
Наша діяльність в червні та липні 2021

Молодіжний правозахисний ресурсний центр в
Івано-Франківську



Наш молодіжний правозахисний ресурсний центр в Івано-Франківську створено
Молодіжною організацією "СТАН" за фінансової підтримки IM Swedish Development Partner
в рамках проєкту інституційної підтримки "Youth outpost of human rights and solidarity".
Хочемо розповісти вам про функціонування нашого ресурсного центру. Пройшло уже два
місяці його функціонування, розробки політики та спроб зробити знаходження 10+ людей
комфортними. Щоб ніхто нікому не заважав та кожен міг благополучно працювати.

Привіт, привіт!



Так скажемо, нульовою подією у ресурсному центрі була моніторингова зустріч з Юліаною
Самбурчі, представницею фонду IM Swedish Development Partner. На зустрічі ми
обговорювали подальші дії та ділились отриманими результатами.

Першою, урочистою подією була вечірка з приводу відкриття ресурсного центру. На неї
завітали представники дружніх організацій, друзі команди стану та просто класні люди.

Зустріч з Юліаною Самбурчі/ Відкриття Ресурсьного центру



Опісля була не менш цікава та важлива для нас віртуальна Зустріч з керівництвом фонду IM
Swedish Development Partner з Швеції. Саму зустріч члени та членкині нашої команди почали
у різних місцях Івано-Франківська. Розповідали про місця, плюси та проблеми міста. Наші
партнери, хоч і віртуально, але змогли відвідати Білий дім, поглянути на місто з висоти
пташиного польоту, прогулятись нашими невеличкими, але дуже красивими вуличками.
Після так званої екскурсії, ми представляли роботу СТАНу та описували контекст, в якому
працюємо.

Віртуальна зустріч з керівництвом фонду IM Swedish
Development Partner з Швеції



Також ми не забуваємо про навчання команди. Задля підвищення знань та розвитку
потенціалу команди, ми організували три тренінги. Тема першого тренінгу - «Гендерна
рівність та Квір теорія», тренеркою якого була Марина Герц. Ми розуміємо та приймаємо
різноманітність людей, але були не надто освічені у цій темі. Задля покращення комунікації з
людьми та загального розуміння теорії ми з радістю приступили до навчання. Що, бажаємо
помітити, було цікавим та з легкою подачею інформації.

Навчання команди



Другий тренінг стосувався прав людини, який нам проводив чудовий тренер - Олександр
Войтенко. У нас було багато обговорень, які допомагали краще засвоїти інформацію. Та
практичні завдання, які тримали нас у тонусі та не давали сумувати.

Останнім з цієї трійки став тренінг по «Ненасильницькій комунікації». З прекрасними
тренерками Тетяною Дихтярук і Вікторією Преображенською. Він був таким же
інформативним та корисним, і одночасно розслабляючим. Поки ми набирались знань, як
губка води, усі наші невирішені справи та проблеми відійшли на другий план і ми повністю
погрузились у тренінг. 

Навчання команди



А також відбулась перша партнерська подія у стінах нашого центру. Ми надали приміщення
для командної зустрічі AIESECу зі Львова. 

У тому числі, відбулась ранкова зустріч учасників та учасниць програми «Сила Розмаїття» для
представників національних меншин та LGBT+ активісток. Табір організований нашими
стародавніми друзями й стратегічними партнерами з Восток SOS. На зустрічі ми ділились
досвідом, брали до уваги досвід інших. Говорили про проблеми та іх вирішення.

Відбулись перемовини з представницями фонду Aba Roli та Центру громадянських свобод
щодо спільного проведення «Правозахисного вікенду» в Івано-Франківську.

Партнерські зустрічі/події

https://www.facebook.com/vostoksos/?__cft__[0]=AZWdocMMeNbeOsVBHiYs7fD-H23vIhvTkcN2E-GtENTdO0MIkdM6TjWhcAr9BLRQFoBbQ9D61AJ2u_mf2JFA8Y4tdSQVCsQx1JIeBftcPd1zKOmYhyV_kceu261DT0bV2UjUqfLdcP-IDGeW7LShgT2C&__tn__=kK-R


Влаштували робочу нараду щодо реалізації Програми розвитку соціального підприємництва
з представницями Департаменту освіти та Департаменту економіки Івано-Франківської
міської територіальної громади.

Проходила партнерська зустріч з представницею організації «Будуємо Україну Разом». 

Партнерські зустрічі/події



Навчальний візит з Соціального шкільного підприємництва для молоді міста Київ. Ми
провели екскурсію нашим містом та познайомили з дружніми організаціями. Такими, як
ГО «Дубль Н», альтернативна школа «Невгамовні» і т.д.

Навчальний візит з картування громади та розвитку міжрегіональної співпраці для
громадських діячок та держслужбовців з Лисичанська;

Партнерський візит задля вивчення кращих кейсів соціального підприємництва для
партнерів мережі IM Swedish Development Partner з Молдови.

Також наші партнери з різних міст приїжджали з візитами:

Партнерські візити



Кінець травня та увесь червень видались дуже наповниними та важливими для нас, що
насправді, не може не радувати. Тепер, розповімо вам, що ж відбулося у липні:

На початку місяця відбулась важлива робоча зустріч з партнерською ГО «Дубль Н». Яка
стосувалась спільного проєкту по картуванні молоді, про який ми згодом розповідом
детальніше у наших соціальних мережах.

Робочі зустрічі



Найдовшим, по кількості днів, заходом є 4-денний тренінг по правам людини. Його
учасниками стали, як і підлітки так і дорослі люди. Різниця у віці справді дуже помітна , але
наші учасники та учасниці не мали проблем у комунікації. Чудово вчились та доповнювали
один одного. Тренерами на даному тренінгу виступили Юлія Сінкевич та Юлія Любич з нашої
команди.

Тренінг по правам людини



Пройшов перший круглий стіл у стінах ресурсного центру. На ньому були присутні члени та
членкині команди, а також депутатка міської ради Івано-Франківська, уповноважена
представниця по правам людини в Івано-Франківській області, представниця персоналу
органу пробації, представниця ГО «Безоплатна правова допомога». Говорили про мову
ворожнечі, та у кінцевому результаті виникла пропозиція написати проєкт, який стосувався
даної теми. Також придумали яким чином залучити наших білоруських волонтерів до
моніторингу випадків мови ворожнечі. Самою методикою моніторингу поділилась з нами
уповноважена представниця по правам людини в Івано-Франківській області.

Круглий стіл



Наша команда не забуває і відпочивати від роботи. Ми часто ходимо на пікніки до річки після
робочого дня, говоримо та дізнаємось один про одного нові речі, які за робочим столом не
почуєш. На минулому тижні, наприклад, частина команди відправилась у похід до перетину
Надвірнянської та Солотвинської Бистриць. 

Відпочинок команди



Останнє, про що розповімо вам у цьому звіті. Це зустріч з трупою зі Слов’янська для ближчого
знайомства зі СТАНом та включення їх у проєкт пов’язаний з Днем Миру. Використали
цікавий варіант знайомства з діяльністю організації. Задали їм 4 запитання, які стосуються
нашої ГО та час, щоб вони дізнались цю інформацію самотужки. Наприклад, запитуючи у
членів чи членкинь команди або з соціальних мереж. Даний спосіб дозволяє краще
запам’ятати нову інформацію та не є таким нудним, як проста презентація.

Зустріч з трупою зі Слов'янська



Окрім різноманітних заходів та зустрічей, продовжуємо робити наш ресурсний центр
затишним та комфортним для людей. Закупили нові крісла, посуд та декор. Прикріпили
таблички, які допомагатимуть орієнтуватись. Наприклад, на кухні усі шкафчики підписали,
щоб довго не шукати потрібну річ. Дали назви та підписали кімнати. Тепер наша велика
кімната для тренінгів називається графітовою, а маленька у самому куті центру - кутовою.

Поза подійне



І на закінчення поділимося новиною. Наший ресурсний центр обзавівся адміністраторкою!
Саме вона буде комунікувати стосовно усього, що відбувається та стосується ресурсного
центру. Її контактні дані: 

0959283494 - Маша

resource_center@stan.org.ua

Адміністрація центру



В планах на наступні місяці багато речей і всі ми розкривати не будемо, триматимемо вас в
інтризі. Будемо розвиватись, створювати нове та дивувати вас!

До наступних зустрічей!

Молодіжний правозахисний ресурсний центр в Івано-Франківську створено Молодіжною
організацією "СТАН" за фінансової підтримки IM Swedish Development Partner в рамках
проєкту інституційної підтримки "Youth outpost of human rights and solidarity"


