
Ти живеш в маленькому, але такому рідному селі? 
Маєш трохи вільного часу, але не знаєш, як його цікаво використати? 
Мрієш зробити щось корисне для свого села та співмешканців, але не знаєш, яким чином?
Якщо в тебе 3 “так”, то “Майстерня сільських ініціатив” саме для тебе!

Молодіжна  програма  неформальної  громадянської  освіти  “Майстерня  сільських
ініціатив” відкрила двері для нового набору учасників і чекає на твою заявку.

Нам не важливо, що в тебе в щоденнику, ми не звертаємо уваги на те, ким працюють
твої мама, тато і далекі родичі. Важливим для нас є те, про що ти думаєш і мрієш, чого
хочеш  досягти,  як  ти  хочеш  вплинути  на  своє  оточення  і  що  для  цього  плануєш
зробити. Ми хочемо почути, чого ти прагнеш навчитися і цінуємо твою віру в світле
майбутнє. Ми готові стати для тебе платформою, з якої почнуться твої подорожі у
доросле громадське життя. Ми за те, аби твій шлях почався саме з твого маленького
села, і твоя маленька Батьківщина стала першим місцем, де ти усвідомиш, як багато
важливих для суспільства справ ти можеш втілити.

Коротко про Майстерню Сільських Ініціатив:

 діє  на  території  Донецької  області  (Олександрівський  район),  Івано-Франківської
області  (Косівський  район),  Черкаської  областї  (Чигиринський  район),
Дніпропетровської області (Апостолівський район)

 складається  з  трьох  етапів-семінарів  -  Майстерня  Ідей,  Майстерня  Дій  та
Майстерня Досвіду і етап практичної реалізації ініціатив 

 триває з жовтня 2015 р. по травень 2016 р.
 допомагає визначити цілі (у навчанні, у сім’ї тощо),  досягти конкретних результатів

у вигляді корисної справи для свого села або містечка, спілкуватися правильно з
різними  людьми,  виступати  перед  публікою,   планувати  свій  час,  створювати
команду для своїх ініціатив і багато іншого й не менш цікавого…

 участь у програмі безкоштовна, усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та
харчуванням, покриваються організаторами.

Івано-Франківська 
область, Косівський 
район

Черкаська область, 
Чигиринський район

Донецька область, 
Олександрівський 
район

Дніпропетровська 
область, 
Апостолівський район

Майстерня
Ідей

Історія та сучасність 
мого села—моя 
роль та 
відповідальність 
24.10 – 29.10.2015

Особиста 
відповідальність: дії 
та наслідки 13.11 – 
18.11.2014

Розвиток сільського 
простору та роль 
молоді в ньому 13.10 
– 18.10.2015

«Екологія в дії: 
користуватися чи 
використовувати» 
14.11 – 19.11.2015

Майстерня
Дій

“Основи розробки 
громадських 
ініціатив” 12-
16.12.2015

“Основи розробки 
громадських 
ініціатив” 12-
16.12.2015

“Основи розробки 
громадських ініціатив”
12-16.12.2015

“Основи розробки 
громадських ініціатив”
12-16.12.2015

Майстерня
Досвіду

Оцінка та презентація результатів 
01.05 – 06.05.2016, м. Черкаси

Як ми працюємо?
Навчання у програмі “Майстерня сільських ініціатив” виглядає дещо по-іншому, ніж твоє
навчання  у  школі.  У  нас  немає  оцінок  та  іспитів,  на  семінарах  панує  невимушена
атмосфера, ми використовуємо різноманітні методи роботи над темами, використовуємо
часто такі шкільні приладдя, яких у школі не знайдеш. Тренери Майстерні не навчають, а



вчаться разом зі своїми учасниками, вони не кажуть, що правильно, а що не правильно.
Адже  найважливішими  принципами  роботи  в  Майстерні  сільських  ініціатив  є  рівність,
толерантність,  відкритість  думок,  вміння  слухати  і  чути  інших  та  дія.  Ми  не  вивчаємо
теорію, ми вчимось на практиці, втілюючи різні корисні справи у своєму оточенні. Такий
формат роботи називається неформальною освітою.

Щоб стати учасником Майстерні сільських ініціатив, необхідно:

Крок 1. Повідомити батьків про рішення взяти участь в конкурсі та отримати їх згоду на це
Крок 2. Заповнити анкету за посиланням 

АБО  скачати  і  роздрукувати  анкету  з  додатку  і  надіслати  скан/фото  на  адресу
координатора у твоєму регіоні, вказану нижче

Крок 3. Дочекатися відповіді, яка надійде не пізніше, ніж 15 жовтня

Програма реалізується організаціями “Інша Освіта” (Україна) та MitOst e.V. (Німеччина).
Фінансову  підтримку  надає  Міністерство  закордонних  справ  Федеративної  Республіки
Німеччина та Європейська Комісія в межах проекту “Українська регіональна платформа
громадських ініціатив”.

Стосовно всіх питань координації програми в Івано-Франківській області 
звертайтесь до Іванни Чупак - ivanna.chupak@maysternya.org

Стосовно всіх питань координації програми в Черкаській області звертайтесь до 
Вікторії Феофілової  - feofilova.vk@gmail.com
Стосовно всіх питань координації програми в Донецькій та Дніпропетровській області 
звертайтесь до Оксани Іванік – oksana.ivanik@maysternya.org

https://docs.google.com/forms/d/1MGmW_7VnGB1_lRw0G_jDoZUM-CPNjLe1pIGUFwzPNvo/viewform

