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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. Цей звіт являється
поєднанням усіх попередніх звітів в один. Він створений для зручного користування та
легкого пошуку потрібної інформації.
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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.
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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.
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Віртуальна зустріч з керівництвом фонду IM Swedish
Development Partner з Швеції

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.



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.
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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. 
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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.
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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». 
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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:
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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.
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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.
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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.
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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. 
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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.
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членів чи членкинь команди або з соціальних мереж. Даний спосіб дозволяє краще
запам’ятати нову інформацію та не є таким нудним, як проста презентація.



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 подійнеПоза подійне
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Наша діяльність протягом серпня та вересняНаша діяльність протягом серпня та вересня



 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. 
 

Партнерська зустріч щодо планування проєкту «From
Teacher to Coach» / «Від вчителя до тренера».
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«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.
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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 Івано-
Франківській ТГ відкриті діалоги.
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 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. 
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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”.
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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. 

Дружні візитиДружні візити
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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. 
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 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.”

 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.”



 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. 

Проведення подій у Ресурсному центріПроведення подій у Ресурсному центрі
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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?".”
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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. 

Дружній візит Благодійного фонду “Імпульс.Юа" та
Волонтерського об'єднання "Volunteenz"
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 “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.
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 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.  
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 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”
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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). 
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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.
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 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.
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 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. 
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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. 
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Наша діяльність протягом жовтня-грудняНаша діяльність протягом жовтня-грудня



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
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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.

Від вчителя до тренера
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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.

Комунікаційна сесія
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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.

Перегляд фільму від Docudays UA
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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.
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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. 

Тренінг на тему «Правозахисники: хто вони і навіщо їх
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.

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.



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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Якщо у вас є питання чи пропозиції стосовно Ресурсного центру просимо надсилати їх нашій
адміністраторці. Саме вона буде комунікувати стосовно усього, що відбувається та стосується
ресурсного центру. Її контактні дані: 

0959283494 - Маша

resource_center@stan.org.ua
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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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