Це видання підготовлене в межах виконання Проекту Програми розвитку ООН «Соціальна
інтеграція та розвиток громадянської відповідальності в Україні» та профінансоване програмою
Волонтери ООН і компанією Intel в Україні.
Думки, висновки та рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково
відображають погляди ПРООН чи інших її організацій. Детальнішу інформацію про діяльність Проекту
можна отримати на сайті www.ysi.org.ua.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН у сфері
розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду
та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Ми співпрацюємо зі 166 країнами
світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв'язання глобальних та національних проблем у сфері
людського розвитку. Покращуючи свої власні можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання
співробітників ПРООН та широкого кола наших партнерів.
В Україні чотири головні сфери нашої діяльності щодо розвитку зосереджуються на демократичному
врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей розвитку тисячоліття;
місцевому розвитку та гарантуванні безпечного середовища для людського розвитку; на енергетиці та
навколишньому природному середовищі.
Більш детальну інформацію про діяльність ПРООН в Україні можна знайти на веб-сайті www. undp. org. ua
та нашій сторінці в мережі Facebook: “UNDP Ukraine”.
Адреса: вул. Кловський узвіз, 1, Київ 01021, Україна
Телефон: + 380 44 253 93 63
КИЇВ 2011
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ВСТУП
ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Це — незвичайна книга, ідея її
ПРОЕКТ ВИКОРИСТОВУЄ НАСТУПНУ
написання виникла в процесі реалізації
СТРАТЕГІЮ:
Починай з малих проблем: успішне
Проекту Програми Розвитку ООН «Соціальна
виконання невеликих місцевих проектів
інтеграція та розвиток громадянської
допоможе отримати навики, необхідні
відповідальності в Україні» (далі за текстом —
для поступового досягнення
Проект), який стартував у 2008 році. Мета
глобальних цілей.
його — підвищити активність молоді у житті
Думай практично: мрій — говори — дій, думай
громад переважно у сільській місцевості,
про встановлення зв’язків та створення мереж.
адже там особливо бракує доступу до
Поширюй знання, досвід та ентузіазм поміж
інформаційних ресурсів. Також молодь
різних людей.
районних центрів (порівняно з молоддю
Думай та дій активно: будь активним членом
у великих містах) більш обмежена у
громади, а не пасивним спостерігачем.
можливостях реалізувати себе.
Доведи власним прикладом, що людина
може змінити своє середовище на краще.

Ми не маємо готових рецептів, які
могли б стати тобі у нагоді при
вирішенні тих чи інших молодіжних проблем.
Але спробуємо проаналізувати успішні приклади молодіжної активності, які ми
спостерігали і творили разом з молодими людьми з понад 50 молодіжних центрів
України і разом з тобою з’ясувати, на чому вони базуються, як залучити
молодь для вирішення не лише молодіжних, але й суспільних
проблем, як допомогти юнакам і дівчатам бути активними
громадянами, вірити у своє успішне майбутнє і разом,
гуртом будувати його.
Економіка знань –
Сподіваємося, що наші знахідки та поради стануть у
це економіка, ріст якої
нагоді й молодим, і тим, хто співпрацює з молоддю,
базується на зборі, використанні
не залежно від віку та місця проживання. Шукайте в
та розповсюдженні знань
них рецепт ініціативності, активної життєвої позиції, які
та інформації. Вона потребує
зроблять життя молодих людей цікавим, змістовним і
різноманітних навиків,
які називають навиками
успішним.
XXI століття.
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Світ стоїть на порозі великих змін — становлення нового
виду економіки — Економіки знань, яка характеризується
вмінням набувати знання та ділитись ними. З історії нам

відомо, що первісні люди довгий
час займалися землеробством,
що складало основу
ФРАЗИ, ЗА ЯКІ 20 РОКІВ ТОМУ
їхньої економіки. Для
«Найбільша
МОЖНА БУЛО ЛЕГКО ПОТРАПИТИ
успішного рільництва
У БОЖЕВІЛЬНЮ:
нагорода за важку
та садівництва їм
працю – це не те, що
 Я буду в лісі, але ти мені
необхідні були певні
зателефонуй…
людина за неї отримує,
сільськогосподарські
 У мене вже рука замерзла з тобою
а те, ким вона стає
розмовляти…
в процесі роботи»,
навички, які втратили

Я
випадково
стер «Війну і мир»…
Джон Раскін
свою актуальність з

Я
тобі
лист
десять
хвилин тому
приходом нового виду
відправив. Ти отримав?
економіки — промислової.
 Я телефон вдома забув…
Вона передбачала формування
 Я не можу з тобою розмовляти, ти весь
навиків вузького профілю.
час пропадаєш…
Так само змінилися навики для успішного
 Давай подаруємо йому домашній
кінотеатр…
функціонування економіки знань. Сьогодні вони

А
ти
на
телефоні порахуй…
відомі під назвою «Навики ХХІ століття». Це:
 Переіменуй папку…
Творчість та інноваційність;
Критичне мислення і вміння
розв’язувати проблеми;
Комунікативні навички та навички
співробітництва;
Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички;
Ініціатива та цілеспрямованість;
Лідерство та відповідальність.
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Формування саме цих навиків було серед основних завдань навчальної програми Intel
«Шлях до успіху», що спонукала молодь до активних дій на користь місцевих громад.
Більшість молоді в Україні справді пасивна та зневірена, тому вкрай рідко береться
розв’язувати свої проблеми самостійно, а переважно нарікає на життя та звинувачує
в усьому чергову владу.* Протягом трьох років своєї діяльності Проект
намагався підвищити активність юнаків та дівчат в Україні
ських
та зацікавити їх життям громади. В цьому
онтер ),
л
о
В
ту
ку
ститу
ть
а дис
посібнику містяться перевірені методи
овіді Ін додатку н ими більшіс
п
о
д
(в
к
я
*У
ь
но з
дше
такої роботи, які на практиці довели
іджен
Досл но дані, згід оявляє ра бере
р
е
п
свою ефективність. Тому ми хочемо
навед і в Україні вкрай рідко цього
і
молод у позицію мад. Втім, з ка полягає
зробити їх доступними для молоді і тих,
н
в
р
и
г
зору, я
ри
тті о
пас
ь у жи інша точка ема культу о ж
т
с
хто працює з нею, підтримує її ініціативи.
а
ч
у
т
й
с
а
і
и
є
од б
і,
ас
ду
приво , що сучасн внесок мол переконан
Адже коли вони зрозуміють, що рухаються
ж
у
и
т
м
и
и
о
ін
вт
и. М навіть
тна оц
отреб
в одному напрямку, то зможуть успішно
не зда льнити її п середині, і ученням
о
о
співпрацювати у досягненні мети. Ми
задов вда десь п леми із зал рішення.
а
р
о
п
р
п б
найти
що
розповімо вам, чому важливо підтримувати
нують и можна з
іс
о
щ
д
як
і, завж
молодіжну ініціативу, яка роль
молод бажання!
б
Було
мотивації у цьому
процесі, як крок
за
кроком,
поступово вибудовувати шлях до
Волонтерство
успіху, та чому навчання однолітків — однолітками
приносить користь і суспільству
набагато ефективніше у порівнянні з процесом
вцілому, і окремому волонтеру.
навчання молоді дорослими. Також ми поведемо
Його внесок має величезну вагу як
мову про роль дорослих у процесі підтримки
в економічному, так і в соціальному
плані. Воно допомагає побудувати
молоді, про те, яка допомога з їхнього боку
атмосферу довіри.
найефективніша в умовах переходу до економіки
Волонтери ООН
знань. Також до вашої уваги у посібнику успішні
http://ukraine.unv.org/ua
результати використання нашої методики у роботі
з 52 місцевими громадами.
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Ідеї, що
ініціюються
дітьми із
залученням
дорослих

Діти визначають проблему в школі, ініціюють проект з вирішення
проблеми і переконують дорослих реалізувати його

Дітей організовують у групи для
виконання суспільно корисної роботи.
Їх інформують про цілі роботи. Діти
відчувають, що проблема їм підвладна
Дітей, які вміють чітко виражати
думки, відбирають для участі
у круглому столі без підготовки
і консультатції з ровесниками

Формальна
участь

Декорація

УЧА
СТЬ

Дітей організовують
для участі у політичних демонстраціях,
примушуючи скандувати з політичними
плакатами

Постановка
завдань та
інформування

І
ЧА
СТ

Соціолог Роджер Харт написав
книгу «Участь дітей. Теорія
і практика залучення дітей до розвитку
громади та піклування про довкілля»
для ЮНІСЕФ у 1997 році.
http://www.unodc.org/pdf/youthnet/
equal_partners_russian.pdf, російською
в ній ідеться про те, чому важливо залучати
молодь до прийняття рішень всередині
громади. Харт детально описав рівні
такого залучення та відобразив цю ієрархію
за допомогою драбини, де нижні 3 щаблі
відображають ілюзію, в той час,
як 5 верхніх — реальне залучення.

НЕ

Діти співають і танцюють
на заходах, проте погано
розуміють для чого

Консультація та
інформування

ЕН

Мер міста консультується з дітьми з приводу
конкретного питання. При вирішенні проблеми
думка дітей враховується

Ідеї, що
ініціюються
дорослими
із залученням
дітей

РІВ

Дітей просять взяти участь у плануванні
дитячого майданчика

Ідеї, що
ініціюються
виключно
дітьми

ЬУ

Діти випускають власну газету, радіопередачу

Маніпуляція
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МОЛОДЬ

РОЗДІЛ 1

 МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА
 МОТИВАЦІЯ
 НАБУВАЄМО НЕОБХІДНИХ НАВИКІВ
 МЕТОДИКА «РІВНИЙ-РІВНОМУ»
В ост
розділ анньому
і
містят та на диску
ься ре
які до
сурси
по
,
набут можуть тоб
и нео
і
бхід
навик
ів та зн них
аннь.

ЗАНОТУЙ ВЛАСНИЙ
РЕЦЕПТ

РЕЦЕПТ
АКТИВНОСТІ МОЛОДІ
ІНГРЕДІЄНТИ:

Ініціатива

Мотивація
УМОВИ
(керуйтеся наступними
рекомендаціями для приготування):

Дійте невеликими кроками,
аналізуйте.

Залучайте однолітків, шукайте
однодумців, дійте разом.
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Змішайте жменю ініціативи з двома
столовими ложками мотивації та
залиште у молодіжному середовищі
на годину. Коли суміш підросте,
замісіть її, посипаючи ідеями. Не
шкодуйте ідей, але й не переборщіть.
Підготуйте заздалегідь форму для
випічки, та виставте температуру до
рівня «високого зацікавлення». Якщо ви
все робите послідовно, крок за кроком,
як вказано в рецепті, у вас повинна
вийти зразкова активність. Скуштуйте
смак активності, пригостіть друзів,
а ще краще – готуйте разом, діліться
рецептами і обов’язками. Смачного!

МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА
Ініціативність притаманна кожному з нас, адже в усіх є бажання, мрії та плани на майбутнє.
Хтось вдало втілює їх у реальність, а хтось продовжує жити в ілюзорному світі надій. У чому
ж різниця? Кожному з нас траплялися в житті

цікаві, енергійні, життєрадісні люди,
відкриті до спілкування, цікаві до всього
нового, незвіданого.
Таким не потрібно реклами, до них тягнуться,
їхній приклад надихає. Ініціатива — їх візитна
картка, активність — життєве кредо. Хочеш
«Легше запалити
дізнатися їхній секрет і стати таким самим?
одну маленьку
Все просто, секрет їхнього успіху —
зірочку, ніж
в ініціативності!
проклинати темряву»,
Конфуцій

Бути ініціативним у ХХІ столітті вкрай важливо. Часи змінюються,
як і підходи до розв’язання різноманітних проблем, які згодом
втрачають сенс. Підходи наших батьків сьогодні вже не діють, а ті, що
діють, через 5-10 років також утратять свою вагу. Отож, мати панацею —
лише половина успіху, важливо навчитися її знаходити за будь-яких обставин.

ЯК ВІДНАЙТИ В СОБІ ІНІЦІАТИВУ ЗДІЙСНЮВАТИ ДОБРІ
ТА ЦІКАВІ СПРАВИ НА КОРИСТЬ СПІЛЬНОТИ?
СПРОБУЙ ПЕРЕВІРЕНИЙ МЕТОД:

1

Обери заняття до душі. Будь-яке, що знаходить відгук у твоєму серці (хобі, спорт,
улюблений предмет у школі, гра). Подумай, хто з друзів поділяє зацікавлення, залучи їх
до роботи, адже разом веселіше та цікавіше.
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Петро Кушнір з дитинства був затятим футболістом та футбольним
фанатом: вдень ганяв м’яча з друзями на полі у рідному селі Кирдани,
а ввечері вболівав за улюблені команди по телевізору. Якось довелося
юнакові побувати в міжнародному таборі, де він одразу знайшов
однодумців із сусіднього села Ігнатпіль. У таборі учасники вчилися писати
міні-проекти. Звісно, що темою свого проекту хлопці обрали футбол. Вони не лише
написали цікавий та змістовний проект, а й виграли міні-грант на його реалізацію.

ІСТОРІЯ
УСПІХУ

СКЛАДИ ВЛАСНИЙ
ПЛАН

Повернувшись додому, ігнатпільці одразу намітили план дій. Спершу треба
було привести до ладу старий та занедбаний стадіон, купити спортивну
форму для команди футболістів та сформувати групу підтримки. Сільська рада
Ігнатполя радо підтримала ініціативу молодих людей і спільно з громадою
села допомогла відбудувати стадіон. І вже невдовзі місцева футбольна команда
влаштувала міжрайонний матч, на який запросила й команду з Кирданів на чолі
з Петром Кушніром.

2

Мисли покроково. Склади план (ідей, заходів, інших ініціатив) та розбий
його на окремі пункти. Це значно спростить твою роботу і зробить ціль
набагато реальнішою та досяжнішою. Не бійся помилятись, адже
помилок не уникнути, проте не сприймай їх як перешкоду, а лише
як засіб знайти найкращий шлях до своєї мети. Безсумнівно, ти цей
«Успіх — це
метод вже не раз застосував підсвідомо, наприклад, плануючи
здатність іти від однієї
поїздку в іншу країну та збираючи інформацію про неї.
невдачі до іншої без
Дотримуйся плану. Виконуй пункти. В жодному разі
втрати ентузіазму»,
не чекай, що хтось зробить це за тебе. Ти — коваль
Уінстон Черчілль
власного щастя, архітектор свого майбутнього. Підкріпи свій
успіх підтримкою дорослих, але не йди торованим шляхом, а
прокладай свій власний. Досвід батьків, безперечно, цінний, але
спробуй переконати їх, що хочеш планувати самостійно, а від них потребуєш
лише підтримки на певному етапі. Якщо тобі це вдасться, ти ставатимеш впевненішим і
наближатимешся до мети.
Аналізуй. Ти досягнув своєї мети? Молодець! А тепер озирнись і проаналізуй
пройдений шлях. Якби у тебе була ще одна спроба, що б ти змінив у підході?
Плануй наступний крок. Стародавнє китайське прислів’я каже: дорога на тисячу миль
починається з одного кроку. Лише подумай, де б ти був сьогодні, якби зупинився на
півдорозі, коли вчився ходити маленьким.

3

4
5
10

МОТИВАЦІЯ
Перш ніж братися до діла, варто переконатися, що ідея знаходить
відгук у серці, іншими словами — підкріплена внутрішньою
мотивацією. Внутрішня мотивація —
«Мотивація — це
надзвичайно потужний інструмент,
те, що змушує тебе
розпочати, звичка — те,
здатний
перетворити
будьщо примушує рухатися далі.
яку роботу на цікаве дозвілля.
Найкраща мотивація завжди
Чим вона вимірюється? Звісно,
приходить зсередини»,
Майкл Джонсон
блиском в очах та ентузіазмом. Чим його
більше, тим вищі твої шанси на успіх, адже
будь-які починання — це нова незвідана стежка зі
своїм камінням. І те, чи закінчиш свою подорож,
напряму залежить від рівня твоєї мотивації.
Порівняй, з яким запалом берешся організовувати
вечірку, йдеш у кіно чи вирушаєш
у подорож, і куди він іноді враз
Більшість важливих
зникає, коли треба вчити уроки,
відкриттів належать
йти до магазину чи поратись
людям, які продовжували
діяльність, навіть коли надії
по господарству? Втім, усе це ти
вже не було,
теж виконуєш, звісно, не без впливу дорослих, або іншими
Дейл Карнегі
словами — зовнішньої мотивації. Проаналізуй різницю, адже
вона суттєва! У будь- яких починаннях мотивація — твій козир, і
на шляху до досягнення мети, і в пошуках однодумців!
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Команда Петра Кушніра програла гру. Втім, хлопці довго не сумували.
Проаналізувавши причину поразки, дійшли с п і л ь н о ї
думки, що варто облаштувати й у їхньому
селі футбольне поле, аби мати
змогу тренуватися і гідно виступати
на міжрайонних матчах. Місцева рада
виділила місце для стадіону та кошти на
спортивну форму і м’ячі, а на спонсорські
кошти місцевих підприємців придбали футбольні
ворота. Тепер перемога юним футболістам,
безперечно, гарантована!

ІСТОРІЯ
УСПІХУ

При молодіжному центрі у селі Приворіття функціонує безліч гуртків. Чи не
найпопулярніший — гурток з печворку*. Якось діти цього села відвідували Лавру
у Києві та по дорозі додому завітали до дитячої онкологічної лікарні. Те, що там
побачили, так вразило, що юним приворітчанам захотілося підбадьорити маленьких
пацієнтів і подарувати їм подарунки, зроблені власними
*Печворк (від
руками. Тож повернувшись додому, одразу ан
гл. patchwork
ття з
взялися до роботи — шили клаптиків) – вид ру– ши
коділля,
цікаві іграшки та ковдри при якому за принципом
мозаїки
в техніці печворк. Маленькі виріб з різзшноивається цільний
кольорових
умільці проявляли неабияку та строкатих шматочків
майстерність
та
творили тканини (клаптиків).
справжні шедеври. Сьогодні
їх можна сміливо назвати майстрами
своєї справи. А починалося все, нагадаємо, з бажання
допомогти хворим діткам.
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НАБУВАЄМО НЕОБХІДНИХ НАВИКІВ
Щоб бути успішним, не достатньо мати талант, потрібно йти в ногу з часом і вміло
пристосовуватися до змін. Навики ХХІ століття суттєво відрізняються від тих, що набували
в юності наші батьки. Сьогодні особливо цінується здатність здобувати знання та навики і
вміти застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях. Методика насправді
надзвичайно проста, втім, просто — не завжди означає легко. Ми часто
звикли мислити глобально, ставлячи перед собою нереальні цілі, які
спиняють нас на півдорозі, сіють сумніви з приводу доцільності рухатися
далі. А оглядаючись, усвідомлюємо, скільки вже зусиль і часу зведено
«Дії — основний
шлях до успіху»,
нанівець. Втім, не опускай руки. Сприймай перешкоди, як підказки!
Пікассо
Проаналізуй їх і спробуй ще раз. Припустимо, ти не встиг на автобус
і запізнюєшся на роботу. Залишишся вдома чи спробуєш дістатися
іншими видами транспорту?

ЗАСТОСУЙ НАШІ ПІДКАЗКИ:

1

Думай маленькими кроками. Ми всі прагнемо щастя, добра і любові в усьому світі. Та
чи можемо виступати від імені всього світу? Ні! Але можемо декларувати і діяти від себе,
що виглядає набагато реальніше. Почни з маленьких кроків!
Цікавишся кліп-мейкерством? Зніми коротке відео. Нема відеокамери? Застосуй мобільний
телефон. Нема ідей? Запитай у друзів. Світ влаштований так, щоб забезпечити тебе
необхідними ресурсами під твої бажання. Із зростанням навичок ростимуть і бажання,
і можливості. Проте на даному етапі використовуй існуючі можливості.

2

Сформуй коло однодумців. Хто з друзів поділяє
твої інтереси? Обмінюйтеся інформацією,
досвідом, плануйте спільну діяльність, адже
разом працювати завжди легше і цікавіше.
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3

Склади план. У жодному разі не нехтуй такою можливістю! Зазнач у своєму плані мету
та завдання для її досягнення. План — невід’ємна частина успіху, будь це підготовка до
футбольного матчу чи запуск супутника в космос. Почни з матчу, і хто зна…

4
ЗАНОТУЙ ПЛАН

Виконуй план за пунктами. Навіть найвдаліше
складений план ризикує залишитися лише клаптиком
паперу, якщо його не застосувати на практиці. Не лякайся
перспектив. Невдача спіткає не коли спробуєш, а якщо
зігноруєш таку можливість!

5

Проаналізуй. Аналіз — хороший фундамент
для майбутнього успіху. Дозволь цьому процесу
зайняти чільне місце у ланці покрокового просування
до мети. Отож, як тільки ти успішно зробиш перший
крок, проаналізуй його і врахуй результати при плануванні
наступного кроку.
Деякі речі залишаються поза твоїм впливом. Звісно, чим ширші можливості,
тим більший вплив і тим вищими будуть результати. Давай навчимося
розширювати межі твого впливу на прикладі. Мама забороняє тобі гуляти
АНАЛІЗ —
з друзями допізна. Як її переконати? Ось декілька ідей:

найпростіший
спосіб підвищити
ефективність
роботи.

Якщо мама каже, що ти безвідповідальний,
домовся з нею про конкретну
«комендантську» годину, дотримуйся
її та невдовзі розпочинай розмову знову,
переносячи цей час на годину пізніше.

Якщо мамині побоювання зводяться до того, що пізно
гуляти — небезпечно, обіцяй, що тебе проведе друг або ж
ви візьмете таксі, що будете телефонувати їй щогодини.
Якщо мама стурбована колом твоїх друзів, запроси їх додому,
познайом із мамою, дай їй можливість краще пізнати їх.
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«Не помиляється
лиш той, хто нічого
не робить. Не бійтеся
помилятись — бійтеся
повторювати помилки»,
Теодор Рузвельт

Євгенія завжди була ініціативною дівчиною і з великим запалом
бралася за цікаві справи. Тому із задоволенням погодилася взяти
участь у регіональному таборі у Дніпропетровській області,
ініційованому
Проектом
ПРООН
«Соціальна
інтеграція та розвиток громадянської відповідальності
в Україні». У таборі взяло участь 60 дітей з різних районів
Дніпропетровщини, які не лише весело провели час
та познайомилися з новими друзями, а й взяли участь
у різноманітних майстер-класах та отримали нові навики. Захід
довів свою ефективність, і в учасників одразу виникло бажання
організувати щось схоже вдома та залучити до участі
місцеву дітвору. Особливо цією ідеєю запалилася Євгенія.
Адже вона дізналася стільки корисного і хотіла поділитися
цим з друзями. Одразу ж після заходу вона поспілкувалася
з організаторами, але, уточнивши кошторис, майже готова
була відмовитися від своєї мрії, адже табір обійшовся проекту
у 4 000 грн. Це надзвичайно великі кошти для Софіївського
району. Повернувшись додому, Євгенія запалила місцеву
молодь розповідями про табір, і вони почали міркувати над
можливостями організувати його у Софіївці. Активісти домовилися з Департаментом
молодіжної політики про транспорт для учасників. У свою чергу, Софіївський ліцей
запропонував приміщення і харчування у своїй ідальні за помірну плату. Таким чином
табір, який залучив 70 школярів, обійшовся всього лише у 800 грн. Тепер Євгенія
переконана, що в житті нема нічого неможливого!

ІСТОРІЯ
УСПІХУ

ЧОГО Я МОЖУ НАВЧИТИ
ДРУЗІВ:
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ПЛАН ПРОЕКТУ
Назва проекту
Основна ціль
Учасники
Дати заходів
Загальний бюджет
Необхідні ресурси (гроші, допомога)
+ контактна особа
Очікувані результати
Критерії оцінювання результатів?

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ
Поточні результати
Що спрацювало
Що не спрацювало
Що нового для себе виніс
Наступний крок
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МЕТОДИКА «РІВНИЙ-РІВНОМУ»
Трапляється, що після уроків учні просять один одного пояснити, як розв’язати те чи інше
завдання. Здавалось би, напередодні вчителька всім пояснила однаково, але чомусь
вловили лише одиниці. Чи є у тебе такий досвід? Тоді методика «рівний-рівному» буде тобі
до снаги. Спершу такий метод передачі знань діяв на рівні ідеї, сьогодні він розвинутий у
концепцію, що набуває все більшої популярності серед навчальних методик у світі. Адже
не лише дозволяє ефективно ділитися знаннями та підтримувати один одного, але й
формує модель успішності в образі вчителя-однолітка. Не секрет: аби достукатись до
молоді, звернути її увагу, необхідно мислити її мірками та категоріями, говорити її мовою.
Здебільшого ми вчимося на прикладах. Зауваж, що успішний приклад однолітка виглядає
реальнішим у порівнянні з прикладом дорослого.

ЧОГО Я МОЖУ
НАВЧИТИСЯ ВІД ДРУЗІВ:

Ми всі колись мріяли хоча б на хвильку стати Індіаною Джонс та податися на пошуки
скарбів. Сьогодні це реальна можливість, завдяки цікавій грі під назвою «Геокешинг». Ідея
гри — проведення змагань між командами з використанням електронного пристрою —
GPS-навігатора, за допомогою якого гравці задають точки координат, де знаходяться
скарби/завдання для супротивників, а потім наввипередки ідуть наміченим шляхом.
Учасники гри в кожній команді поперемінно користуються навігаторами, рухаючись від
точки до точки, доки не дійдуть до основного місця призначення.
«Спершу було складно. Я і з комп’ютером не дуже ладнаю, а тут
GPS-навігатор, — розповідає Аліна, учениця СШ у с.Запорізьке Софіївського
району Дніпропетровської області. — Коли я приєдналася до команди,
декілька учасників вже мали попередній досвід у грі, а ми з Оленкою та
Ігорем вперше бачили такий пристрій. Але наш капітан команди Сергій
усе детально пояснив і перевірив на практиці, чи ми засвоїли знання. Дивно, але на
опанування навичок користуванням навігатором пішло не більше 10 хв. А далі ми
стрімголов кинулися назустріч пригодам».

ІСТОРІЯ
УСПІХУ
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РОЗДІЛ 2

ПІДТРИМКА МОЛОДІ

 МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ
 СПІВПРАЦЯ
 ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНОЇ ІНІЦІАТИВИ
им
орисн, які
к
е
д
у
б
ізаціям
озділ
Цей р оді, і орган оддю та
і мол ють з мол іціативи,
працюимують її інються в
підтр вони руха у і мають
адже у напрямкти мети
одном у досягну за умови,
нагодше і легше ь зусилля.
швид об’єднают
якщо

ПРИМІТКА ДЛЯ КУХАРЯ
Кулінарні здібності приходять
з роками та досвідом. Ви можете
бути неперевершеним кухарем, а ваші
страви — справжніми кулінарними
шедеврами, які набули розголосу
далеко поза межами родини. Втім,
варто визнати той факт, що одного дня
діти вийдуть з-під вашої опіки і змушені
будуть самостійно пристосовуватися
до життя і вчитися готувати на власній
кухні. Давайте розглянемо, як ви
можете їм допомогти.
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НЕ ВАРТО:

Нав’язувати їм свої рецепти і бачення!

Стверджувати, що лише ваш рецепт
є єдиноправильним!

Критикувати, надто наголошувати
на помилках!
НЕОБХІДНО:

Ділитися власним досвідом або
зробити добірку рецептів, зібрати
кулінарні книги.

Ділитися посудом, спеціями,
продуктами та всім, чим можете.

Хвалити за найменші досягнення.

МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ
Як часто ми замислюємося над тим, який цікавий, яскравий і
багатогранний цей світ? Скільки можливостей він дає для
саморозвитку та самопізнання! Проблема полягає лише у тому, що
Нікому ще не
ми не завжди здатні розпізнати ці можливості. Давай розпочнемо
вдалося досягнути
з маленького зернятка — хобі, нехай це буде тяга до фотографії.
чогось в житті, якщо
поруч не було людини,
Отож, запалившись ідеєю, ти записався на курси фотосправи,
яка вірила у нього.
познайомився з однодумцями та отримав багато корисної
Це беззаперечний
інформації — починаючи з простих уроків з фотографування
факт!
й закінчуючи обладнанням, з яким варто працювати. Тепер
розширимо твій кругозір і подамося на фото-виставку. Ти,
безперечно, зустрінеш там своїх знайомих, а також матимеш нагоду
пізнати нових друзів та обговорити з ними спільні інтереси. А, можливо,
згодом, ви разом влаштуєте авторську фотовиставку у місцевому клубі. Адже кожен може
долучитися і зробити свій внесок у розвиток справи, що значно
зменшить зусилля і час, витрачені на підготовку заходу. Разом
рухатися до мети легше та веселіше!
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СПІВПРАЦЯ
Кожна організація у своїй діяльності переслідує якусь мету, довкола якої
об'єднується з іншими організаціями. Переважно, ці групи рухаються паралельно та
рідко розглядають можливість співпрацювати, вбачаючи в цьому зайві проблеми
та недоліки. Проте, переваг значно більше. Розглянемо їх на прикладі співпраці
організацій при проведенні спортивного свята у містечку, де функціонують дитсадок,
школа, будинок культури, магазин, місцева влада, зокрема, управління чи відділ
у справах молоді та спорту. Який внесок може зробити кожна з перелічених установ
у підготовку та проведення свята?
НАЛАГОДЖУЄМО СПІВПРАЦЮ З ВЛАДОЮ:

1

У місцевої влади є чітко сформульовані цілі та плани роботи. Дізнайтеся їх одним з трьох
способів:

записавшись на прийом до відповідальної особи
та отримавши інформацію з перших вуст;
«Майбутнє

надіславши запит у вигляді листа;
реальне

скориставшись інтернет-формою для отримання інформації
лише за умови
(переважно у регіональної влади є своя інтернет-сторінка з
співпраці між
опцією зворотного зв’язку).
людьми»,

2

Данте
Як тільки ви отримаєте дані про цілі та плани влади, порівняйте
їх з власними, виявіть спільні моменти та подумайте, як можна
скерувати співпрацю в одне русло. Наприклад, місцева влада ставить за
мету пропаганду здорового способу життя, тоді як ви хочете влаштувати виставку
малюнків дітей. Можна влаштувати виставку малюнків на тему здорового способу життя або
залучити до малювання прихильників здорової їжі.

3

Навіть якщо немає підтримки, не зупиняйся, адже переважно організації погоджуються
співпрацювати після того, як помітять успішний результат. Це допоможе тобі знайти
підтримку на майбутнє.
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Дитячий
садок

Батькам дошкільнят буде вкрай приємно бачити своїх дітей задіяними
у святі. Тож організатори, заманюючи найменших разом з батьками на
захід, повинні розглянути конкурси для діток з врученням цінних призів.
Якщо в межах свята відбуваються змагання, наприклад, між атлетами,
варто розглянути ідею нагородження переможців піснями чи віршами, які
для них виконають діти. Ця ідея буде особливо вдалою, якщо це зроблять
діти призерів!

Школа

Школярі надзвичайно комунікабельні, тому їхня участь полягатиме у
поширенні інформації та розклеюванні плакатів, які анонсуватимуть свято.

Будинок
культури

Учні художньої школи можуть намалювати красиві плакати,
а танцювальні колективи розважати публіку у перерві між змаганнями.

Магазин

Найкращий претендент на роль фінансового партнера свята, адже в обмін
на підтримку отримає безкоштовну рекламу. Якщо ж власник магазину
не зацікавлений у рекламі, то завжди можна налагодити співпрацю,
наприклад, запропонувати торгове місце на святі за платню.

Управління/
відділ у справах
молоді та спорту

Місцева влада

Може подбати про те, щоб запросити на свято відомого спортсмена або
забезпечить контактами з федерацією спорту тощо.

Якщо захід готує одразу декілька організацій, шанси на його підтримку
з боку місцевої влади суттєво зростають. Для влади співорганізація
будь-якого заходу — хороша нагода продемонструвати свою турботу про
громаду. Як мінімум, співпраця з владою допоможе отримати необхідні
дозволи на проведення свята.

21

Йшов жовтень, ніщо не віщувало змін, якби не візит команди Проекту
«Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності в Україні»
до села Черемисівки (Білогірський район, АР Крим). Зустрічаючи гостей,
селяни розповідали, скільки цікавих і важливих справ зуміли втілити
в реальність у своєму селі. Втім запитання: «Що б вам ще хотілося зробити,
до чого душа лежить?» — сколихнуло всіх жителів, адже наближався День села,
що востаннє святкувався понад десятиріччя тому. Відродити добру традицію взялася
молодь. За задумом організаторів, у святі повинні взяти участь усі мешканці — від
найменшого до найстаршого. З цією метою придумали конкурси для малюків —
перегони на триколісних велосипедах, конкурс малюнків «Я люблю
своє село», конкурс проектів дитячого майданчика та солодкий
стіл. Для молоді організували концерт, дискотеку, футбольний
матч та конкурс краси. Решту жителів мали змогу взяти участь
у безпрограшній лотереї, скуштувати плов, послухати народні
ансамблі на святі та запалити велике вогнище.
А особливі громадяни — найстарша жителька
села, найбагатодітніша мама та пара,
яка найдовше прожила у шлюбі, — отримали
в подарунок вази та сервізи. Дійство пройшло надзвичайно
яскраво і тривало з 11 ранку до 1 години ночі, та навіть такої
пізньої пори односельцям не хотілося розходитися по домівках.
А тепер давайте проаналізуємо, як молоді вдалось організувати
таке масштабне дійство. В першу чергу, організатори розподілили
обов’язки між сільрадою, дітьми, молоддю та дорослими жителями села.
Отож внесок кожного склав:
Сільрада забезпечила величезний казан для готування плову, а також лавки і
столи для свята. Виділила гроші на закупівлю продуктів на плов та на подарунки
особливим жителям села, а також організувала ансамбль для концерту. Діти
пожертвували власними іграшками для організації безпрограшної лотереї, а також
готували прапорці як один із видів призу в лотереї, а на святі спонукали мешканців
купувати лотерейні квитки. Дорослі забезпечили подарунки для лотереї, допомагали
в організації свята, варили плов. Проект виділив гроші для подарунків переможцям
футбольного матчу та конкурсу краси, а також забезпечив учасників конкурсу
малюнків усім необхідним: олівцями, фарбами, альбомами тощо.
День Села Черемисівки — це яскравий приклад того, як люди різного віку та
зацікавлень об’єднуються навколо спільної ідеї, і тому реалізація цієї ідеї відбувається
легко і цікаво.

ІСТОРІЯ
УСПІХУ

22

ЗРАЗОК ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЧІРКИ
ЗАВДАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА
ОСОБА

ПЕРІОД ЧАСУ (МІСЯЦЬ, ТИЖДЕНЬ, ДЕНЬ)
ПН

ВТ

Знайти місце для вечірки

Іра

Купити продукти

Олег і Настя

х

Запросити гостей

Настя

х

Записати диски з музикою

Андрій

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД

х

х

Вечірка

х

ТВІЙ ПЛАН
ЗАВДАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА
ОСОБА

ПЕРІОД ЧАСУ (МІСЯЦЬ, ТИЖДЕНЬ, ДЕНЬ)
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД
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ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ
ЩО ЦІКАВО НАШІЙ
МОЛОДІ?

Ідея підтримки полягає, передусім, у тому, щоб підтримати спроби і зусилля молоді, а не
роздавати вказівки, що і як потрібно зробити. Дорослі допомагають молоді втілити мрії
в реальність, підказуючи, де знайти ресурси та спонукаючи учасників
планувати і здійснювати маленькі кроки до великої мети.
«Різниця
між дружньою
порадою
та по-дружньому
поданою рукою —
велика!»,
Пшекруй

Важливо зрозуміти різницю між поняттями «підтримувати»
та «вказувати», адже даючи вказівки молоді, ви позбавляєте її
можливості розвивати ініціативність, впевненість у собі та інші
навички, які знадобляться у майбутньому. Світ змінюється, як
і потреби молоді у виборі способів ставити цілі, розв'язувати
проблеми, робити висновки з невдач та успіхів.

Розпочніть з головного: дізнайтеся, що цікаво молоді,
адже їхні інтереси підкріплені внутрішньою мотивацією, яка є
надзвичайно потужним інструментом на шляху до
досягнення мети. Це також допоможе вам перерозподілити енергію
на підтримку ініціатив молоді, а також покаже, які ідеї та думки
молодих людей є важливими і корисними.
Молодим людям інколи вкрай важко
відповісти, чого вони хочуть, і ще
важче побудувати план на основі
цієї ідеї та маленькими кроками
втілювати його в реальність. Чим
ви можете їм допомогти?
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Андрій, Сашко та Максим залишили рідну Золотоношу одразу після
закінчення школи. Студентське життя, нові друзі та велике місто подарували
їм нові можливості, і вони враз зрозуміли, яким обмеженим життям жили у
рідному містечку. Отож, гуртом та заручившись підтримкою МЦ у Золотоноші,
вирішили допомогти друзям та одноліткам розширити коло своїх можливостей.
Розпочали з того, що розробили анкету, щоб виявити зацікавлення підлітків,
та розповсюдили її у школах. Більшість висловилася за ідею створення
молодіжного видання у Золотоноші. Саме так розпочалася історія
створення молодіжної газети STEPler.
Насамперед написали проектну заявку та виграли міні-грант програми
Волонтери ООН на випуск перших трьох номерів газети. Далі
організували журналістську школу, виявили зацікавлених у написанні
статей, запросили дизайнерів, обрали цікаву тематику, і вже невдовзі
побачив світ перший номер газети тиражем 500 примірників. Навіть
не довелося рекламувати подію, місто вже давно гуло і з нетерпінням
очікувало можливості почитати нове видання. А воно припало до
душі не лише молоді, дорослі теж залюбки гортали сторінки та
заглиблювалися в інтереси своїх дітей.

ІСТОРІЯ
УСПІХУ

ЩО ЦІКАВО НАШІЙ
МОЛОДІ?

1Запитуйте і слухайте.
2Долучайтеся до генерації ідей разом із молоддю.
3Подумайте, кого і як можна залучити до вашої діяльності.
4Замисліться, які навички молодь має змогу набути і яка ваша роль в цьому процесі.
Багатьох молодих людей захоплюють подорожі. Але часто мандрівка відкладається на
невизначений термін через брак часу та коштів. Що вони можуть зробити зараз для того,
щоб у майбутньому вдалося помандрувати? Можна більше дізнатися про країну, куди
хочеться поїхати, — про її валюту, мову, кухню, готелі, вивчити загальні фрази іноземною
мовою.
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РОЗДІЛ 3

РЕСУРСИ ТА ЗВ’ЯЗКИ
 НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
 ПОРТАЛ ЗНАНЬ
 ДИСК З РЕСУРСАМИ
сів
есур ків
р
к
і
л
ін
Пере ок та л сурси,
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и
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і
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н
(к
рис молодд
о
к
на зані з
пов’я чками)
нави

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

КУХАРЮ НА ЗАМІТКУ!
У цьому розділі ви знайдете
корисні рекомендації та
посилання на варті уваги
ресурси, за допомогою яких
матимете змогу підвищувати
свою майстерність.
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На диску міститься цікава
література, список молодіжних
та дитячих організацій, а також
корисні посилання на тему
волонтерства, доброчинності,
захисту навколишнього
середовища, психологічної
допомоги та багато інших.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
Цінність знань та інформації доволі сумнівна з погляду її тривалого використання. З
плином часу вони трансформуються у нові теорії та ідеї. Втім, що справді цінне — здатність
здобувати ці знання, знаходити усю необхідну інформацію, критично її оцінювати та успішно
застосовувати набуту практику в інших сферах. Проект пропонує навчальні курси, що
допоможуть вам опанувати навички XXI століття та побудувати успішну кар’єру. Ці курси
доступні й на порталі знань, і на диску для тих, у кого немає доступу до інтернету.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

Вивчаємо Веб 2.0

Вирішення конфліктів

Управління проектами

Творче вирішення проблем

Управління часом

Мистецтво інтерактивної презентації

Кар’єрне консультування
Навіть найкраща теорія не замінить практики. Адже практика веде до досвіду, яким можна
поділитися з іншими та застосувати в різних сферах. Рекомендуємо схему успішної
діяльності — одну на всі випадки життя:

не вирішуйте за молодь, що їй цікаво, дайте їй слово;

складіть план і розбийте його на пункти, щоб розуміти, як дійти до цілі маленькими
кроками;

перевірте, чи досягли мети, яку ставили на початку;

проаналізуйте пройдений шлях;

не бійтеся помилятись! Навчання без помилок не буває. Якщо вони відсутні, то це радше
нагадує добре відшліфований алгоритм, аніж здобуття знань;

навчайтеся з друзями. Разом цікавіше.
Один з найдієвіших способів закріпити набуті знання — спробувати використати їх на
практиці. А вже потім — передати іншим та будувати навчання на основі власного досвіду,
наводячи для прикладу власні історії. Успіху вам!
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ПОРТАЛ ЗНАНЬ
У сучасному суспільстві інтернет-ресурси стрімко витісняють друковані видання. І не дивно,
адже вони зручніші, оперативніші, доступніші за ціною. Окрім того, молоді люди з більшою
цікавістю курсують веб-сторінками всесвітньої павутини, аніж беруть до рук книжки. Саме
ці ознаки відіграли ключову роль у створенні Порталу Знань (www.molodistua.org) — нового
інтернет-ресурсу для молоді. Портал містить цікаву та корисну інформацію про молодіжне
середовище, а також навчальні курси для отримання нових знань та формування навичок.
Сьогоднішня молодь — це майбутні успішні керівники держави та бізнесмени, вчені
та робітники, які будуватимуть Україну. Тому їхня думка має особливу вагу для того,
щоб закласти підґрунтя для майбутньої діяльності. Постійнодіюче анкетування з
молодіжних проблем допоможе визначати потреби та пріоритети молоді.
Різноманітні навчальні курси для молоді, які допоможуть іти в ногу з часом
та ефективно, у стислі терміни досягати результатів. Навчальні курси призначені для
самостійного навчання.
Програма Intel® «Шлях ло успіху» вже довела свою ефективність
у 350 школах України, формуючи в учнів уміння мислити критично, діяти активно на
користь спільноті, визначатися професійно, здобувати підприємницькі знання та навички.
На сайті міститься опис програми та приклади успішних практик.
Розділ містить новини про діяльність молоді в різних регіонах
країни від організацій, зареєстрованих на порталі, та новини департаменту молодіжної
політики.

www.molodistua.org
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Містить інформацію про основні
напрямки молодіжної політики
в Україні, пріоритети та сфери,
які потребують особливої
підтримки.

Пропонує цікаві ресурси
та можливості налагодження
молодіжної співпраці на
міжнародному рівні.

Перелік українських молодіжних
організацій та інформація про
їхню діяльність.
Відпочивай та смійся разом
з нами. Розділ містить посилання
на цікаві ресурси.

Всі українські молодіжні організації,
незалежно від свого статусу, мають змогу
зареєструватися на Порталі Знань та
обмінюватися цікавою інформацією про свою
діяльність.
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ДИСК З РЕСУРСАМИ
Безсумнівно, ми передбачили бажання читачів дещо заглибитися в ідею, відображену
в книзі. На це, власне кажучи, й розраховували — не лише поінформувати, але й запалити,
спонукати до активного, змістовного життя. Якщо це нам вдалося, то ви потребуватимете
більше цінних та корисних порад. У нагоді стане диск у додатку до книги, що містить
різноманітні цікаві й корисні ресурси та літературу. Диск розділений на чотири частини:

1
2
3

Література — доповіді, звіти, дослідження та книги на тему волонтерства, підтримки
молодіжних ініціатив та лідерства.
Навчальні курси — навчальні курси з Основ Веб 2.0, управління часом, творчого
вирішення проблем, управління проектами та мистецтва інтерактивної презентації.

Посилання — лінки на цікаві ресурси на тему волонтерства,
благодійності, освіти, фандрайзингу, психологічної допомоги, боротьби
зі шкідливими звичками, а також перелік посилань на молодіжні українські
й міжнародні організації та фонди.

4

Організації — список і контакти молодіжних та дитячих
організацій по всій Україні.

На диску також доступний соціальний відеоролик Проекту «Соціальна інтеграція та
розвиток громадянської відповідальності в Україні» та переклад книги «АКТИВНА
МОЛОДЬ. ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ» англійською мовою. Читайте, переглядайте і, сподіваємося,
що це стане вам у нагоді.
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Проект «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності
в Україні» (далі за текстом – Проект) реалізовувався в Україні з грудня
2008 року по травень 2011 року за ініціативи Програми розвитку ООН
в Україні, програми Волонтери ООН і компанії Intel в Україні, які одночасно
є партнерами і донорами Проекту. Також партнерами Проекту є Міністерство
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України,
міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», Всеукраїнська молодіжна
громадська організація «Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва
«Альтернатива-В».
Проект працював з метою забезпечення стабільності соціального становлення
та розвитку молоді через створення мереж підтримки на рівні центральної та
місцевої влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти всіх рівнів та
громадських організацій. У співпраці з представництвом компанії Intel в Україні
та Міністерством освіти і науки України, Проект реалізував навчальну програму
«Шлях до успіху». Завдяки участі у навчальній програмі, понад 8000 учнів та
600 вчителів по всій Україні опанували навики XXI століття. Також в межах
Проекту, під керівництвом Департаменту молодіжної політики Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту було створено та введено
в експлуатацію Портал Знань (www.molodistua.org). Портал містить корисну для
молоді інформацію про навчальні програми, молодіжну політику та контакти
національних та міжнародних молодіжних організацій.
Діяльність Проекту базується на наступних принципах:

Розуміння та підтримка інтересів молоді;

Збільшення активності молоді через підтримку її власних ініціатив
та внутрішньої мотивації;

Розвиток навиків та умінь молоді через проведення тренінгів
та використання набутого досвіду;

Залучення дорослих в ролі фасилітаторів: спрямування навиків та знань
молоді в потрібному напрямі, а не керування їх діяльністю.
У межах Проекту підтримано ідею волонтерства, як засобу розвитку інтересів
та навичок молоді для втілення власних ініціатив. Завдяки цьому молоді
люди стають активними членами громади та суспільства. Проект сприяє
збільшенню числа волонтерів, а також розширює можливості для
волонтерства в сільських та міських громадах України.

