для різних верств
населення в Україні і
акумулює 50% від чистого
прибутку на освітні програми «Іншої Освіти».

Івент-агенція «Інші» спеціалізується на організації
цілісних та надихаючих просторів для освітніх заходів
різного формату та розміру. Тренінги, конференції,
форуми, виїздні школи, тім-білдінги чи навчальні сесії для всіх цих заходів агенція знаходить логістичні
рішення, підбирає тренерів та експертів, забезпечує
якісну промоцію та пост-документацію. В залежності
від потреб та цілей заходу, «Інші» надають різні пакети
послуг – від базової логістичної підтримки до широкого партнерства в співтворінні ефективного навчального простору.

2017
20
заходів

Форум Ukraine Lab: Лабораторія
сталості (Херсон)
Тренінг для мережі Ukraine Lab
(Одеса)
Форум соціальних інвесторів
2017 від Garage Gang
(Івано-Франківськ)
Social Impact Days від спілки
MitOst e.V. (Івано-Франківськ),
Навчальний сезон
«Як навчаються люди?»

концертів
різних гуртів
серед яких:
5 Vymir

Неспящие в городе
Da Kooka
KARNA
Пенсія
Zapaska

Фестиваль живої історії (Київ)

Postman

Зустріч координаторів/-ок
програми Dialogue for Change
(Івано-Франківськ)

Вагоновожатые

Підсумковий захід програми
«Звичка думати»
(Івано-Франківськ)
Зустріч контактних осіб для
волонтерів німецької служби
UNESCO Kulturweit
(Івано-Франківськ)
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12

Крім цього, серед послуг івент-агенції були консультування
навчальних програм для унікальних освітніх проектів
(Бізнес-школа для підлітків «Creators»), освітні табори,
логістична підтримка мистецьких продуктів тощо.

«Завжди цікаво спостерігати за організацією подій »Іншої
Освіти», коли все підлаштовано для комфорту учасників,
як фізично так і ментально. За це дякую Агенції освітніх
івентів «Інші». Підзарядка батареї, відновленння самооцінки та емоційний релакс відбулися!
Секрет такий:
- попрацювати з улюбленою командою, в якій тебе розуміють з півслова, завжди підтримають і похвалять;
- побути в зовсім іншій естетиці інтер'єру, екстер'єру та
відносин, де все, кожна деталь, просто кричить «люблю
тебе, людино!». Все, що готує команда «Інших» - воно саме
таке.»
Вікторія Феофілова

Контакти:
info@inshi.in.ua
www.facebook.com/inshi.in.ua
+38 063 678 0008
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
ТА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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Надходження
8,895,247.00

Грантові надходження на
програмну діяльність
8,809,939.00

99.04%

МЗС Німеччини
Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні
Німецька комісія в справах ЮНЕСКО
Фонд імені Роберта Боша
БО «Львівська Освітня Фундація»
ІФОО «Комітет виборців України»

Благодійні внески
на цільову діяльність від
фізичних та юридичних осіб
75,804.00

0.85%

Членські внески
9,000.00

0.10%

Пасивні доходи
(відсотки з депозиту)
504.00
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0.01%

46
Ukraine Lab

4

%

Програмні витрати

7,449,637.77

Адміністративні витрати,
піар та дизайн

1187871.7

13%

Організаційний розвиток

55865.53

1%

Ґалатиґа
11,740.00

%

6

зустрічі волонтерів німецької
служби UNESCO «kulturweit»
194561.6

%

Франківська майстерня
195,720.00

%

Сусіди 3.0.
373,925.09

17

Звичка думати
535,978.23

%

Навчальні програми / публікації
для едукаторів широкого профілю
1,144,684.35

19

Студії живої історії
1,484,350.05

%

Майстерня сільських ініціатив
1,619,419.59

1,889,258.86

22
Витрати
8,693,375.00

13

2 2 0,1
% %

86%

Нашим довгостроковим партнером у навчальних
програмах є організація MitOst e.V., яка вже яка вже
більше 20 років поспіль розвиває різноманітну та
відкриту мережу Центральної, Східної та Південної
Європи зі своїми східними сусідами. MitOst e.V.
реалізує проекти, які сприяють розвитку культурного
обміну та громадянської активності, та є наразі
дахом для багатьох міжнародних довготермінових
програм за цими напрямками.
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Текст
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