
Мир означає не лише відсутність війни чи
насильства, але й умови для життя в рівності
та справедливості, з можливостями розвитку
для всіх і повагою до прав людини,

БУДУЙМО МИР

21-М
іж

народний
день миру 

17-М
іж

народний день
боротьби з бідністю

16-М
іж

народний день
толерантності

10-День прав лю
дини 

22-День Соборності
України 

20-Всесвітній день
соціальної
справедливості

8-М
іж

народний день
боротьби за права ж

інок
і між

народний мир 

8-М
іж

народний
день ромів 

21-Всесвітній день
культурного різноманіття 
в ім’я діалогу та розвитку

22-День скорботи і
вшанування пам‘яті
ж

ертв війни

30-М
іж

народний день
друж

би

24-День Незалеж
ності

України 
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Святкувати 
День миру 
разом зі СТАНом

ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ

МИРОБУДІВНИЧИЙ ПЛАН
Яку одну маленьку справу на місяць я можу зробити
заради розбудови стійкого миру? 

POLIT-FORUM-BERN.CH | STAN.ORG.UA



МОВА ДЛЯ
ПОРОЗУМІННЯ

ДОБРОСУСІДСТВО
ДОВІРА

 ІНТЕГРАЦІЯ 

ЗАКОН
ПРАВИЛА

ОСВІТА МИРУ

РЕСУРСИ

ПАМ‘ЯТЬ
 ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

ДІАЛОГ

ПРАВДА

БЕЗПЕКА

ПАТРІОТИЗМ

  ПАРТИСИПАЦІЯ

ПОДІЛИСЬ СВОЇМИ ДУМКАМИ: 
INFO@POLIT-FORUM-BERN.CH | STAN.ART.GROUP@GMAIL.COM

ВНУТРІШНІЙ МИР

ЩО НАЙБІЛЬШ
НЕОБХІДНЕ ДЛЯ МИРУ В
СУСПІЛЬСТВІ, А ЩО НЕ

ДУЖЕ ВАЖЛИВО?

З ЧОГО ТИ ВВАЖАЄШ
ВАРТО ПОЧНИНАТИ

БУДУВАТИ МИР?

Фасилітаційний набір "Відкритий діалог для Миру"
створили Юлія Любич та Ярослав Мінкін на основі
книги Енвера Джулімана "Примирення: вказівники
вздовж шляху" для проведення змістовних подій до
Міжнародного дня миру. 

Цей фасилітаційний набір створений за підтримки
Європейського Союзу в межах   Програми 
 розвитку громадянського суспільства Східного
партнерства (Eastern Partnership Civil Society
Fellowship Programme).  Зміст набору є виключною
відповідальністю авторки і автора і не обов’язково
відображає погляди Європейського Союзу.

Методогогія протестована в Україні та Швейцарії у
2022 році в межах співпраці між Молодіжною
організацією "СТАН" (Україна) та Polit-Forum Bern
(Швейцарія) за підтримки Європейського
культурного фонду (European Cultural Foundation).  
Також Відкриті Діалоги для Миру пройшли у Грузії,
Німеччині, Чехії та Фінляндії. 



 

Peace means not only the absence of war or
violence but also the conditions for life in
equality, and justice, with opportunities for
development for all and respect to human
rights,

LET'S BUILD PEACE

21-International
Day of Peace

17-International Day
for the Eradication
of Poverty

16-International Day
for Tolerance
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orld Day of

Social Justice

21-International Day for
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ination of
Racial Discrim

ination

8-W
orld Rom

a Day

21-W
orld Day for Cultural

Diversity for Dialogue and
Developm

ent

20-W
orld Refugee Day

30-International Day of
Friendship

23-European Day of
Rem
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s of

Stalinism
 and Nazism
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Celebrate Peace Day 
together with STAN

SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER 

DECEMBER JANUARY FEBRUARY 

MARCH APRIL MAY 

JUNE JULY AUGUST

PEACEBUILDER ACTIONS
What is one small thing a month I can do for lasting peace?

POLIT-FORUM-BERN.CH | STAN.ORG.UA

https://www.timeanddate.com/holidays/un/international-day-tolerance
https://www.youtube.com/watch?v=C8HR6cyOVYM
https://www.timeanddate.com/holidays/un/friendship-day


LANGUAGE
 FOR UNDERSTANDING

GOOD
NEIGHBORLINESS

TRUST

INTEGRATION 

LAW
 REGULATIONS

 

PEACE
EDUCATION 

SAFETY

REMEMBRANCE 
FOR FUTURE

DIALOGUE 

TRUTH

RESOURCES

PATRIOTISM

PARTICIPATION
INNER PEACE

WHAT IS MOST
NECESSARY FOR
PEACE IN SOCIETY,
AND WHAT IS NOT SO
IMPORTANT?

WHAT DO YOU THINK
IS THE BEST WAY TO

START BUILDING
PEACE?

The facilitation kit "Open Dialogue for Peace" was created
by Yuliia Liubych and Yaroslav Minkin based on the book of
Enver Juliman, "Reconciliation: Directions along the Way."
It is designed to maintain meaningful events for
International Peace Day in Ukraine and all over the World.

This facilitation kit has been produced with the assistance
of the European Union under its Eastern Partnership Civil
Society Fellowship Programme. Its contents are the sole
responsibility of the authors and do not necessarily
reflect the views of the European Union.

The methodology was tested in Ukraine and
Switzerland in 2022 as part of the cooperation
between the Youth Organization "STAN" (Ukraine) and
Polit-Forum Bern (Switzerland) with the support of
the European Cultural Foundation. The authors also
conducted open Dialogues for Peace in the Czech
Republic, Georgia, Germany, and Finland.

SHARE YOUR THOUGHTS:
INFO@POLIT-FORUM-BERN.CH | STAN.ART.GROUP@GMAIL.COM



шукайте власні пояснення
термінам на картках,
не погоджуйтесь, 
знаходьте нові спільні
бачення слів,  
відкидайте непотрібні,  
створюйте власні складові
миру. Для цього в наборі є
порожні картки.

      Склад набору

              Цеглини миру 

14 карток з різними ідеями-
складовими миру з книги
Енвера Джулімана з коротким
тлумаченням.

Цеглини - це гачки для
початку розмови.  

Будування діалогу

Розкладіть на столі картки та поясніть що це "цеглини"
миру. Скажіть, що учасни(ці)ки мають діяти спільно та
домовлятися між собою, щоб виконати завдання. Вони
мають запропонувати спільне бачення: які складові є
найбільш нагальними, які менш важливі, і що майже не
має значення для миру. Скористайтесь схемою
"діаманту" як на малюнку для пояснення ранжування. 

З таким конкретним завданням учасни(цям)кам буде
простіше розпочати спільну роботу. В ході діалогу
учасни(ці)ки можуть вирішити змінити форму. Ваше
завдання стежити, що рішення приймаються спільно і
аргументовані в групі. Наприкінці попросіть представити
напрацювання і поділитись думками про участь у діалозі. 

Ви відкриваєте діалог про мир, про краще майбутнє для
кожної і кожного. Тема миру чутлива, нею часто
маніпулюють. Розвивайте власне розуміння, будьте
правдиві у своїй позиції прагнення до миру та говоріть
просто. 

ЯК БУДУВАТИ МИР
інструкція для миробудівниць і миробудівників
з проведення Відкритих Діалогів 

 
Запрошення "Будуймо мир"

з календарем дій 

Ви можете
використовувати їх для
індивідуальної бесіди за
межами спільного столу.
Відмовляючись від
спільного діалогу люди
часто всеж раді поділитись
думками індивідуально.

Календар на звороті це
запрошення запланувати на
рік конкретні дії для
розбудови миру. Ви також
можете використати його
для завершення діалогу.

ДОДАТКОВІ РОЗДАТКОВІ
МАТЕРІАЛИ ТА ПОРОЖНІ КАРТКИ
ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ І
РОЗДРУКУВАТИ.



негативний мир - це припинення війн та насильства; 

позитивний мир - окрім переліченого включає
також культуру прав людини, рівність,
справедливість та можливість розвиватися для
кожно(ї)го. 

 Мир 

Існує два поняття миру:

Мир це велика спільна робота. Відкриті Діалоги для того
щоб різні люди могли побачити свою роль у розбудові
мирного суспільства. 

Відкритий Діалог

Відкриті Діалоги це формат обговорення з перехожими.
Незнайом(ки)ці сідають за стіл посеред вулиці та
протягом 20-60 хвилин спільно вирішують питання - як
побудувати мир. Це не звичне заняття для багатьох, в
той же час це модель суспільства у якому кожна
людина впливає на спільне з незнайомими майбутнє. 

Розмова за спільним столом особливо цінна коли дає
почути думки тих людей, яких зазвичай не чують.

Фасилітація

Фасилітатор(ка) Відкритого Діалогу допомагає людям
почути одні одних, усвідомити, що не всі мають
однакові погляди, пережити досвід співтворення у
розмаїтті і відчути, що це можливо.

Основне завдання створити такі умови, щоб кожна
людина почувалася в безпеці, тоді вона зможе слухати
уважно і говорити щиро.  

 Оберіть місце, де буде не складно реалізувати діалог,

Запросіть кількох людей допомогти вам, 

Створіть комфортні умови, запрошуючи до участі
людей пригостіть їх цукерками чи напоями,
познайомтесь, запевніть що кожна думка цінна,

Розпочинаючи спільну розмову уточніть поняття
позитивного миру та рамку обговорення (мир у вашій
громаді\ мир у суспільстві),

Отримайте згоду на фото, якщо фотографуватимете,

Дайте завдання з картками, поясніть що тепер на
короткий час люди, які зібрались за столом є групою і
мають діяти спільно, дослухаючись до думок одні
одних, вони мають виконати складне завдання -
побудувати мир, 

Підтримуйте розмову відкритими питаннями, коли це
потрібно "що таке мир для вас?", " що таке мирна
громада для вас?", але більшу частину часу давайте
групі самостійно будувати власний процес,

Підтримуйте учасни(ць)ків діалогу у висловлені
думок, якщо необхідно, за допомогою уточнюючих
питань тощо,

Спрямовуйте розмову, якщо вона втрачає сенс, але
давайте простір обговорити найгарячіші питання, не
нав'язуйте власної думки, спостерігайте за процесом,

По завершенні запросіть учасни(ць)ків представити
напрацбовану концепцію, після цього запропонуйте
запланувати на рік кілька конкретних посильних дій
для розбудови миру, які вони зроблять.

Практичні рекомендації

 



search for your explanations
for the terms on the cards,
disagree,
discuss the common meaning
of words,
discard unnecessary,
create own components of
peace. There are blank cards
in the set for this purpose.

      
      Kit components
              

Peace bricks  

14 cards with different ideas -
peace components from Enver
Juliman's book - with a brief
explanation.

Bricks are conversation starters.

Building Dialogue

Lay out the cards on the table. Explain that are the "bricks"
of peace. Tell to participants that they must act together
and negotiate among themselves to complete the task. They
should offer a shared vision: which components are most
urgent, which are less important, and which are almost
irrelevant to peace. Use the diamond diagram as shown below
to explain the ranking.

It will be easier for the participants to start working
together with such a concrete task. The participants can
decide to change the form later during the dialogue. Your
task is to ensure that decisions are made jointly and
reasoned in the group. In the end, ask them to present their
work and share their thoughts about participating in the
dialogue.

You open a dialogue about peace, about a better future for
everyone. The topic of peace is sensitive and often
manipulated. Cultivate your understanding, be truthful in
your position for peace, and talk simply.

how to conduct open dialogues
instructions for peacebuilders

 
Invitation "Let's build peace"

 & action calendar
 

You can use them for
individual conversation
outside of the shared table.
People are often happy to
share their thoughts
individually even if rejecting
a joint dialogue.

The calendar on the back is
an invitation to plan
concrete actions for the
year for building peace. You
can also use it in the end of a
dialogue.

YOU CAN DOWNLOAD AND PRINT
ADDITIONAL HANDOUTS AND
BLANK CARDS.

HOW TO BUILD PEACE



negative peace is equal to a cessation of wars and
violence;

positive peace - in addition to the above, includes also
a culture of human rights, equality, justice, and the
opportunity to develop for everyone.

 Peace 

There are two concepts of peace:

Peace is a big joint effort. Open Dialogues aim different
people seeing their role in building a peaceful society.

Open Dialogue

Open Dialogue is a discussion format with passers-by.
Strangers sit at a table in the middle of the street and,
for 20-60 minutes, jointly solve the question of
building peace. This is not a usual activity for most. At
the same time, it is a model of society in which each
person affects the future shared with strangers.

A conversation at a common table is especially valuable
when people who are not usually heard are listened to
respectfully.

Facilitation

An Open Dialogue facilitator helps people to hear each
other, to realize that not everyone has the same views, to
experience co-creation in diversity, and feel that it is
possible.

The main task is to create such conditions that each
person feels safe. Then (s)he will be more open to listening
with full attention and speak sincerely.

 Choose a place where it will not be difficult to
implement a dialogue,

Ask a few people to help you,

Create comfortable conditions. When inviting people to
participate, treat them with sweets or drinks, get to
know each other, assure them that every opinion is
valuable,

When starting a joint conversation, clarify the concept
of positive peace and the framework of the discussion
(peace in your community \ peace in society),

Get photo consent if you take photos,

Give a task with cards, explain that now, for a short time,
the people gathered at the table are a group and must
act together, listening to each other's opinions. They
must complete a difficult task - to build peace,

Support the conversation with open questions when
necessary, "What is peace for you?", "What is a peaceful
community for you?" but most of the time, let the group
build its process by themselves,

Support participants in expressing opinions, if
necessary, with clarifying questions, etc.,

Direct the conversation if it loses its meaning, but give
space to discuss the hottest issues, do not impose your
own opinion, observe the process,

In the end, invite the participants to present the
concept they have developed. Then suggest that they
plan for the year a few specific peacebuilding actions
they will take.

Practical recommendations

 



 Dialogue 
ДІАЛОГ

[UA] Готовність говорити з іншими, з тими, хто відрізняється від мене,
готовність долати власні упередження і просто спілкуватися, хоча ми й
різні.

[EN] Dialogue is the willingness to talk to others, to those different from
us, the desire to overcome prejudices, and to talk even though we are
different.



ПРАВДА
Truth

[UA] Правдива інформація доступна без викривлення.
На війні правда — перша жертва. (Есхіл)

[EN] Truthful information is available without being distorted.
In war, truth is the first casualty. (Aeschylus)



МОВА ДЛЯ ПОРОЗУМІННЯ
Language for Understanding

[UA] Мова побудови відносин, мова, яка відкриває діалог між людьми,
допомагає зрозуміти іншу людину, а не намагається назвати все
складними термінами.

[EN] A language for building relationships, for opening up a dialogue
between people, helping to understand the other person, rather than trying
to name everything in complicated terms.



 ОСВІТА МИРУ
Peace Education

[UA] Культура миру буде досягнута, коли громадян(к)и світу зрозуміють глобальні проблеми,
матимуть навички для вирішення конфліктів та ненасильницької боротьби за справедливість,
щоб жити за міжнародними стандартами прав людини та рівності, поважати культурну
різноманітність, цінувати Землю та одні одних. (Глобальна кампанія за освіту миру GCPE)

[EN] A culture of peace will be achieved when the people of the world understand global problems,
have the skills to resolve conflicts and stand non-violently for justice, live up to international
standards of human rights and equality, respect cultural diversity, and value the Earth. (World
Campaign for Peace Education) 



 ДОБРОСУСІДСТВО
Good Neighborliness

[UA] Взаємодія між різними групами людей, які живуть поруч на одній
території, на користь одні одним.

[EN] Mutually beneficial cooperation between different groups of people
living in a common area.



 БЕЗПЕКА
Safety

[UA] Захищеність від прямої загрози насильства, а також непрямої
небезпеки бідності та нерівності, природних катастроф та хвороб.

[EN] Protection from direct threats of violence and indirect risks of
poverty and inequality, natural disasters, and diseases.



Remembrance for the sake of Future
ПАМ‘ЯТЬ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

[UA] Історія, що допомагає долати міфи та стереотипи про різні групи та
події, спираючись на факти допомагає зрозуміти повну ситуацію,
уможливлює бачення спільного майбутнього. 

[EN] History that helps to overcome myths and stereotypes about
different groups and events, relies on facts helping to understand the
whole situation; enables a vision of a common future.



ІНТЕГРАЦІЯ 
Integration  

[UA] Прийняття, готовність почути людей, чиї позиції відрізняються від
звичних; докладання зусиль для того щоб представни(ці)ки меншин
були включені в спільноту на рівних.

[EN] Acceptance, willingness to hear people whose positions differ from
the usual; securing that minorities are included in the community on an
equal basis with others.



Resources
РЕСУРСИ

[UA] Ресурси / гроші витрачені на мир.

[EN] Resources / money spent for peace.



ПАТРІОТИЗМ
Patriotism

[UA] Любов та гордість через відчуття приналежності до країни,
бажання зберегти і захищати інтереси своєї громади.

[EN] Love and pride for a sense of belonging to a country, a desire to
preserve and protect the interests of the community you belong to.



Trust
ДОВІРА

[UA] Довіра це ресурс суспільства необхідний для культурного,
політичного, економічного розвитку, без якого суспільство не може
існувати.

[EN] Trust is a necessary societal resource for cultural, political, and
economic development, without which society cannot exist.



ПАРТИСИПАЦІЯ
Participation

[UA] Відповідальне громадянство, взяття на себе частини
відповідальності за досягнення спільного добробуту, розвитку, миру;
небайдужість.

[EN] Responsible сitizenship, taking on part of the responsibility for
achieving common welfare, development, and peace; being concerned.



Inner Peace
ВНУТРІШНІЙ МИР

[UA] Готовність людини жити в гармонії з собою та іншими.

[EN] Willingness to live in harmony with oneself and others.



ЗАКОН І ПРАВИЛА
Law & Regulations

[UA] Тільки суспільства, що засновані на принципах демократії,
верховенства права і прав людини, можуть забезпечити стійкі і тривалі
стабільність і мир. (Турбьорн Ягланд, Генеральний Секретар Ради
Європи)

[EN] Only societies founded on democracy, the rule of law, and human
rights can ensure sustainable and lasting stability and peace. (Thorbjørn
Jagland, Secretary General of the Council of Europe)












