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Проект
«Нова генерація: відкриття молодіжної
ініціативи в рамках побратимської
співпраці» («NGO-2012»)

Кролевець-2012

А. Контактна інформація:
Назва проекту:
Спільний українсько-польський молодіжний проект
Українською мовою: «Нова генерація: відкриття молодіжної ініціативи в
рамках побратимської співпраці»
Скорочена назва: «Нова генерація: відкриття» («НГВ-2012»)
Англійською мовою: «New Generation: Opening of youth initiatives in the sister
city cooperation»
Скорочена назва: «New Generation: Opening» («NGO-2012» - офіційне
використання)
Польською мовою: «Nowej generacji: Otwarcie inicjatywy młodzieżowe we
współpracy siostrzane miasto»
Скорочена назва: «Nowej Generacji: Otwarcie» ((«NGO-2012»)
Виконавці:
Кролевецька районна рада та Гміна Мальборк (Польща) – офіційні
побратими (на підставі Угоди про партнерську співпрацю (побратимські
взаємостосунки) між Кролевецьким районом Сумської області (Україна) та
гміною Мальборк Поморського воєводства (Республіка Польща) від
23.09.11.).
Розробник: Кролевецька районна рада,
Адреса: пл. Миру, 1, м. Кролевець, Сумська область, Україна,
41300.
тел. (05453) 51154; 52195;

B. Стислий виклад проекту
Актуальність проекту (основна проблема проекту, інноваційність
способу її вирішення):
У Кролевецькому районі Сумської області, до складу якого входить
місто Кролевець, проживає 41,5 тис. чоловік, з них 18,1 тис. – працездатне
населення. Серед активної частини населення визначальну роль відіграє
молодь – люди віком від 18 до 35 років. Їх кількість в районі – понад 10 тисяч
осіб. Саме цей людський ресурс є найбільш соціально-економічно активним.
Молодь є ініціатором більшості соціальнозначущих проектів, які

реалізовуються в місті, районі. Долучення молоді Кролевеччини до активної
участі в громадському житті (підтримка побратимських взаємостосунків
зокрема), в сучасних молодіжних публічних заходах (молодіжний дебатний
рух України, світу, як складової прогресивного соціально спрямованого
молодіжного руху, наприклад) є ефективним інструментом в діяльності по
забезпеченню високоякісного рівня життя громади через реалізацію
прогресивних молодіжних ініціатив, використання найбільш ефективних
методів та способів розвитку соціальної активності і соціальної
відповідальності громадян.
Існує проблема, яка полягає в низькій соціальній активності молоді,
виправляти яку потрібно саме за рахунок юнацтва (тобто – шкільної молоді)
віком від 14 до 18 років, адже цей прошарок суспільства найбільш активно
відгукується на сучасні інформаційні технології та новітні комунікаційні
можливості для саморозвитку.
Соціальні проблеми (потреби), що вирішуються проектом:
Проблема полягає в загальній громадській пасивності молоді та
відсутності необхідних знань і ресурсів для її виявлення та результативності,
а саме:
- недостатній загальний розвиток молодіжної соціальної активності;
- відсутність практичного досвіду співпраці серед молоді через реалізацію
соціальних проектів відповідно до стандартів Євросоюзу;
- відсутність прямих комунікаційних каналів серед молодіжного середовища
побратимів (Кролевецький район та гміна Мальборк);
- слабкий розвиток молодіжного сегменту громадянського суспільства
(громадських організацій, неформальних тематичних об’єднань тощо),
відсутність лідерів та дієвого молодіжного активу;
- нерозвиненість системи Євроклубів в Кролевецькому районі як дієвих
дитячо-юнацьких шкільних об’єднань, що пропагують цінності та методи
діяльності Європейського Союзу;
- відсутність послідовної та систематичної діяльності з боку громад-учасниць
міжнародних побратимських відносин, спрямованої на розвиток та
взаємовигідний обмін;
Мета створення проекту: розвиток можливостей молоді для
самореалізації та досягнення успіху у житті, поліпшення інфраструктури
консультаційних та освітянських послуг, просування іміджу громади
міста та району, встановлення молодіжних контактів та можливості для
реалізації спільних практичних ініціатив, сприяння дієвому наповненню
Угоди про партнерську співпрацю (побратимські взаємостосунки) між
Кролевецьким районом Сумської області (Україна) та гміною Мальборк
Поморського воєводства (Республіка Польща) від 23.09.11., через практичну
участь в глобальному молодіжному русі Євроклубів (молодіжній
міжнародній дипломатії).

Деталізація мети:
- отримання молодіжним активом Кролевецького району та гміни
Мальборк (інших учасників проекту, руху Євроклубів, молодіжних
організацій) досвіду участі у проведенні заходів з числа кращих практик
молодіжних об’єднань Польщі та України, набуття молоддю відповідної
компетенції і розуміння значення громадської роботи, соціальної активності,
волонтерства;
- виховання лідерства та громадської активності для розвитку
громадянського суспільства;
- встановлення комунікаційного зв’язку між молодіжними
організаціями для подальшого культурологічного діалогу та співпраці в
напрямку вирішення соціальних проблем, пов’язаних з молодіжним
середовищем;
- створення умов для особистих контактів та індивідуальних знайомств
серед молоді, яка братиме участь в реалізації проекту як запоруки подальшої
співпраці;
Організаційна форма та методична основа реалізації проекту
Проект виконується Євроклубами – неформальними молодіжними
об’єднаннями Кролевецького району, створеними на базі навчальних
закладів.
Координація діяльності: Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re»
Кролевецького районного Будинку дітей та юнацтва.
Теоретично-організаційною та методологічною базою (підґрунтям
реалізації проекту) є досвід діяльності Дебатної школи як складової бізнесінкубатору громадської організації «Дороговказ», завданням якої було
виконання заходів, спрямованих
на створення додаткових умов для
виховання соціально відповідальної молоді, здатної на досягнення успіху в
житті. ГО «Муніципальний центр «Дороговказ» являє собою організацію, яка
за своєю структурою є носієм громадської ініціативи, що втілюється в
діяльності неформальних громадських об’єднань (бізнес-інкубатор, Дебатний
клуб (школа), Євроклуб тощо), що розподіляють громадську активність по
наступним напрямкам: функціонування Школи успішного підприємця
(навчальний курс «Формула успіху» з метою набуття практичних навиків з
бізнес-планування, розроблення соціальних проектів, участь в щорічному
районному конкурсі на кращий бізнес-план тощо), навчального центру
«IDEA» (сучасні інформаційні технології та знання комп’ютерної техніки,
соціальні публічні заходи), функціонування Дебатного клубу (школи)
(участь у дебатних турнірах, молодіжних дебатних форумах, навчання
риториці та дебатам за принципами толерантності і поваги до опонента
тощо). В цьому контексті діяльність Євроклубів розглядається як
продовження активного долучення молоді до соціально-розвиваючої
діяльності, пов’язаної з навчанням та участю в практичних молодіжних

ініціативах. Використання методики виховання, яка базується на знаннях
Паблік-рілейшнз (громадські зв’язки) та Фандрейзингу (формування
ресурсних можливостей) як основних складових успішної діяльності в будьякій сфері життя, пов’язане з реалізацією ідей (ініціатив) та досягненням
соціальнозначущої мети (Формула успіху).
Створення Євроклубів дозволить суттєво просунутись на шляху
виконання змістовних завдань діяльності Інтернет-орієнтованих центрів на
селі. Проектом планується забезпечити формування молодіжного активу,
який виконуватиме програму створення Євроклубів Кролевецького району з
використанням досвіду молодіжної роботи в Польщі.
Функціонування системи Євроклубів Кролевецького району є
реалістичним завданням, виконання якого надасть можливість залучити до
активної соціальної діяльності шкільну молодь та громадський актив
населених пунктів (учасників програми), оскільки протягом двох років в
Кролевецькому районі проводиться цілеспрямована робота по створенню
матеріально-технічної бази, що надає можливість вільного користування
сучасними способами комунікації, освіти та дозвілля (використання
інформаційних технологій в процесі активізації громад).
В 15 селах району функціонують центри користування комп’ютерною
технікою та доступу до Інтернету завдяки реалізації проекту Кролевецької
районної ради «Розвиток інформаційного простору Кролевеччини, як один із
шляхів відродження духовності», покликаного поліпшити можливості
розвитку громади через інформатизацію, створити умови для якісного та
змістовного дозвілля. Активно проводиться вивчення можливості
інтегрування в спільноту публічних бібліотек, що беруть участь в
міжнародному розвиваючому проекті «Бібліоміст» (а це – можливість
поліпшити матеріально-технічну базу мережі бібліотек району за рахунок
сучасної комп’ютерної техніки).
Саме це дозволяє сподіватись, що діяльність Євроклубів в місті та
селах району буде базуватись не лише на традиційних формах та методиках
проведення діяльності (розроблення та проведення різноманітних свят,
конкурсів, соціальних акцій тощо), а й надасть завдяки сучасним
інформаційним технологіям можливість інтерактивного спілкування з
ровесниками з інших країн, користуючись при цьому програмним
забезпеченням (допомогою та співпрацею) з боку Координаційного центру
Євроклубів «Pu-Re».
Мета діяльності – забезпечити реалізацію практичних намірів
встановлення тісних комунікаційних контактів з ровесниками країн членів
Євросоюзу задля популяризації гуманітарних цінностей (традицій),
розроблення та отримання фінансування (грантів) на виконання проектів
обміну шкільними делегаціями (дитячо-юнацькими та молодіжними) з
побратимами міста та району з інших країн через розширення мережі
побратимських стосунків територіальної громади міста Кролевець та

Кролевецького району, їх практичного наповнення соціально-гуманітарними
та економічними ініціативами.
Підрозділи та напрями роботи Євроклубів :
а) Дискусійний клуб (риторика, ораторське мистецтво та публічне
спілкування, дискусії та дебати, практичний досвід публічних виступів);
б) Пошуковий та експедиційний корпус;
в) Піар-клуб;
Форми роботи: засідання, лекції, семінари-тренінги, виїзні засідання,
турніри, конкурси, розважальні шоу, флеш-моби, квести тощо.
Після укладання Угоди про побратимську співпрацю між
Кролевецьким районом та гміною Мальборк (Поморське воєводство,
Республіка Польща) 23 вересня 2011 року створені формальні умови для
практичного наповнення змістом прагнення місцевої громади до взаємодії з
громадою сусідньої країни з метою розвитку соціально-економічної сфери
життя через розроблення та реалізацію спільних проектів та програм.
Розпочати з реалізації ініціатив молодіжного спрямування без наявності
чіткої та дієвої системи молодіжних об’єднань фактично не можливо.
14 жовтня 2011 року на засіданні Координаційного центру Євроклубів
«Pu-Re» відбулась офіційна презентація концепції молодіжного спільного
українсько-польського проекту «Нова генерація: відкриття молодіжної
ініціативи в рамках побратимських взаємостосунків» («NGO-2012»). Основні
положення концепції були обговорені представниками Консультативної ради
центру (експерти, що виявили бажання сприяти діяльності молодіжного
об’єднання) та членами польської делегації під час перебування в Кролевці
23-24 вересня 2011 року.
Створення районної системи Євроклубів є стратегічною метою
проекту «NGO-2012».
Даний підхід дозволяє сподіватись на те, що спільними зусиллями
учасників проекту вдасться успішно реалізувати стартову частину проекту
навесні 2012 року. А це дозволить розраховувати кролевецькій міській
молоді на отримання відчутного підкріплення з боку активістів сільських
шкіл Кролевецького району та друзів з польських міст та містечок, та спільно
приступити до активної просвітницької та активізуючої діяльності зі
створення системи Євроклубів Кролевецького району на базі
загальноосвітніх шкіл та бібліотек.
2. Завдання проекту:
- пропагування серед молоді кращих практик діяльності молодіжних
об’єднань Польщі та України, ознайомлення з досвідом, набутим як в процесі
підготовки до вступу в Євросоюз (ЄС), так і під час реалізації соціальних
проектів в рамках молодіжної політики ЄС;
- забезпечення культурного та навчального обміну під час виконання
проекту у вигляді спільного українсько-польського проведення тематичних

публічних заходів навчального і соціально-активізуючого спрямування
(волонтерські акції), виконання успішно-ефективних практик організаційнометодичного характеру;
- пропагування місії та діяльності Євроклубів як ефективних форм
молодіжних об’єднань, що переслідують цілі євроінтеграції, розвитку
демократичного суспільства та співпраці в Європі;
- просування позитивного іміджу Кролевецького району на
міжнародному рівні, встановлення і використання в подальшому тісних
особистих контактів (знайомств) між представниками української делегації
(молодь Кролевецького району) та польською молоддю приймаючих міст
(населених пунктів), спільне планування використання комунікаційних
шляхів на рівні молодіжних об’єднань України та Польщі в процесі співпраці
в рамках побратимських угод;
C. Опис проекту та обгрунтування проблеми
Метою
проекту
є
створення
умов
для
оптимального
функціонування механізму взаємодії бізнес-середовища, громадськості та
влади в районі через коригування існуючої ситуації внаслідок активізації
молодіжної ініціативи у формі діяльності системи Євроклубів, яка є
платформою для успішної самореалізації молоді. Практика молодіжних
ініціатив (комунікаційний обмін між ровесниками з різних країн, проведення
публічних заходів з метою розвитку та популяризації дебатного руху,
діяльності Євроклубів тощо) довела свою ефективність в плані формування
засад прогресивного молодіжного світогляду, позитивного відношення до
життя, вміння відстоювати власну позицію на підставі аргументованого
підходу до вирішення проблем дискусії, правильно ставити мету та
ефективно досягати її.
Необхідність більш повного
забезпечення
конструктивного
діалогу
між
бізнесом, владою
та
громадою,
спрямованого на підвищення соціальної відповідальності бізнесу
(підприємництва), окремих представників громади, поліпшення якості
надаваних послуг для громади підштовхує до пошуку нових шляхів
розвитку активності, створення додаткових умов та можливостей на базі
наявного гуманітарного світового досвіду. Традиційні, такі що склалися
протягом 10-15 років, стосунки між громадськістю, владою та бізнесом
не здатні задовольняти потреби громади, що ставляться сьогоднішнім
днем, не можуть бути ефективним методом впливу на ситуацію в бізнессередовищі у сучасних умовах, а значить – залишаються аутсайдерськими.
Тому, створення новітніх умов для самореалізації молоді, розбудови
соціального підприємництва на основі нових можливостей для розкриття
особистості є необхідністю, яка потребує негайної дії на шляху до її
повного вирішення, поступового приведення стандартів життя до
відповідності ефективній соціально-публічній практиці розвинутих країн.
Процес створення бази матеріально-технічного забезпечення та набуття

практичного досвіду спілкування з представниками молоді з Польщі, умов
для надання додаткових можливостей для розвитку молодіжної активності,
розвиваючи первинну складову частину – Євроклуб, як форму практичного
досягнення самореалізації молоддю, утворює комплекс взаємодії всіх
складових частин територіальної громади, орієнтований на перспективу,
оскільки саме шкільна молодь є носієм успішного майбутнього: лідерів
підприємницької діяльності (економіки), громадських організацій, органів
місцевої влади, громади загалом.

-

-

-

-

-

-

-

-

Принципи реалізації проекту (критерії успіху) базуються на:
консолідації (співпраця місцевої влади, науковців, підприємців і
недержавних організацій);
синергізмі (формування регіональної системи інновацій, створення
спільних
проектів
декількома
територіальними
одиницями,
акцентування на поширенні інтернет-технологій як ефективного
ресурсу взаємодії та комунікації);
мотивації (чітке розуміння необхідності зазначеного осередку
інновації для міста і сіл Кролевецького району та інформаційна
робота з ключовою аудиторією (реципієнтами), спрямована на
реалізацію прав молоді бути успішною;
маркетингу (використання всіх функцій маркетингу, а перш за
все – аналіз потреб міста, сіл району, їх конкурентних переваг,
сильних і слабких сторін з метою вибору правильної спеціалізації
осередку молоді), паблік-рілейшнз, фандрейзингу;
інформаційних технологіях (дозволяють спростити і зробити мало
видатковим процес управління системою, з одного боку, і
забезпечити доступ до інформації та сервісів більшій кількості
користувачів - з другого);
фінансової підтримки (з боку місцевої влади, держави, приватного
бізнесу,
венчурних
і
благодійних
фондів
та
меценатів,
міжнародних організацій);
інвестиційному
кліматі
(сприяння створенню
сприятливого
правового та економічного клімату, дотримання прав інвесторів
через проголошення та дієвість новітніх молодіжних світових
технологій);
професійних
кадрах
(кваліфіковані
проектні
менеджери
допомагають створювати успішні інновації та бізнеси, громадські
ініціативи, форми та методи досягнення успіху);
орієнтації на результат (досягнення цілей та обсягів відповідно
до розробленого бізнес-плану, турнірної стратегії тощо);

Зміст головної частини проекту полягає в участі делегації з числа
молодіжних активістів Кролевецького району (вік: від 14 до 18 років), що
мають досвід участі в роботі Євроклубів, інших молодіжних об’єднань у
виконанні програми перебування на території Польщі, яка складається з

заходів обміну досвідом, акцій соціально-активізуючого та навчального
характеру.
Програма перебування розроблюється приймаючою стороною
(визначеною Радою гміни Мальборк польською молодіжною організацією
або іншою компетентною польською стороною в населеному пункті, зупинки
на маршруті), погоджується з стороною-візитером (Кролевецькою районною
радою, делегацією Кролевецького району). До програми можуть бути
включені: тренінги, толоки, свята, концерти та інші соціально-суспільні акції
на розсуд приймаючої сторони.
Сторона-візитер: Кролевецька районна рада з партнерами (в т.ч.
Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва, Сумський обласний фонд
«Благовіст», підрозділи Кролевецької районної державної адміністрації
тощо).
Функція: формування складу молодіжної делегації, вирішення
підготовчих організаційних питань (в т.ч. питання транспортного
забезпечення).
Приймаюча сторона: Рада гміни Мальборк з партнерами (в т.ч.
Культурний центр гміни Мальборк, керівник – Данута Залевська).
Функція: формування системи приймаючих міст (населених пунктів)
згідно до маршруту руху делегації сторони-візитера з чотирма зупинками
(відповідно до орієнтовної програми перебування на території Польщі),
організація розроблення змістовної програми перебування молодіжної
делегації з Кролевецького району.
Склад молодіжної делегації Сторони-візитера:
1) молодіжні активісти – 11 осіб;
2) супроводжуюча особа (менеджер проекту) – 1;
3) водії – 2;
4) медичний працівник – 1;
5) перекладач – 1;
6) координатор – 2;
РАЗОМ: 18 осіб.
Місця зупинки делегації: 4 (чотири) населені пункти. Кінцева
(четверта) зупинка: місто Мальборк (гміна Мальборк).
Загальна протяжність маршруту: до 5300 км. (3670 км).
Термін перебування на території Польщі – 10 днів.
Загальний термін виконання проекту – 13 днів.
Період виконання проекту: з 23 квітня по 05 травня 2012 року.
Маршрут руху транспортного засобу проекту «NGO-2012»:
Кролевець – Київ – Яготин – Хелм – Люблін – Варшава – Мальборк –
Гданськ – Мальборк – Варшава – Хелм – Яготин – Львів – Київ – Кролевець.

Місця зупинок (невеликі міста поруч з великими польськими
містами):
1. Люблін;
2. Варшава;
3. Гданськ;
4. Мальборк;
Графік виконання проекту: згідно з уточненим маршрутом від Гміни
Мальборк.
Приблизний план виконання проекту:
Графік виконання ІІ етапу проекту «NGO-2012»:
1. Виїзд з м. Кролевець: 23 квітня 2012 року – 12.00
Подолання відрізку шляху – 900 км.
2. Перетин кордону з Польщею: 23 квітня 2012 року – 20.00-24.00
Подолання відрізку шляху – 200 км.
3. Перша зупинка: м. Люблін (24-25 квітня 2012 року, вівтороксереда).
Участь в програмі перебування. Приймаюча сторона забезпечує
підготовку програми перебування, розміщення для ночівлі та харчування
делегації). Виїзд з Любліна – 14.00, 25 квітня 2012 року.
Подолання відрізку шляху – 700 км.
4. Друга зупинка: м. Варшава (26-27 квітня 2012 року, четверп’ятниця).
Участь в програмі перебування. Приймаюча сторона забезпечує
підготовку програми перебування, розміщення для ночівлі та харчування
делегації). Виїзд у Мальборк.
Подолання відрізку шляху – 300 км.
5. Третя зупинка: м. Мальборк
І етап: (28-29.04.2012 року, субота-неділя).
Участь в програмі перебування. Приймаюча сторона забезпечує
підготовку програми перебування, розміщення для ночівлі та харчування
делегації). Пересування в межах воєводства – 300 км.
ІІ етап: м. Мальборк (30.04-02.05.2012 року, понеділок-середа).
Участь в програмі перебування та відпочинок делегації. Перебування з
екскурсією у м. Гданськ. Приймаюча сторона забезпечує підготовку
програми перебування, розміщення для ночівлі та харчування делегації).
Виїзд з Мальборка – 05.00, 03 травня 2012 року, четвер.
Подолання відрізку шляху – 300 км.

6. Екскурсія по центральній частині м. Варшава (03 травня 2012 року,
четвер). 12.00-15.00
Подолання відрізку шляху – 400 км.
7. Перетин кордону з Україною: 03 травня 2012 року, четвер – 20.0024.00.
Подолання відрізку шляху – 300 км.
8. Прибуття в м. Львів. Екскурсія по центральній частині м. Львів (04
травня 2012 року, п’ятниця). 9.00-12.00. Екскурсовод ФРІ.
Подолання відрізку шляху – 800 км.
9. Прибуття в Кролевець (05 травня 2012 року, субота). 10.00-12.00.
D. План дій на період запровадження ініціативи
Технологія досягнення цілей
Реалізація проекту передбачає досягнення практичної мети: створення
Системи Євроклубів Кролевецького району з виконанням наступних завдань:
- прагнути щорічного збільшення чисельності учасників Євроклубів,
молодіжного дебатного руху тощо на 20 осіб з числа представників
шкільної молоді, що протягом 2-3 років дозволить забезпечити сталість
загальної кількості учасників Євроклубів від 80 до 100 осіб;
- активно брати участь в роботі Інформаційного центру Євросоюзу та
Польсько-українського центру (на базі Української Академії
банківської справи НБУ, м. Суми), користуватись інформаційними
ресурсами та друкованими засобами поширення інформації про ЄС;
- налагодити активну співпрацю з громадською організацією «Центр
Європейських ініціатив», м. Суми та брати участь в русі Євроклубів
Сумської області;
- налагодити комунікаційний обмін з польськими організаціями та
індивідуальні контакти з молоддю Польщі;
- брати участь в дебатних турнірах, інших заходах згідно плану роботи
ВМГО «Дебатна Академія»;
- створити міський дебатний турнір «Кролевецькі дебати» за участю 8-16
дебатних команд (2 особи в одній команді) з числа старшокласників,
студентів;
- сприяння у розвитку риторичних здібностей учасників через
організацію та проведення навчально-практичних заходів (семінари,
тренінги, пленери, конкурси на кращий публічний виступ тощо);

- створити медіа-платформу інформаційного забезпечення діяльності
Системи Євроклубів Кролевецького району: місцеві медіаресурси,
Інтернетресурси тощо;
- розпочати публікацію малотиражних видань (стінні газети, буклети,
міні-плакати тощо) на тему проекту та з досвіду практичної діяльності,
реалізації спільних українсько-польських молодіжних ініціатив та
інших;
- головні клієнти (реципієнти) – молодь (студенти, старшокласники),
громадські організації (в т.ч. зі сфери інформаційних технологій,
туризму, культурного відпочинку (дозвілля), представники влади,
члени громади, що мають потенційне бажання до зміни власного
положення в громаді через участь у волонтерському русі тощо;
До участі у реалізації проекту будуть залучатися члени громадських
організацій, що пов’язані з молоддю, підприємництвом, діяльність яких
спрямована на активізацію громадської ініціативи на території
Кролевецького району (міста та сіл), студенти Кролевецького інституту
ГНПУ імені Олександра Довженка, фахівці та установи, які мають досвід
роботи з молоддю, виконання грантових програмах та проектів, відповідну
кваліфікацію та бажання сприяти розвитку Кролевеччини.
Підготовчий етап — організаційні заходи (визначення керівних органів
проекту, складання плану дій, тощо).
Термін виконання: січень — лютий 2012 р.
Заходи:
а) проведення загальної конференції (круглого столу) «Кролевецький
район та перспективи розвитку системи Євроклубів».
Засідання
відбудеться, орієнтовно, у другій декаді січня 2012 р. у районному Центрі
зайнятості (м. Кролевець, пр. Миру, 7), кількість учасників до 30 чол.,
тривалість — 1,5 год.
б) інформування населення через Інтернет-сайти, ЗМІ району про початок
реалізації проекту, спрямованого на розвиток молодіжної активності (так
званої молодіжної дипломатії) як складової системи громадської активності,
соціального діалогу між членами громади;
в) створення Робочих груп з числа шкільної молоді по розробці
конкретних заходів на місцях з метою реалізації проекту;
д) проведення семінару — тренінгу «Як стати потрібним громаді? Досвід
європейської молодіжної спільноти» (тренінг проводять тренериексперти)
для реципієнтів реалізації проекту, зацікавлених членів
громади. Семінар-тренінг відбудеться, орієнтовно, у першій декаді лютого

2012 р. у приміщенні Центру зайнятості (пр. Миру, 7), кількість учасників
— до 30 осіб (по 6 представників від кожної Робочої групи проекту);
І (Перший) етап — реалізація практичних кроків, пов’язаних з
формуванням та підготовкою молодіжної делегації для виконання програми
перебування на території Польщі.
Термін виконання: березень - квітень 2012 року.
Заходи:
а) проведення серії практичних тренінгів з метою навчання правилам та
загальним вимогам перебування за кордоном у складі делегації під час
виконання
програми
проекту.
Тема:
«Особливості
польської
ментальності». Тренінг відбудеться в першій декаді березня 2012 року у
приміщенні Кролевецького районного центру занятості (м. Кролевець, пр.
Миру, 7). Модератор: Анджей Літвіньчук (Польща) — до 20 осіб (18 –
члени делегації, 2 – запасні); Періодичність тренінгових занять: щонеділі до
квітня 2012 року.
б) підготовка необхідних документів для виїзду делегації закордон.
Виготовлення паспортів для старшокласників (закордонні паспорти для
супроводжуючих та координаторів). Медична страховка, погодження з
відділом освіти, інше відповідно до консульських вимог. Відповідальний:
менеджер проекту «NGO-2012» Станіслав Жолобко. Термін виконання:
березень-квітень 2012 року.
ІІ (Другий) етап — Перебування на території Польщі. Згідно узгодженої
сторонами програми. Програма перебування розробляється приймаючою
(польською) стороною – Гміною Мальборк, Поморське воєводство.
Проживання та харчування – за рахунок приймаючої (польської) сторони.
Відповідальні особи за здійснення програми ІІ етапу проекту:
Менеджер проекту «NGO-2012» Станіслав Іванович Жолобко, голова
делегації;
Координатор делегації: Віталіна Вікторівна Василенко (в.о. завідуючої
Клініки дружньої до молоді)
Координатор делегації: Алла Олексіївна Ільтяй (директор Кролевецького
районного Будинку дітей та юнацтва)
Термін виконання: квітень-травень 2012 року.
Заходи:

а) Встановлення комунікаційних дружніх каналів з польською молоддю та
представниками приймаючої сторони;
б) Участь в молодіжних ініціативах (тренінги, толоки, флеш-моби тощо);
в) Представлення громади Кролевецького району (творчий публічний
виступ, мультимедійна презентація на тему «Молодь Кролевеччини
відкриває», відео-фільм про Кролевецький район, сувеніри).
Третій етап — поширення інформації про результати проекту (протягом
6 місяців після виконання ІІ етапу) та планові заходи діяльності
Координаційного центру Євроклубів «Pu-Re», спрямовані на створення
Системи Євроклубів Кролевецького району в період 2012/2013 навчального
року.
Термін виконання: травень-листопад 2012 року;
Заходи:
а) запис передачі на місцевому радіо про виконання проекту «NGO-2012»,
стаття в районній газеті «Кролевецький вісник», публікації на сайтах та в
соціальних мережах на тему «Активізація молодіжної ініціативи через
створення системи Євроклубів Кролевецького району». Відповідальні:
учасники делегації та координатор проекту.
б) видання буклету «Нова генерація: відкриття молодіжної ініціативи в
рамках побратимської співпраці» («NGO-2012»), друк календарика
іміджевого.
в) поширення інформації за підсумками проекту (1-й,
реалізації) у тематичних виданнях, в мережі інтернет тощо;

2-й

етапи

План дій Проекту (період: 9 місяців)
Задачі, заходи і
основні етапи

Написання планконспектів майбутніх
тренінгів реалізації І
та ІІ етапів проекту

Хто виконує

Тренери,
робоча група,
менеджер
проекту

Терміни виконання (місяці)

1
x

2
х

3
х

4

5

6
х

7
х

8
х

9
х

Оповіщення
громадськості про
проведення заходів
проекту

Група,
x
відповідальна
за втілення
Проекту,
координатор
проекту
Запрошення
Менеджер
х
доповідачів, лекторів
Проекту
Проведення аналізу
Робоча група,
діяльності у рамках
відповідальна
Проекту, моніторинг за оцінювання
основних етапів і
Проекту
визначення
результативності,
досягнення цілей,
виконання місії
Проведення
Менеджер
х
практичних
проекту,
зустрічей з робочою Координатор
групою під назвою
проекту
«Тренінг для
тренерів», для тих,
хто проводитиме
семінари, вирішує
організаційні
питання та власне
бере участь в проекті
(перебування в
Польщі)
Проведення серії
Тренери,
х
навчальних та
Менеджер
практичних
проекту,
(тренінгів) семінарів Координатор
з метою втілення
проекту
мети проекту
Проведення
Менеджер
х
оформлення
проекту,
документації для
координатори
виїзду молодіжної
проекту,
делегації
команда
Кролевецького
(робоча
району закордон
група)
(Польща)
проекту

x

х

x

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

x

х

х

*Менеджер Проекту – Станіслав Іванович Жолобко, депутат Кролевецької
районої ради;
*Координатор проекту –
Володимир
Анатолійович Любивий,
представник СОБФ «Благовіст»
*Тренери – члени МГО «Фундація регіональних ініціатив», ГО «Центр
Європейських ініціатив», ВМГО «Дебатна Академія», інших ГО, місцеві
волонтери з експертною підготовкою з проблемних питань проекту;
*Команда Проекту (Виконавчі робочі групи): 3-7 членів Координаційного
центру Євроклубів «Pu-Re», громадських організацій, старшокласники,
фахівці по роботі з молоддю районних організацій та установ (влада) інші
волонтери, координатори делегації;
* Робоча група – дорадчо-консультативний орган Кролевецької районної
ради, створений відповідно до розпорядження голови Кролевецької районної
ради від 28.11.11 № 133;
Ризиковані аспекти Проекту:
- складності на шляху підбору команди (Робочих груп), формування
молодіжної делегації (як суб’єктивного так і об’єктивного характеру) та
координація спільних дій в рамках виконання заходів підготовки проекту з
боку сторін учасниць: Кролевецька районна рада та Гміна Мальборк;
- складність підбору оптимального маршруту руху транспортного засобу
делегації проекту;
- діяльність по підготовці проекту «Нова генерація: відкриття
молодіжної ініціативи в рамках побратимської співпраці» («NGO-2012»),
реалізація проекту в час глобальної економічної кризи;
- загальна інерційність та пасивність (консерватизм) населення до
громадських проектів та ініціатив, низька активність старшокласників,
студентів та адміністрацій навчальних закладів;
Для мінімізації негативних проявів проблемних питань на шляху
реалізації проекту необхідно:
- попереднє вивчення досвіду громад, які мають успішну практику
організації молодіжного руху (виконання закордонних місій) в системі
місцевої громадської комунікації, прийняття до уваги наявних позитивних
та негативних проявів формування та реалізації ідеї проекту;
- формування
громадського
фонду
у
вигляді
добровільних
фінансових внесків на організаційні витрати проекту, молодіжної активності
в цілому з боку підприємницьких структур міста, області; проведення
активної роз’яснювальної та пропагандистської кампанії (паблік-рілейшнз)
як запоруки свідомої підтримки проектної діяльності з боку широких верств
громади;

- оптимізація витрат та системний спеціалізований та громадський
контроль за складанням кошторису та використанням коштів на реалізацію
проекту;
F. Бюджет та кошторис
1. Обґрунтування цін та витрат:
Принцип складання бюджету проекту полягає в спільному
виконанні завдань та місії проекту з боку його ініціаторів (учасників:
польської та української сторін). Головним напрямком використання коштів
є забезпечення діяльності робочих груп під час підготовки та після
здійснення поїздки до Польщі та забезпечення перебування делегації проекту
закордоном, транспортні та супровідні послуги (витрати на оформлення
виїзних документів, придбання сувенірів тощо),
забезпечення процесу
підготовки до проекту необхідною матеріально-технічною та науковою
(нормативно-правовою), консультаційною базою.
Аналіз та обгрунтування конкретного придбання та послуг (як-то:
транспортні витрати, послуги довільних консульських органів, нотаріальні
послуги, придбання «сухого пайку» на час здійснення переїзду тощо) полягає
в порівнянні ціни мінімум двох пропозицій та врівноваженої ринкової
ціни на зазначеній території.
2. Таблиця бюджету:
А. (в доларах США)
Бюджет Проекту «NGO-2012», 2012 рік.
Предмет

Калькуляція, $

Запит на Грошов
Інші
кошти, $
ий
матеріаль
внесок
ні
громад цінності
и, $
надані
громадою
Стаття І: Оформлення виїзних документів делегації
Оплата
послуг
з $60.00 х 11
виготовлення
виїзних
документів (загалом: 11
одиниць для 11 осіб)
Медична страховка (18 $8.00 х 18
осіб)
Інші витрати, пов’язані з $200.00
підготовкою до виїзду
делегації
Разом по статті І:
Стаття ІІ: Транспортні та супутні витрати

Разом, $

$660.00

$144.00

$200.00

$1004.00

По території України 1900 х $0,5.00
(км)
По території Польщі (км) 1780 х $1,20
Супутні витрати (ТО, 2 х $80.00
ремонт)
Разом по статті ІІ:
Стаття ІІІ: Харчування в дорозі
Продукти харчування
36х $5
(сухий пайок, чай/кава,
печиво) для 18 осіб; $5 на
людину на добу (2-і
доби)
Непередбачувані витрати 1 х $100.00
в дорозі
Разом по статті ІІІ:
Стаття ІV: Інше
Разом за інше
% СУМИ ПРОЕКТУ

$950.00

$950.00

$2136.00
$160.00

$2136.00
$160.00

$3246.00

$3246.00

$180

$180

$100.00

$100.00

$280.00

$280.00

$200.00

$200.00

СУМА

$4730.00

В. (в гривнях, курс $1 = 8,5 грн.)
Бюджет Проекту «NGO-2012», 2012 рік.
Предмет

Калькуляція,
грн.

Запит на Грошовий
Інші
кошти,
внесок
матеріа
грн.
громади,
льні
грн.
цінності
надані
громадо
ю
Стаття І: Оформлення виїзних документів делегації
Оплата
послуг
з 510.00 х 11
виготовлення
виїзних
документів (загалом: 11
одиниць для 11 осіб)
Медична страховка (18 68.00 х 18
осіб)

Разом,
грн.

Інші витрати, пов’язані з 1700.00
підготовкою до виїзду
делегації
Разом по статті І:
Стаття ІІ: Транспортні та супутні витрати
По території України 1900 х 4,25
(км)

1700.00

5610.00

1224.00

8534.00
8075.00

8075.00

По території Польщі (км) 1780 х 10,20
Супутні витрати (ТО, 2 х 680.00
ремонт)
Разом по статті ІІ:
Стаття ІІІ: Харчування в дорозі
Продукти харчування
36х 42.5
(сухий пайок, чай/кава,
печиво) для 18 осіб; 42.5
грн. на людину на добу
(2-і доби)
Непередбачувані витрати 1 х 850.00
в дорозі
Разом по статті ІІІ:
Стаття ІV: Інше
Разом за інше
% СУМИ ПРОЕКТУ

18156.00
1360.00

18156.00
1360.00

$5026.00

27591.00

1530.00

1530.00

850.00

850.00

2380.00

2380.00

1700.00

1700.00

СУМА

40205.00

С. (в €, Євро ЄС)
Бюджет Проекту «NGO-2012», 2012 рік.
Предмет

Калькуляція,
євро, €

Запит на Грошови
Інші
кошти, й внесок матеріаль
євро, € громади,
ні
євро, €
цінності
надані
громадою
Стаття І: Оформлення виїзних документів делегації
Оплата
послуг
з 46.00 х 11
виготовлення
виїзних
документів (загалом: 11
одиниць для 11 осіб)
Медична страховка (18 6.00 х 18
осіб)
Інші витрати, пов’язані з 155.00
підготовкою до виїзду
делегації
Разом по статті І:
Стаття ІІ: Транспортні та супутні витрати
По території України 1900 х 0,4.00
(км)
По території Польщі (км) 1780 х 0,95
Супутні витрати (ТО, 2 х 62.00
ремонт)

Разом,
євро, €

506.00

108.00

155.00

€ 769.00
760.00

760.00

1691.00
124.00

1691.00
124.00

Разом по статті ІІ:
Стаття ІІІ: Харчування в дорозі
Продукти харчування
36 х 3,85
(сухий пайок, чай/кава,
печиво) для 18 осіб; $5 на
людину на добу (2-і
доби)
Непередбачувані витрати 1 х 77.00
в дорозі
Разом по статті ІІІ:
Стаття ІV: Інше
Разом за інше
% СУМИ ПРОЕКТУ

2575.00

€ 2575.00

138.60

138.60

77.00

77.00

215.60

€ 215.60

155.00

€ 155.00
€ 3714.60

СУМА

G. Моніторинг та оцінка
1. Моніторинг Проекту
Передбачає виконання плану заходів, що будуть проводитись
менеджером (робочою
групою) проекту,
координатором Сумського
обласного фонду «Благовіст», громадськістю (в т.ч. Координаційним
центром Євроклубів «Pu-Re»).
Форми проведення моніторингу:
1) опитування громадськості (анкетування, інтерв’ю) з приводу
діяльності системи Євроклубів: чи задовольняє громаду спрямованість
зусиль молодіжного активу (місцевої влади в т.ч.) на активізацію
молодіжного руху, діалогу з бізнесом, спрямованого на підвищення
соціальної відповідальності через визначення громадської позиції шляхом
участі в русі Євроклубів району (після 3-го та 6-го місяців після реалізації);
2) написання звіту про хід виконання проекту: - після 1-го місяця
впровадження (публікація в міській газеті та в Інтернеті); - після 3-го
місяця впровадження; - після 6-го місяця впровадження; - після 9-го
місяця впровадження; аналіз впливу на загальний характер молодіжного
руху міста в рамках моніторингу виконання програми реалізації державної
молодіжної політики в Кролевецькому районі (висвітлення в ЗМІ).
Зазначені заходи проводяться під безпосереднім керівництвом
(менеджером та координатором) проекту. Актив здійснення моніторингу:
студенти
Глухівського
державного
педагогічного
університету
(Кролевецький інститут); волонтери з числа місцевих мешканців,
старшокласники.

Інформація про результати моніторингу та прийняті заходи для
поліпшення стану реалізації у випадку коли такі матимуть місце
подається до Кролевецької районної ради протягом 10 днів з дня
отримання результатів досліджень, їх опрацювання та підготовки звіту.
Опрацьована інформація про хід виконання проекту може
розглядатися на засіданні сесії Кролевецької районної ради (на початку
та в кінці впровадження проекту), через 6 та 12 місяців після початку
реалізації (прийняття відповідного рішення про затвердження проекту
Кролевецькою районною радою).
Наприкінці року впровадження проекту планується проведення
громадського слухання (засідання круглого столу) на тему «Моніторинг
реалізації проекту «Нова генерація: відкриття молодіжної ініціативи в
рамках побратимської співпраці».
2.

Оцінка Проекту

У результаті реалізації проекту очікується досягти наступного:
по-перше, будуть створені передумови для позитивних змін у сфері
розвитку
молодіжної активності
шляхом об’єднання зусиль членів
територіальної
громади та місцевих урядовців (органу
місцевого
самоврядування та виконавчої влади районного рівня) у визначенні стратегій
та пріоритетів докладання зусиль у справі покращення стану ведення
молодіжної політики, акцентування її зусиль на створення умов для
досягнення успіху в житті, самореалізації, ведення конструктивного
соціального діалогу, спрямованого на зростання громади через участь в
міжнародній співпраці (виконання Угоди про співпрацю між Кролевецьким
районом та Гміною Мальборк);
по-друге, набутий досвід буде розповсюджено по території Сумської
області, що дозволить розпочати подібні заходи в інших містах та районах;
по-третє, впровадження проекту
сприятиме
формуванню
позитивного
іміджу території
міста
та
району (сприятливого
інвестиційного
клімату) в наслідок участі в різноманітних спільних
українсько-польських заходах молодіжної ініціативи (в т.ч. дебатних
турнірах, заходах в рамках діяльності Євроклубів тощо), формуватиме
високий рівень культури співпраці між складовими частинами громади,
підвищуватиме рівень соціальної відповідальності, якості надаваних
послуг місцевої влади у сфері молодіжної політики, декларування турботи
про молодь як основного об’єкту уваги місцевої влади та громадянського
суспільства;
Додатково планується провести соціологічне опитування щодо
з’ясування загального стану молодіжної активності на території міста з

метою визначення набутків та втрат протягом ведення роботи в рамках
Системи Євроклубів Кролевецького району. Відповідь на питання: «Чи
допомогла вам участь в роботі Євроклубу досягти мети?» як основний
критерій оцінювання.
Термін проведення опитування: січень-лютий 2013 року.
Організатор
та
виконавець
проведення
соціоопитування:
Муніципальний центр стратегічного планування та маркетингових
досліджень «Дороговказ», замовник: Кролевецька районна рада.
H. Наступність:
Продовження діяльності після завершення реалізації Проекту
Створення Системи Євроклубів Кролевецького району, забезпечення
її діяльності протягом першого року дозволить створити об’єктивні
умови щодо подальшого функціонування у відповідності до стандартів
прогресивного розвитку молодіжного середовища, демократичних засад в
цілому. Може бути використаний як дієвий інструмент на шляху
забезпечення належного рівня громадської активності та соціальної
відповідальності за стан розвитку території, економічного зростання на
підставі участі в міжнародній співпраці (побратимські взаємостосунки).
Перспектива
подальшого
існування
Системи
Євроклубів
безпосередньо пов’язана з результатами, що будуть досягнуті протягом
періоду реалізації проекту (9-12 місяців). Якість навчальної та
консультативної роботи, практичне сприяння та організація проведення
публічних молодіжних заходів (дебатних турнірів у формі молодіжної гри та
інших), навчально-соціальних акцій, спрямованих на розвиток території
стануть головним критерієм оцінювання проекту. Успіхи, які будуть
досягнуті випускниками шкіл, що брали участь в роботі Євроклубів,
засвідчать правильність обраного механізму активізації молодіжного руху чи
його хибність (необхідність коригувань докладання зусиль активу проекту).
Передбачається на підставі отриманого протягом 12 місяців досвіду
діяльності Системи Євроклубів удосконалювати її роботу через:
- оптимізацію організаційної структури (розширення з врахуванням
кількісних та якісних показників ефективності діяльності);
- реалізацію ініціативи щодо створення Дебатного клубу на базі
Кролевецького БДЮ (з залученням до роботи клубу сільської шкільної
молоді);
- залучення до співпраці нових молодіжних громадських, навчальних
та консультативних організацій;

- поліпшення якості матеріально-технічного та методологічного
забезпечення навчальної бази Системи Євроклубів як організаційної
форми відкриття молодіжної ініціативи;
- розширення форм діяльності, спрямованої на активізацію
громадської активності та соціальної відповідальності молоді
(проведення конференцій, громадських слухань, круглих столів,
дебатних турнірів, соціологічних досліджень, опитувань тощо),
участь у діяльності міжнародних організаційних груп побратимів,
організація молодіжного обміну та молодіжної дипломатії;
- участь в споріднених проектах розвитку, що
національними
та
міжнародними
фондами,
партнерами (побратимами);

пропонуються
організаціями,

- проведення активної рекламної кампанії в рамках інформаційного
забезпечення діяльності, звіту про виконану роботу та досягнуті
результати з використанням інтернет-технологій, надання можливості
налагодити
дієвий
зв’язок
з
партнерами
(ровесниками),
використовувати безкоштовні освітні програми у сфері інформаційних
технологій, отримати доступ до передового досвіду, забезпечити захист
авторських та суміжних прав.

F. Партнери проекту:
А) Гміна Мальборк (Польща).
Роль партнера у реалізації проекту : організація програми перебування
делегації Кролевецького району на території Польщі (проживання та
харчування, участь в соціальних та комунікативно-публічних заходах)
відповідно до ІІ етапу проекту;
В) ГО «Муніципальний центр стратегічного планування та
маркетингових досліджень «Дороговказ» (Сумська обл., м. Кролевець).
Роль партнера у реалізації проекту: забезпечення організаційно-правової
форми функціонування проекту, організаційно-методичне забезпечення
виконання заходів по реалізації проекту, підготовка проведення семінарів–
тренінгів, консультативних тренінгів, методичне забезпечення конференцій,
круглих столів, розробка практичного посібника, методичних навчальних
матеріалів, проведення соціологічних та маркетингових досліджень;
співпраця в рамках проекту IDEA («Відкритий світ інформаційних
технологій»), «Бібліоміст» та супровід діяльності Координаційного центру
Євроклубів «Pu-Re».

Команда проекту:
Менеджер проекту (голова делегації): Станіслав Іванович Жолобко,
депутат Кролевецької районної ради
Координатор проекту: Володимир Анатолійович Любивий, представник
Сумського обласного благодійного фонду «Благовіст»
Консультант проекту: Наталія Анатоліївна Кузюра, керівник Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Координатор делегації: Віталіна Вікторівна Василенко (в.о. завідуючої
Клініки дружньої до молоді)
Координатор
делегації:
Алла
Олексіївна
Кролевецького районного Будинку дітей та юнацтва)

Ільтяй

(директор

Тривалість реалізації проекту складатиме дванадцять місяців (з січня
2012 року по січень 2013 року).

*Автор-розробник: Володимир Любивий, представництво СОБФ «Благовіст»,
грудень 2011 року
( для пропозицій та редакційних правок: misterdl@yandex.ru )

