Молодіжний правозахисний ресурсний центр в
Івано-Франківську
Наша діяльність в серпні та вересні 2021

Привіт, привіт!
Хочемо розповісти вам про функціонування нашого ресурсного центру. Це звіт за цілих
два місяці кропітної роботи! Розповім вам чим ми були так зайняті. За цей час, у нас
справді було багато зустрічей з партнерами та донорами. Трудились над реалізацією
наших проектів. Але давайте все по порядку.

Партнерська зустріч щодо планування проєкту «From
Teacher to Coach» / «Від вчителя до тренера».
Представниці німецької організації «Kontakte/KontaktbI» та музею Берлін-Карлсхорст разом
з представниками «СТАНу» та двома іншими партнерськими організаціями розробляли
програму міжнародного семінару для вчителів історії. Ключова тема проєкту - як саме
потрібно розповідати про «забутих» жертв націонал-соціалізму сучасній молоді.

«Ми мріємо зміцнити зв’язки між вчителями з різних країн, незважаючи на тиск пропаганди
та політичні репресії в Білорусі та Російській Федерації. Наша мета - підсилити тих, хто
критично мислить та захищає правду в умовах авторитаризму та популізму. Талановиті
українські вчителі можуть стати прикладом для колег», - вважає Ярослав Мінкін.

Майстерня молодіжного картування
5-9 серпня в стінах нашого Ресурсного центру творилась Майстерня молодіжного
картування. Учасниками проекту стали 15 людей різного віку, які об’єднались навколо
спільного проекту. Учасники протягом 4 днів з допомогою 2 тренерів (Сікорина Андрія та
Юлії Любич) та 2 запрошених експертів (Жураківської Анни і Сеник Ірини) покращили свої
знання у сферах демократії, інклюзії, прав людини та навчились проводити в ІваноФранківській ТГ відкриті діалоги.

Під час майстерні було проведено перші відкриті діалоги з молоддю в центрі міста з метою
дізнатись її проблеми, потреби, зрозуміти їх потенціал та можливості в місті. Учасники
майстерні поділились, що проєкт змотивував їх глибше дослідити молодь Франківська та
послухти тих, хто не говорить.

Андрій Сікорин, один з тренерів, поділився своєю думкою про проєкт: “Ми передали
учасникам необхідні знання, а також усвідомлення їхньої можливості вплинути на ситуацію в
місті. Учасники рефлексували кожну сесію максимально глибоко, а обговорення актуальних
для молоді міста тем могло затягуватись на дуже довго. Проте ми їх не стримували, адже
питати і слухати - одні з головних навичок для проведення картування в місті”.

Дружні візити
У ці місяці до нас часто приїздили гості. В кінці серпня приїхали представники та
представниці різноманітних громадських та благодійних організацій. Ми розповідали про
нашу діяльність, з чого починали та що творимо на даний момент. Колеги зі сходу цікавились
співпрацею молоді з нашою міською владою. Також поділились новиною про створення
молодіжної ради Івано-Франківської області.

Молодіжне картування
Протягом літніх місяців ми займались картуванням молоді Франківська. Багато думали, як
зробити це якісно та ресурсно. Провели 5 відкритих діалогів у різних місцях, таких як:
спортивний майданчик на Пасічній, парк Шевченка, міське озеро, сквер Міцкевича, у районі
Каскад. Юля Любич разом з Сікориним Андрієм розробили методологію проєкту за
допомогою якої ми працювали. Почули багато різних думок у різних районах. Дізнавались
про проблеми молоді та думали над їх вирішенням.

Декілька слів про проєкт від Ірини Сеник: “для мене молодіжне картування - це про велику
відповідальність. Ми отримали багато інформації проводячи відкриті діалоги, і нам потрібно
правильно проаналізувати, протрактувати все почуте і побачене. Попереду багато роботи
для того, щоб об'єднати молодь навколо її потенціалу, створити ці острівки, на яких вони
створюють і розвиваються.”

Проведення подій у Ресурсному центрі
Ідея про надання приміщення нашого ресурсного центру для проведення різноманітних
подій нарешті втілилась у життя. У вересні IFSDU провів відкриття дебатного сезону. Відбувся
невеличкий тренінг від запрошеного спікера та, звісно ж, гра. Дебати пройшли з ламповою
атмосферою дебатерського ком'юніті.

Організаторка дебатів, Юлія Бабич розповіла: “У нас був виключно позитивний досвід
проведення дебатних засідань у ГО "СТАН".
Ми проводили у великій залі відкриття сезону ІФШДО з тренінгом для новачків.
Все було чудово, нам надали фліпчарт для спікера та й загальна організація простору в офісі
дуже порадувала, адже тут є все потрібне для будь-якого івенту.
Для мене особисто це був найприємніший досвід співпраці насамперед через адміністрацію
ГО. Нас ще ніколи так радісно й привітно не приймали, без нервів та екзистенційного
питання "Нам вже відповіли?".”

Дружній візит Благодійного фонду “Імпульс.Юа" та
Волонтерського об'єднання "Volunteenz"
Ми провели декілька цікавих днів разом. Прогулювались містом та дізнавались його історію.
Проводили ознайомчі воркшопи, а на кінці мандрівки вирушили до гір, у Яремче. Весь день
гуляли, їли та просто розмовляли і ділились різними історіями та інсайтами.

“Поездка прошла хорошо - в темпе вальса, но по другому и не получилось бы на таком
коротком отрезке времени. Могу выделить большую ресурсность мероприятия, очень
мотивирует на действие.
Лично я запомню оригинальное представление “СТАНа” систему распределения
обязанностей у “Невгамовных” - поділився з нами один з учасників візиту, Астаф'єв Артемій.

Культурний центр "Кудук"
До нас у рамках заходів до Дня Миру 2021 завітали колеги з Киргизстану з культурного
центру “Кудук”. Ми спільною працею влаштовували перфоманс, який розкривав тему війни у
Киргизстані. Захід проводився у Парасольковому цеху у Промприладі. До нас завітало 45
гостей, більшість з яких залишились на дискусію після перфомансу. Що не може нас не
радувати. Розмова була дуже цінною та ресурсною, ми почули багато думок та дискусій.

Декілька слів від колеги з Киргизстану, Світлани Зеленської: “Сами спектакли прошли
замечательно, мне очень понравилось то, что многие люди оставались на диалоги про мир. В
Закарпатье, например, было много подростков, которые тоже подключились к обсуждению,
это было здорово. Мы переживали, что восприятие спектакля может быть другим, но
оказалось, что не такие-то мы и разные. Тема войны — сложная, но нам кажется, что у нас
вышло ее затронуть через разговор о мире”

Моніторингові зустрічі
Хочу розповісти вам про наш марафон моніторингових зустрічей з донорами наших проєктів.
Протягом трьох днів ми зустрілись з 5 делегаціями з різних організацій. Таких як, Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID), Банківська холдингова компанія (UCBI), ESP,
Консультативна місія Європейського Союзу в Україні з реформування сектору цивільної
безпеки України (EUAM), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ),
Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Це були затишні зустрічі під час яких ми знайомились, розповідали, як у нас проходить
втілення проєктів. Люблю, коли до нас приїжджають, це дозволяє поглянути на проєкт в
якому ти постійно знаходишся з боку та зрозуміти скільки важливої роботи уже було
пророблено. Такі моменти дуже надихають на подальшу роботу.

Відкритий діалог до дня Миру
Також у рамках заходів до Дня Миру у ресурсному центрі відбувся відкритий діалог,
впродовж якого ми говорили та дискутували про мир. Було багато цікавих думок, які ще не
звучали і думки, що були почуті в іншому куточку Україні. І це так цікаво, як живучи у різних
містах, люди можуть мислити так схожо. Загалом наша команда провела 27 заходів до Дня
Миру по всій країні.

Одна з фасилітаторок відкритого діалогу, Валерія Вашкевич поділилась своїми враженнями:
“Я дуже рада, що ми цього року проводимо ці діалоги до Дня Миру. Ці теми важливо
обговорювати на різних рівнях, не тільки на вищому політичному. Тому я щаслива від того,
що ми говоримо про мир з дуже різними людьми. Для мене це про демократію та відкрите
громадянське суспільство. Сенс не в тому, щоб про щось домовитись, цінністю є сам процес
обговорорення. Бо протягом нього можна почути різні сторони і думки, побачити щось, що
раніше не було видно або доступно для розуміння. А ще, обговорення запускають процес
внутрішньої рефлексії і привертають увагу до питань, які ми не завжди ставимо собі у
буденному житті.

Про команду
Велика нагрузка та залучення у декількох проєктах дуже вимотує насамперед ментально.
Тому, ми з колегами стараємось при можливості багато відпочивати, лежачи дома дивлячись
серіали, піднімаючись у гори чи просто гуляючи. Але відпочинку не завжди стає для
поповнення власного ресурсу. Стараємось в першу чергу підтримувати один одного та
допомагати з роботою. Робота в одному просторі дуже допомагає розуміти, що ти не одна/
один і ним не будеш.

Пам’ятайте, що ми завжди раді співпраці, тому не бійтесь писати нам у наші соціальні мережі
чи на пошту!

Фейсбук

Інстаграм

Електронна пошта

До зустрічі!
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".
Техніку та обладнання було придбано в рамках інфраструктурного гранту програми House of
Europe за підтримки Європейського Союзу.

