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Передісторія та опис ініціативи  
 
Передісторія співпраці Ради Європи та відповідальних органів публічної 

влади України у сфері реалізації молодіжної політики  розпочалась у 90-х роках. 
Одним із головних питань порядку денного стало сприяння розвитку молодіжної 
політики, посилення співпраці між громадськими неурядовими організаціями та 
публічними органами влади в сфері розробки та реалізації молодіжної політики 
на національному та локальному рівнях. 

 
У контексті Рамкової програми співробітництва у сфері молодіжної 

політики  було реалізовано ряд початкових спільних заходів у сфері залучення 
молоді та органів влади до ініціювання реформ, просування розуміння та 
захисту прав людини. Головним чином проводились навчальні заходи для 
партнерів, тренерів, службовців у сфері молодіжної політики, що  відіграють 
ключову роль в ініціюванні процесів реформ політики, просуванні участі молоді 
та прав людини. 

 
Одна з довгострокових ініціатив «Посилення участі молоді у молодіжній 

політиці та освіті з прав людини для молоді» включала 4 тренінгові курси та 
запуск кампанії «Рух проти мови ненависті в Україні», які успішно були 
реалізовані у 2012-2013 роках та продемонстрували свою відповідність  
потребам молодіжної політики та молодіжних організацій в Україні.  

 
У 2012 році паралельно із реалізацією вищевказаної ініціативи  Радою 

Європи здійснено міжнародний аналіз молодіжної політики в Україні, висновки 
якого були враховані у змісті проекту та залишаються актуальними і сьогодні. 

 
Пов’язані з «Революцією на Майдані» та збройним конфліктом на Східній 

Україні події в Україні зумовили продовження співпраці та її розвиток. 
Стривожені впливом конфлікту на молодих людей Об’єднана Рада з питань 
молоді запровадила напрямок спеціальних пілотних проектів для України 
Європейського молодіжного фонду, підтримку нових заходів, спрямованих на 
побудову миру та вирішення конфліктів. 

 
У липні 2014 року підписано нову дворічну Рамкову програму 

співробітництва у сфері молодіжної політики на 2014-2015 роки між 
Міністерством молоді та спорту України та Радою Європи. Програма 
відображає нові реалії і пріоритети молодіжної політики в Україні,  при цьому 
залишається гнучкою в реалізації   для реагування на нові потреби.  

 
У вересні 2014 року у місті Києві  відбувся всеукраїнський форум 

«Компас»: пошук орієнтирів у правозахисній освіті».  На Форумі офіційно 
презентовано українську версію «Компасу» - посібника щодо освіти з питань 
прав людини для молоді.  

 
Разом із презентацією «Компасу» на форумі проведено консультації з 

молодими лідерами та молодіжними організаціями з питань пріоритетів 
співпраці Ради Європи із Україною  у сфері молодіжної політики  та роботи з 
молоддю. Поруч із реалізацією конкретних заходів  підтримки роботи з 
молоддю та молодіжної політики, чимало пропозицій стосувались питань 
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вирішення конфліктів та посилення спроможності молоді  з різних регіонів 
України. Досягнуто консенсусу, що освіта у галузі прав людини  повинна 
включати підтримку таких заходів. Вони є частиною спільних європейських 
цінностей та європейської спадщини, а також необхідні для поваги гідності та 
побудови діалогу. 

 
Поклавши в основу ці пропозиції,  Департамент молоді Ради Європи та 

Міністерство молоді та спорту України погодили 3 пріоритетні заходи, що 
будуть реалізовані до кінця 2014 року: 

 
 Публікація українською мовою посібника «Скажи своє слово» («Have Your 
Say») для  підтримки демократичної участі. 
 Організація ознайомчого візиту та навчання для молодих лідерів до 
інституцій Ради Європи у Страсбурзі. 
 Організація тренінгового курсу на основі «Компасу» з акцентом на 
вирішення конфліктів для молодих лідерів. 

 
Всеукраїнський тренінговий курс на основі посібника «Компас»  для 

молодіжних тренерів щодо освіти з прав людини та вирішення конфліктів  
проводиться першим із запланованих заходів. Метою курсу є залучення 
молодих лідерів, тренерів, фахівців у сфері неформальної та формальної 
освіти у  реалізації принципів Хартії з питань демократичного громадянства та 
освіти з прав людини, підвищення спроможності молодіжних організацій 
працювати з молоддю заради  діалогу та примирення. 

 
 Мета та завдання тренінгового курсу 
 
Метою тренінгового курсу є підвищення спроможності учасників 

планувати, розвивати, впроваджувати та здійснювати оцінку освітніх заходів з 
прав людини  за участю молоді на основі методів посібника «Компас» та 
підходів вирішення конфліктів, започаткування мережі тренерів у сфері прав 
людини з різних регіонів України. 

 
Завдання тренінгового курсу: 
 

 Закріплення та подальше поглиблення знань учасників щодо 
розуміння та пояснення ключових питань у сфері прав людини в процесі 
неформального  навчання молоді; 
  Ознайомлення учасників із освітніми підходами та методами 
«Компасу», створення можливості його апробувати та критично осмислити; 
  Посилення спроможності учасників впроваджувати методи вирішення 
конфліктів у своїй діяльності та у комунікації із молодими людьми із різних 
регіонів України та різних політичних поглядів; 
 Посилення здатності учасників адвокатувати  впровадження принципів 
Хартії з питань демократичного громадянства та освіти з прав людини у 
формальних та неформальних умовах та програмах; 
 Залучити учасників до кампанії «Рух проти мови ненависті в Україні» 
та пов’язати її із іншими ініціативами у галузі прав людини та побудови 
миру; 
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 Підтримати мережування та співпрацю молодих лідерів, молодіжних 
організацій та інших зацікавлених сторін у питаннях прав людини та молоді 
з різних регіонів України. 

 
Очікувані результати 
 

 Тридцять лідерів, тренерів та фахівців у галузі освіти зможуть 
працювати як тренери у сфері прав людини, розвивати діяльність своїх 
організацій у сфері прав людини, базуючись на основі підходу вирішення 
конфліктів та роботи з молоддю; 
 Створена основа для мережі тренерів, мультиплікаторів та 
адвокаторів у сфері вирішення конфліктів та побудови миру; 
 За результатами курсу започатковано учасниками щонайменше 20 
проектів з охопленням щонайменше 400 молодих людей в Україні; 
 Молодіжні організації в Україні посилять свої практичні знання про 
Раду Європи та її інструменти у сфері молодіжної політики, включаючи 
питання діяльності Європейського молодіжного фонду, програм 
Європейського молодіжного центру та кампанії «Рух проти мови ненависті в 
Україні»; 
 Міністерство молоді та спорту України та Рада Європи отримають 
більше інформації щодо потреб та потенційної подальшої співпраці у сфері 
молодіжної політики. 

 
Освітні підходи та програми 
 
Програма курсу буде побудована на методології та структурі «Компасу», 

спираючись на неформальні підходи у навчанні та у поєднанні із 
експериментальним навчанням та активною участю. 

 
Зміст курсу базуватиметься на трьох аспектах освіти у сфері прав людини 

(навчання через, навчання про, навчання в галузі прав людини), та  з 
дотриманням трьох складових «Компасу»: аналіз освіти у сфері прав людини, 
розуміння прав людини та ключових питань, практика у сфері освіти прав 
людини на основі вправ «Компасу», планування подальшої діяльності.  

 
Окремий модуль буде присвячено вирішенню конфліктів та побудові миру. 

Він може бути доповнений вправами, викладеними у посібнику  «Bookmarks та 
освіта з прав людини», що підготовлений для кампанії «Рух проти мови 
ненависті в Україні». 

 
Міжкультурна та діалогічна форма навчання використовуватиметься 

впродовж всього курсу: тренери відіграватимуть роль фасилітаторів 
навчального процесу, що включає досвід та внески індивідуальних учасників. 
Групова робота поєднуватиметься із індивідуальними завданнями, що 
сприятиме практиці, вивченню, а також впровадженню результатів у подальшій 
роботі та діяльності учасників. 

 
Таким чином, п’ять днів курсу будуть п’ятьма днями інтенсивного 

навчання та спільного життя учасників. 
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Детальна програма буде надіслана учасникам до початку курсу. 
 
Організатори тренінгового курсу 
 
Співорганізаторами тренінгового курсу є Департамент молоді Ради 

Європи та Міністерство молоді та спорту України. Курс є частиною Рамкової 
програми співробітництва у сфері молодіжної політики на 2014-2015 роки між 
Україною та Радою Європи. 

 
Захід проводиться у співпраці  із громадською організацією «Центр 

громадської адвокатури». 
 
Передбачена співпраця із національними та міжнародними партнерами. 
 
Учасники  
 
Учасниками тренінгового курсу стануть 30 тренерів, освітян та 

мультиплікаторів у сфері освіти з прав людини для молоді із різних регіонів 
України. 

 
Учасники можуть не мати значних знань у сфері прав людини чи у сфері 

освіти з прав людини, проте вони повинні мати мінімальний досвід у реалізації 
заходів неформальної освіти та роботи з молоддю в Україні. 

 
Запрошуються учасники із усіх регіонів України. Процес відбору 30 

учасників буде здійснюватись організаторами за такими критеріями: 
 

 Досвід та роль у роботі з молоддю та неформальній освіті як 
молодіжного лідера, молодіжного соціального працівника, тренера чи 
освітянина в Україні; 
 Мотивація здійснювати освіту у сфері прав людини для молоді та 
підтримувати підходи мирного вирішення конфліктів в Україні; 
 Подальша діяльність та проекти підтримуються його/її молодіжною 
організацією чи правозахисною організацією, органом влади у сфері 
молодіжної політики/установою з роботи з молоддю. 
 Допускається участь максимум 3 учасники з однієї області. 
 Вік: пріоритет надається заявникам у віці від 18 до 35 років. 
 

Інформація про умови участі  
 
Наступні умови стосуються усіх учасників. Вважається, що заявники і 

майбутні учасники, погодились із ними. 
 Тренінг проходитиме на українській мові. 
 Учасники повинні відвідати повну тривалість курсу. 
 Організатори забезпечують сертифікат про участь в курсі. 
 
Дати проведення тренінгового курсу: 3-7 листопада 2014 р. (для 

регіональних учасників датою заїзду є 2 листопада 2014 р., датою від’їзду -  8 
листопада 2014 р.) 
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   Фінансові питання участі 
 
Витрати, які стосуються доїзду до місця проведення заходу (м. Львів) 

відшкодовуватимуться Радою Європи, проживання та перебування 
забезпечується організаторами у місці проведення заходу. 

 
Подання заявок на участь та реєстраційні процедури 
 
Для участі в тренінговому курсі зацікавлені учасники повинні подати 

заявку в он-лайн формі www.youthapplications.coe.int до 20  жовтня 2014 року. 
 
Конкурсний комітет здійснить обрання учасників, враховуючи досвід та 

мотивацію учасника.  Заявники будуть поінформовані про результати не пізніше 
23 жовтня 2014 року. 

 
Контактна інформація щодо логістики: Мар’яна Багній,  менеджер 

заходу, ГО «Центр громадської адвокатури», Львів пр.Чорновола 63 оф.706, 
cga@lawngo.net, 0978641345 

Марина Філаретова, програмний менеджер Департаменту молоді Ради 
Європи, Marina.filaretova@coe.int 

http://www.youthapplications.coe.int/
mailto:cga@lawngo.net
mailto:Marina.filaretova@coe.int

