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Соціальні трансформації в Україні: 
яка інформація та інструменти потрібні для свідомих дій?

Зміст 

Питання
1. Лідерство та реформа децентралізації

2. Одаренный ребенок. Как с ним работать? Как развить одаренность?

3. Очищення від сміття своєї землі.

4. Как вы решаете конфликты? Все начинается с нас...

5. Начинка СМИ для "серой зоны"

6. Професійна перекваліфікація переселенців зони АТО.

7. Бюджетна децентралізація та інструменти громадського контролю публічних 

фінансів 

8. Career Guidance Професійна орієнтація MBTI 

9. Субъективное поведение и обществе и трансформация в активные действия 

10.Вата і вишиватники та інші; як об'єднати країну

11.Медіаграмотність 

12.Реформа в освіті. Погляд зсередини. 

13.Інформація і пропаганда - причини і рушійні сили конфлікту. Шлях вирішення 

проблеми

14.Для чего человеку осознанность и мышление? 

15.Правопросвітництво 

16.Створення моделі якісної самодопомоги фахівцям (волонтери, лідери, і т.ін.)

17.Створення мобільних груп для психосоціальної допомоги у віддалених регіонах 

України

18.Формула успіху 

19.Допомога студентам переселенцям в реалізації проектів

20.Соціально-психологічна реабілітація постраждалих жінок і дітей з міст бойових дій 

Східної України

21.Вектор соціальних трансформацій. Куди їдемо? 
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Зміст

Наступні кроки
A) Кар'єрне та профорієнтаційне консультування для виявлення сильних сторін 

особистості та усвідомлення слабких зон для розвитку.

B) Створення та підтримка діяльності Молодіжного центру

C) Група самодопомоги для внутрішньо переміщених осіб "Джерело надії"

D) Е-СМИ для переселенцев

E) Профориентационная работа с подростками и их родителями

F) Підвищення правової свідомості населення Донеччини

G) 5 кроків до...

H) "Уікенд надії" - відновлювання для постраждалих жінок і їх дітей

I) "Інтелектуально спроможні" 

J) Гайды по взаимодействию

K) Втілення в життя проекту "Єднання: Схід і Захід"

L) "Життя без сміття"

M) Програма національних обмінів

N) "Новий Краматорськ"

O) Он-лайн Школа громадської активності

P) Створення мобільних груп по психосоціальної допомоги

Q) "Чиста мова"

R) Молодежное СМИ "Чего мы хотим?"

S) Інтерв'ю з переселенцями (ВПО)

T) Незалежний медіа-ресурс у місцевій громаді

Контакти
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