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Вас вітає жовтнево-грудневий звіт по діяльності та активностях Молодіжного
правозахисного ресурсного центру в Івано-Франківську, який 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.

Привіт, привіт!
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Жовтень у нас почався з візиту празького центру громадського суспільства у наш
правозахисний ресурсний центр. До нас завітали гості з різних інституцій зі всієї України. Ми
познайомились та ознайомили їх з напрямками діяльності СТАНу. А також ділились одне з
одним досвідом та знаннями.

Візит Празького центру громадянського суспільства

Жовтень у нас почався з візиту празького центру громадського суспільства у наш
правозахисний ресурсний центр. До нас завітали гості з різних інституцій зі всієї України. Ми
познайомились та ознайомили їх з напрямками діяльності СТАНу. А також ділились одне з
одним досвідом та знаннями.

Візит Празького центру громадянського суспільства



В рамках проєкту «From Teacher to Coach» / «Від вчителя до тренера» з західних та південних
областей України до нас приїхали вчителі історії для підготовки до поїздки у Молдову для
обміну досвідом з вчителями з інших країн. Їм було важливо дізнатись, як викладають історію
в українських школах, а саме тему Другої Світової війни. Вони акцентували свою увагу на
вивчені та застосуванні плюралізму*, критичного мислення у вивченні історії та
неоднозначності у подіях.

*плюралізм - це термін що характеризує концепцію наявності безлічі
різних поглядів, позицій, ідей та інтересів в один й той самий час.
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Слідом за цим йвізитом була офлайнова зустріч-консультація з молодіжними ініціативними
групами - Дубль N та ЕкоФранківськ. На подію були запрошено дві еко-активістки, які
розповідали нам про еко-звички та своє життя разом із ними. Учасницям та учасника вдалось
познайомитись трішки ближче один з одним та поділитись ідеями проєктів своїх ініціативних
груп. Також ми напрацювали спільні ідеї для подальших зустрічей та проєктів.
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Під час візиту ветеранів до Івано-Франківська в рамках проєкту «Соціально-економічна
підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їх сімей» у якому ми є
партнерською виконавчою організацією для MOM. Вони завітали до нас, де досліджували
роботу СТАНу та дізнавались про наші завершені та теперішні проєкти. 

Візит був присвячений соціальному згуртуванню та соціальному підприємництву. Оскільки
СТАН більше чотирьох років займається міжкультурним діалогом та соціальним
згуртуванням ми показували організацію, як одну з найефективніших в Івано-Франківську,
яка займається цими питаннями.

Візит ветеранів у Івано-Франківськ
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Завершує жовтень комунікаційна сесія в яку була залучена вся команда СТАНу для
обговорення особистих та робочих питань пов’язаних з комунікацією. Ми багато розмовляли
та напрацьовували рішення. Нам вдалось почути та зрозуміти один одного, чому ми дуже
тішимось. Хочемо проводити схожі сесії час від часу задля комфортної та безпечної
комунікації та роботи всередині команди.
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До нас ще раз завітали представниці ІМ з Молдови з партнерським візитом. Ми розповіли
новини про наші проєкти від минулої зустрічі. Говорили про наступний рік та нашу спільну
діяльність у ньому. 

Зустріч з представницями ІМ з Молдови
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Протягом кінця жовтня та початку листопада в рамках проєкту «Молодіжне картування
молоді Івано-Франківська» ми провели чотири обговорення на різні теми:

Відкриті обговорення

«Чому сексуальна освіта важлива та як це пов’язано із безпекою?»;
«Що сприяє самореалізації і як це пов’язано із вищою освітою?»;
«Від чого залежить ментальне здоров’я?»;
«Чому свобода самовираження важлива і як це пов’язано з прийняттям інакшості?».

Через коронавірусні обмеження три з чотирьох обговорень проводились онлайн, але це не
завадило активним та глибоким дискусіям. Ми зрозуміли, що молоді справді важливо брати
участь у подібних заходах та висловлювати свої думки. 
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Разом з партнерською організацією Дубль N переглянули фільм «Речі, на які ми не
наважуємось», який розповідає про хлопця-гея та його нелегкий шлях до камінґауту перед
своїми батьками. Ми запросили Юлію Сінькевич з якою після фільма дискутували про гендер
та гендерну приналежність та про право молоді на самоідентифікацію.
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Разом з партнерською організацією Дубль N переглянули фільм «Речі, на які ми не
наважуємось», який розповідає про хлопця-гея та його нелегкий шлях до камінґауту перед
своїми батьками. Ми запросили Юлію Сінькевич з якою після фільма дискутували про гендер
та гендерну приналежність та про право молоді на самоідентифікацію.

Перегляд фільму від Docudays UA



Також з партнерським візитом до нас завітала представниця ІМ зі Швеції - Малін Кільстром.
Ми познайомились за чашкою чаю та розповіли про нашу діяльність. Зустріч пройшла в
неформальній атмосфері, після чого ми мали спільний обід та продовжили спілкування.
Малін також вдалось зустрітись з нашими партнерськими організаціями.

Зустріч з представницею ІМ з Швеції
Також з партнерським візитом до нас завітала представниця ІМ зі Швеції - Малін Кільстром.
Ми познайомились за чашкою чаю та розповіли про нашу діяльність. Зустріч пройшла в
неформальній атмосфері, після чого ми мали спільний обід та продовжили спілкування.
Малін також вдалось зустрітись з нашими партнерськими організаціями.

Зустріч з представницею ІМ з Швеції



В середині листопада в нашому Ресурсному центрі проводилась публічна консультація в
форматі гри Світ громад разом з двома вище названими ініціативними групами у рамках
проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй». До гри доєднались представники влади від Івано-
Франківська. Голова ініціативної групи Дубль N поділилась своїм враженням: «Я б назвала цю
гру таким собі кроссекторальним тімбілдингом, коли водночас і граючи, і обговорюючи
питання громади, можна познайомитись один з одним». Під час гри молодь разом з владою
були залучені у обговорення екологічних проблем в регіоні та у налагодженні комунікауії
один з одним.
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СТАН почав спільну роботу над еко-відповідальністю з іншою організацією нашої екосистеми
ЕкоВізією. Ми прагнемо бути еко-свідомими та впроваджувати корисні еко-звички у нашу
організацію та життя нашої команди. Зокрема, ми вже сортуємо сміття, заощаджуємо
електроенергію та вторинно використовуємо речі. На щастя, ЕкоВізія має потужну
експертизу в цьому питанні, що нам дуже корисно. А також ми спільно працюємо над
покращенням наших підходів до тем пов’язаних з екологією.

Аналіз екологічності з EcoVisio
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До нас завітав координатор програм з питань надзвичайних ситуацій та стабілізації
Представництва МОМ в Україні Марко Кіментон з яким ми розмовляли про діяльність нашої
організації та розповідали про наші проєкти.

Зустріч з Марком Кіментон
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Завершує листопад тренінг на тему «Правозахисники: хто вони і навіщо їх захищати?», який
проводився спільно з ЦГП "Альменда". Учасники дізнались хто такі правозахисники та з
якими проблемами чи небезпеками вони стикаються під час своєї діяльності. Як ми можемо
їм допомогти та для чого їх захищати. 
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захищати?»
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Андрій, член команди СТАНу, каже: "Тренінг допоміг ще більше занарутися в сферу
правозахисту та краще розуміти хто такі правозахисники. Знання про складні поняття
подавалися через приклади з життя, що допомогло краще і глибше їх зрозуміти. Також хочу
відзначити навчальний блок, де ми намагалися відтворити життєві історії українських
правозахисників, яким довелося залишити свої домівки через війну. Це була спроба уявити
себе на їхньому місці, усвідомити ті випробування через які їм довелося пройти."
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Грудень почався з трьохденної
міжнародної конференції низових ініціатив
«Відкритий діалог про мир». Разом з
українськими та міжнародними
експерт_ками говорили про
миробудування в громадах, про роль
інституцій в підтримці миру, про роботу з
дітьми та об’єднання зусиль громади для
миру про діалоги і цінності миру, прав
людини та партисипативної демократії.

Міжнародна конференція низових ініціатив «Відкритий
діалог про мир»

До конференціїї були залученні організації
з Києва, Сходу, Заходу України, Польщі,
Швейцарії, Німеччини, Сирії, Киргизстану
та Білорусі. Анна Жураківська, членкиня
партнерської ГО Дубль N в рамках проєкту
«Молодіжне картування молоді Івано-
Франківська» розповідала про відкриті
діалоги у районах міста та про сам проєкт. 
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Відбулась зустріч відокремленого Івано-Франківського підрозділу НМРУ. Під час якої
учасники делегували двох людей на Позачергову Генеральну Асамблею НМРУ та кандидата
в Раду НМРУ. А також за результатами виборів Дениса Козлова було делеговано на
Генеральну асамблею НМРУ представляти Івано-Франківську область.
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До нас часто приходили на чай наші білоруські волонтери. Ми розповідали про СТАН та наші
проєкти, вони про своє життя в Білорусі та Україні. Ділились одне з одними зв’язками з
класними людьми в Івано-Франківську та в інших містах. Старались допомогти їм прижитись
у новому для них місті та знайомили їх між собою.

Візити білоруських волонтерів
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В одні з вихідних у грудні у стінах Ресурсного центру відбувся проєкт «ДівЧат» від ГО ФРІ. Під
час програмних блоків учасниці разом із запрошеними спікерками та організаторками
проєкту говорили про невпевненість у собі, недостатність знань у темі статевого розвитку та
сексуальної освіти та як протидіяти насильству. Спікерками були Аліна Касілова -
психологиня, Марія Іваськів - гінекологиня та акушерка та Ананстасія Кіжло разом з Дарією
Сидор - психологинею співробітницею ССО та організаторкою проєкту «Дозвольте вижити».
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Кіноклуб

В рамках кіноклубу Docudays UA “Democracy Defenders” в Ресурсному центрі вдалось
переглянути та обговорити документальні фільми «Без статусу. Україна» та «Біотоп» з нагоди
Міжнародного дня мігрантів.

Перший фільм розповідає про життя без
статусу російського громадського активіста,
який вже чотири роки проживає в Україні та
бере активну участь у заходах проти агресії
Росії в Україні.

У другому фільму розповідається про тихе та
спокійне життя мешканців у Нойперлаху,
передмісті Мюнхена поки вони не
дізнаються, що скоро по сусідству житимуть
переселенці і тоді деякі мешканці
встановлюють звукоізоляційну стіну.
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Завершує цей звіт та 2021 рік виїзний «збір врожаю» з наших проєктів. Будемо говорити про
рік та досягнуті вершини ділитись враженнями та планами на наступний рік, до якого
лишились лічені дні :) 

До зустрічі!

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

Фейсбук Інстаграм Електронна пошта
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