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“
Оксен Лісовий,
директор НЦ «Мала академія
наук України»

Катерина Клюзко,
засновниця
Школи «Агенти змін»

«Ніщо не зупинить зміни на краще, час яких
настав» — саме таким є лейтмотив Школи
«Агенти змін» у 2021 році! І саме такою
ємною фразою можна окреслити філософію
її учасників — креативних, мотивованих
і свідомих підлітків.

Дорогі читачі!

Цьогоріч 60 учасників реалізували свої
фантастичні проєкти, що змінили життя
громад із 21 області України. Вебсайт-путівник,
фестиваль корейської культури, екотабір
для підлітків, тренінг із сексуальної освіти…
Ініціативи були розмаїтими за тематикою та
форматами, та все ж однаково ціннісними,
нагальними і — відкиньмо скромність! :) —
революційно змінотворчими! Приємно й те,
що проєкти можуть похизуватися видимими
здобутками — позитивним фідбеком від
учасників, загальна кількість яких сягнула
31 000 осіб, публікаціями в медіа, присутністю
у стрічках соцмереж, що надзвичайно
важливо за наших диджитал-часів.
Певно, досить спойлерів… Час дізнатися
про ці проєкти докладніше і більш наочно,
тож гортайте далі. Бажаю вам натхненного
читання!
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До вашої уваги книга проєктів і реалізованих
мрій підлітків 13–17 років, учасників Школи
«Агенти змін» 2021 року. Наша Школа
«Агенти змін» — це про трансформацію дітей
протягом року, яку ми побачимо і відчуємо
через декілька років. Зміни в особистому
становленні, які переживають у собі наші
випускники, потім стають каталізатором для
їхнього життя, середовища і країни.
2021 рік продовжив бути викликом для
нашої команди, та попри обмеження
через пандемію, ми не лише адаптували
методологію в онлайн, а й ризикнули
масштабувати проєкт, залучивши нових
тренерів і збільшивши кількість випускників
удвічі. Цей рік був непростим для нас — ми
одночасно розвивали інститут тренерства
і менторства, долали перешкоди онлайннавчання та ізоляції, але він навчив нас бути
більш життєстійкими і довів, що, маючи мрію,
команду і підтримку, через наполегливу
працю разом творити зміни — можливо за
будь-яких умов!

Ідея Школи пронизана величезною повагою
до дитини та її індивідуальності. Адже кожна
дитина — це неповторна особистість і дар. Ми
віримо, що чим краще нам вдається розкрити
потенціал усіх учасників, тим щасливіше
суспільство можемо спостерігати навколо.

					
Бажаю успіхів та натхнення усім, хто тримає
цей збірник у руках. Нехай приклади
наполегливих кроків підлітків до творення
країни, в якій хочеться жити, навіть
в умовах пандемії спонукають творити нові
сенси для людей навколо. Ми щиро вдячні
кожному учасникові за наполегливість, а
батькам, менторам, партнерам і викладачам —
за підтримку та віру в наших дітей!

Підлітковий вік — період нестабільного розвитку, який характеризується кризою. Майже
всі учені вважають кризу підліткового віку
найгострішою, найтривалішою порівняно з
усіма попередніми кризами. У цьому віці зміна соціальної ситуації розвитку пов’язана із
прагненням долучитися до світу дорослих.
У зв’язку з цим змінюється характер внутрішньої позиції підлітка. Найкраще пережити ці
зміни можливо у згуртованій команді разом
з досвідченими тренерами та експертами,
що працюють за методологією Школи, враховуючи всі вікові особливості учасників.
Нашим завданням у Школі і є виявлення талантів дітей, допомога та надання інструментарію для їх реалізації.
			
Протягом усіх етапів учасники вчаться бути
більш сміливими, аргументувати власну
точку зору, ставити досяжні цілі, також вчаться
життєстійкості, проєктного менеджменту,
креативності, роботи в команді, планування,
тайм-менеджменту, вміння брати ініціативу
у свої руки і приймати рішення, системно
мислити й передбачати ризики проєктів.
А найголовніше — кожен учасник віднаходить
себе, свої цінності та мрії.
Втілення власної ідеї допомагає учасникам
ставати більш упевненими та вірити у свої
сили, отримувати досвід і компетенції, які
супроводжуватимуть їх упродовж всього
життя. Міцна спільнота однодумців та шлях
подолання труднощів стають опорою для
майбутніх цілей і мрій агентів.
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Що таке
Школа
«Агенти
змін»?
Це всеукраїнський освітній
проєкт для підлітків, який
заохочує до:
•
•
•
•

саморозвитку;
відповідального
та свідомого
громадянства;
проактивної участі;
розвитку громад.

Школа «Агенти змін» (Школа з громадянської та волон-

терської участі й патріотичного виховання «Агенти змін», заснована дитячою психологинею Катериною Клюзко у 2015
році) – це всеукраїнський освітній проєкт для активних підлітків 13–17 років (учнів 8–10-х класів) з усієї України, які мають бажання створювати й розвивати власні ініціативи для
вдосконалення життя своєї громади в теперішніх українських реаліях, а також вивчають і поглиблюють розуміння
понять «громадянське суспільство», «громада», «відповідальна участь».
Результатом навчання в Школі є реалізований підлітками
в їхньому рідному населеному пункті соціальний, екологічний або культурно-мистецький проєкт.
Наша Школа — це перший всеукраїнський проєкт, метою
якого є виховання громадянської свідомості учнівської
молоді шляхом неформального інтерактивного навчання,
що втілюється з 2015 року. Школа є першою в Україні
спробою системного навчання дітей громадянській освіті,
яка передбачає створення умов для формування у підлітків
активної життєвої позиції, здатності до самореалізації
в умовах життя у громадянському суспільстві, набуття
успішного
соціального
досвіду,
лідерських
якостей
та усвідомлення причетності до локальної громади.
З 2016 року проєкт Школи «Агенти змін» був затверджений
Міністерством освіти і науки України як один із напрямів
позашкільної освіти в рамках Всеукраїнських наукових
профільних шкіл Малої академії наук України. За 7 років
існування Школи в ній взяли участь 555 підлітків, які втілили
понад 360 авторських проєктів по всій Україні.
Навчання здійснюється протягом року з використанням тренінгових інтерактивних (неформальних) методик «learning
by doing», які включають комплексний погляд на розвиток
особистості та індивідуальний підхід до кожного учасника. Заняття у Школі разом з досвідченими тренерами й викладачами
формують в учасників усвідомлення своєї ролі в соціумі, участі
та можливостей впливу на його розвиток. У програмі також передбачені цікаві зустрічі, екскурсії містом і творчі вечори.
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Окрім знань із проєктного менеджменту та свідомого
громадянства учасники отримують:
•
•
•
•
•
•
•

цікаві знайомства;
друзів з усієї України й міцну спільноту;
зустрічі з відомими особистостями;
арт-терапії та рефлексії;
ранкові руханки;
ранкові медитації і майндфулнес;
навички 2025.

Теоретичним
підґрунтям
розроблення
програми
Школи «Агенти змін» є теорія навчання
в
дії
(learning by doing) Джона Дьюі. Навчання в дії —
це отримання знань, умінь та навичок під час
практичної
діяльності.
Найефективніше
розуміння
й
засвоєння
інформації
відбувається
через
дію,
її подальше осмислення та пошук шляхів удосконалення.
Тому таке навчання є одним з основних принципів
неформальної освіти. Воно передбачає внесення до
навчальної програми достатньої кількості практичних вправ
і опрацювання теоретичного матеріалу на практиці
(наприклад, через роботу в малих групах чи рольові ігри)1.
Кожен учень опановує сукупність знань, умінь, навичок та
інших компетенцій у процесі навчання за програмою, яку
можна ідентифікувати, кількісно оцінити й виміряти.
Наш курс охоплює як розвиток громадянських компетенцій
учнів, так і «soft-skills» через використання інтерактивних
технологій навчання2 та різноманітних засобів і методів
з метою набуття нових знань, розвитку соціальних та
особистісних компетенцій, формування чи переосмислення
власної позиції.

Абетка неформальної освіти, фасилітації і тренерства «ТОБТО». URL: http://insha-osvita.org/
wp-content/uploads/2018/07/Abetka-Facilitation-Insha-Osvita.pdf (дата звернення: 17.01.2020).

1

2
Баханов К. О. Організація особистісно орієнтованого навчання. Порадник молодого
вчителя історії. Харків : Основа, 2008. URL: http://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/93/1/
Bakhanov%20K.O.%20Orhanizatsiya%20osobystisno%20oriyentovanoho%20navchannya.%20
Poradnyk%20molodoho%20vchytelya%20istoriyi.pdf (дата звернення: 17.01.2020).
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Цілі Школи:				
•
•
•
•
•
•
•

допомогти підлітку
усвідомити власні цінності;
зміцнити потенціал молоді
шляхом навчання в дії;
долучити підлітків до
розвитку своїх громад;
розширити мережу
активних підлітків зі всієї
України;
популяризувати
неформальну громадянську
освіту;
долучити до реалізації
Цілей сталого розвитку
ООН 2030;
розвинути навички
волонтерської діяльності,
комунікації та креативності.

У Школі ми вводимо термін «підліток — агент змін»,
тобто такий підліток, який може впливати на розвиток
своєї громади, створювати об’єднання з однолітків
для реалізації суспільно значущих проєктів та ідей або
розв’язання проблем на місцевому рівні.
Термін «агент змін» (англ. «agent of changes», або
«change agent») трапляється здебільшого в описаннях
інноваційних підходів у бізнес-компаніях, де розглядали
агентів змін як таких, що впроваджують нові методи
чи підходи або стають ініціаторами змін у компаніях
і беруть відповідальність за це.
Під терміном «агенти змін» розуміють як окремих особистостей (individuals), так і взаємопов’язані механізми (interconnected mechanisms), що утворюють інфраструктуру змін в організаціях3.
Крім основної ролі управління змінами в організації
агенти змін виявляють себе як:
•
каталізатори змін (спричинюють або генерують
зміни);
•
особи, які пропонують розв’язання проблем
(solution givers);
•
помічники або асистенти процесу (process helpers);
•
ланка, що зв’язує між собою всі ресурси
(resource linkers)4.

Change Agent Mechanisms for School Improvement: Infrastructure not Individuals /
The Center for Mental Health in Schools: Special Resource Material, 14 p. URL: http://smhp.
psych.ucla.edu (дата звернення: 21.01.2020).

3

Havelock R., Zlotolow S. The Change Agent’s Guide. 2nd Edition. New Jersey : Educational
Technology Publications, 1995. 262 p.

4
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Сучасна теорія організації наголошує на тому, що для
здійснення системних змін в організаціях потрібно
мислити не тільки категорією окремого індивіда
як агента змін, а й розуміти важливість побудови
інфраструктури для механізму агентства.
В освітньому процесі агенти змін — це учні, які краще
підготовлені до майбутнього. Агентство часто плутають
з іншими поняттями: мотивацією, психологічними
рисами, викликом, самоорганізацією, планомірністю,
стійкістю чи раціональним вибором. Люди з почуттям
особистого агентства демонструють багато з цих
можливостей. Та агентство — це не лише мотиваційний
потяг чи вроджена психологічна риса. Як припускають
вчені Дж. Міровський і C. Росс, це радше ресурс, який
розробляють люди і який змінюється через соціальний
прошарок, особистий досвід та життєвий шлях. Хоча
агентство може розглядатися як універсальна здатність,
більшість дослідників трактують його як готовність брати
на себе відповідальність і ставати активною частиною
суспільства, створюючи зміни та впроваджуючи
інновації.
У нашому випадку підлітки, що реалізовують власні
проєкти та запроваджують ініціативи, стають такими
інноваторами й «агентами змін» у своїх громадах.

Участь у Школі:
•

•
•
•
•

об’єднує зусилля молоді
задля розв’язання
проблем, які непокоять
спільноту;
сприяє розкриттю
талантів підлітків;
спонукає до виявлення
спільних інтересів
і зацікавлень школярів;
заохочує до зміцнення
дружніх зв’язків;
поглиблює усвідомлення
підлітком себе та своїх
цінностей.

Історія Школи
Ідея створення Школи як простору, де діти та підлітки мають можливість
стати щасливішими, де їм допомагають у самореалізації на партнерських
засадах, де вони навчаються на принципах поваги, уваги до кожного
і довіри, виникла ще у 2012 році в Катерини Клюзко, яка на той час працювала
в Школі Монтессорі й опікувалася дітьми з дитячих будинків та інтернатів,
очолюючи Молодіжну ініціативу «Серце в долоньках».
У процесі дослідження нових освітніх підходів і концепцій поступово
було напрацьовано досвід роботи з дітьми та молоддю, що спочатку став
основою проєкту «ON-Life! Цінності українців»5 за підтримки Британської
Ради в Україні у межах Молодіжної ініціативи «Серце в долоньках», яку
очолювала пані Катерина, а потім — базою для розроблення методики
Школи громадянської освіти «Агенти змін».

2015 рік — заснування Школи
У лютому — березні 2015 року Катерина Клюзко відвідала США за програмою
стажування «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті
освітньої реформи» («Youth Citizenship: Civic Education Reform in Schools»)
у рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Навчальні
програми професійного зростання».
Повернувшись звідти, вона презентувала своїм колегам з МІ «Серце
в долоньках» приклади громадянської освіти та виховання молоді. Протягом
10 років пані Катерина та її колеги працюють зі школярами в напрямі
неформальної освіти і через тренінги розвивають внутрішній потенціал
та соціальну відповідальність молоді.
Події 2014 року, початок російської агресії на Сході нашої держави
і досвід США допомогли зрозуміти потребу розроблення програми
з громадянської освіти для підлітків в Україні. За підтримки Чернігівського

5
В Україні молодь почне говорити про цінності. URL: https://gurt.org.ua/news/recent/14049/ (дата звернення:
21.01.2020).
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центру гуманістичних технологій «АХАЛАР»6 та громадської організації зі
Словаччини «Official Development Assistance of the Slovak Republic “Slovak
Aid”7» — у межах програми Школи локальної демократії для громадських
активістів України, що проходила в Чернігові, — був запущений пілотний
проєкт із громадянської освіти для підлітків, який заохочує їх брати активну
участь у житті суспільства.
Після цього був розроблений пілотний проєкт під назвою «Школа
громадянської участі “Агенти змін”» — у форматі літнього табору для школярів
від МІ «Серце в долоньках».
У червні 2015 року в Лишнянському НВО (Київська область) відбулася перша
літня Школа громадянської участі «Агенти змін». Упродовж двох тижнів
22 школярі навчалися ефективно комунікувати, обговорювали поняття
«громадянське суспільство», «громада», «відповідальна участь» і визначали
власні цінності. Літня школа базувалася на принципах відкритості, свободи,
творчості.
На одному із занять школярі створювали малюнки, долучившись до
благодійного аукціону та збору коштів на лікування онкохворого хлопчика,
що стало демонстрацією того, як можна залучати кошти для надання
допомоги або розв’язання соціальної проблеми. Після Школи учні разом з
учителями реалізували власні проєкти, розроблені задля розвитку своєї
громади, — це, зокрема, організація клубу друзів з вивчення іноземної
мови, облаштування спортивного майданчика, запрошення волонтерів
з Нідерландів та волонтерська акція з прибирання лісу.
18 червня 2015 року в культурному центрі Посольства США «America House»
Катерина Клюзко разом зі школярами й викладачами презентувала
представникам Посольства США та Корпусу миру США в Україні результати
роботи Школи «Агенти змін».
Наступним кроком стало заняття «Цінності в громаді», організоване
в межах дитячої програми міжнародного фестивалю сучасного мистецтва
«ГОГОЛЬФЕСТ» у вересні 2015 року за співпраці з випускницею цієї самої
програми стажування в США Світланою Бабінець, керівницею відділу
позашкільної освіти Київської міської державної адміністрації.
Дао активності / Центр гуманістичних технологій АХАЛАР. С. 121. URL: http://ahalar.org/media/
DAO_1.pdf http://ahalar.org/news/560 (дата звернення: 21.01.2020)

6

7

SlovakAid na POHODE 2019. URL: https://www.slovakaid.sk/en/slovakaid (дата звернення: 21.01.2020).
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Успіх пілотного табору спонукав Катерину Клюзко звернутися до
Національного центру «Мала академія наук України». Директор Центру
Оксен Лісовий підтримав ідею співпраці. Результатом стало введення нової
тематики «громадянська освіта» до переліку предметів Малої академії наук
із дослідницької та проєктної діяльності школярів України. Наступні серії
тренінгів Школи «Агенти змін» відбулися восени 2015-го і навесні 2016 року
на базі Міжнародного центру дитячої наукової творчості Малої академії наук
України (MANLAB.CAMP).

У жовтні — грудні 2015 року тренінги Школи були проведені
в Міжнародному центрі дитячої наукової творчості Малої академії наук
України (MANLAB.CAMP) разом з Юлією Кравченко — тренеркою програми
«Філософія для дітей» (P4C) та тренерами Іриною Колотило і Дмитром
Трофименком.
Протягом шести днів 24 активних школярів із сіл та містечок України, зокрема
й тимчасово переміщені із зони конфлікту та діти учасників бойових дій,
розмірковували про своє покликання і місце у світі та громаді, про цінності
громадянського суспільства, відповідальне лідерство, вміння працювати
в команді, планували власні проєкти для покращення життя своїх громад.
Також учасники відвідали представництво ООН в Україні та ЮНІСЕФ, де
ознайомилися з діяльністю міжнародних організацій і долучилися до
всесвітньої акції «Найбільший урок у світі» («The World’s Largest Lesson»).
Діти зустрічалися з експертом з децентралізації Ярославом Жиденком з
«Офісу реформ», експертами з проєктного менеджменту — виконавчою
директоркою Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Ольгою
Будник і менеджером з організаційного розвитку Сергієм Корнилюком.
Після вдалого досвіду роботи з Центром Сергія Корнилюка й Ольгу Будник
запросили до співпраці на постійній основі як тренерів і менторів із
проєктного та організаційного менеджменту Школи «Агенти змін».

2016 рік — співпраця з Національним центром «Мала академія
наук України»
Міністерство освіти і науки України у 2016 році затвердило проєкт Катерини
Клюзко «Школа громадянської активності і волонтерської участі “Агенти
змін”» як один із напрямів позашкільної освіти в рамках Всеукраїнських
наукових профільних шкіл Малої академії наук України.
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Відтоді кількість учасників збільшилася з 25 до 50, а програма разом із
залученими з партнерських організацій фахівцями розширилася до
триденних сесій у чотири етапи протягом року, доповнених дистанційними
завданнями й менторством за участю тренерів: Ольги Будник, Сергія
Корнилюка, Олени Котляр та Ірини Колотило8.
З 2016 року Школу «Агенти змін» втілюють Національний центр «Мала
академія наук України» спільно з Молодіжною ініціативою «Серце
в долоньках», Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» і Благодійною
фундацією «Агенти змін» під керівництвом Катерини Клюзко.

2018 рік — масштабування проєкту за фінансової підтримки
Фонду демократії ООН (UNDEF)
З 1 квітня 2018 року Школа стала частиною масштабного проєкту «Підлітки
змінюють громади в Україні через громадянську освіту — “Агенти змін.
Діти”». Головною його активністю є масштабування Школи та її тренінгового
курсу «Агенти змін. Діти».
У 2018–2019 роках у Школі взяли участь 125 учнів зі всієї України. Всього було
проведено п’ять Шкіл — 25 учасників у кожній — у чотирьох містах: Києві,
Львові, Вінниці й Полтаві (у столиці Школа проводилася двічі), в чотири
триденні етапи та з навчальною поїздкою до Італії.
Проєкт «Підлітки змінюють громади в Україні через громадянську освіту —
“Агенти змін. Діти”» впродовж 2018–2020 років реалізували Центр «Ейдос»,
Національний центр «Мала академія наук України», Благодійний фонд
«Агенти змін», Молодіжна ініціатива «Серце в долоньках» за фінансової
підтримки Фонду демократії ООН (UNDEF).
У межах проєкту були проведені навчання місцевих працівників у всіх
областях України, навчання тренерів у нових містах та осередках, а також
масштабні освітні форуми для вчителів і підлітків України.

8
Навчальні програми професійного зростання. Історії успіху. Випускниця вчить школярів бути активними
і соціально відповідальними. URL: http://ptp.ceume.org.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8f-%d0%b2%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d1%96%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2/ (дата
звернення: 21.01.2020).
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2020 рік — продовження діяльності на базі Національного
центру «Мала академія наук України»
У 2020 році відбувся восьмий набір до Всеукраїнської школи
з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання
«Агенти змін» у новому форматі змішаного онлайн-навчання в рамках
профільних шкіл Національного центру «Мала академія наук України»
спільно з Молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», Центром
політичних студій та аналітики «Ейдос» і Благодійною фундацією
«Агенти змін» під керівництвом Катерини Клюзко. У результаті восьмої
онлайн-школи «Агенти змін» 2020 маємо: 160 годин онлайн-навчання,
45 учасників-підлітків із 20 областей, 92 237 грн зібрано на проєкти,
7176 осіб залучено та 30 проєктів утілено.

2021 рік — масштабування Школи «Агенти змін» за рахунок
Національного центру «Мала академія наук України»
У 2021 році відбувся дев’ятий набір до Школи «Агенти змін». Уперше в
МАН відбулося масштабування в онлайн- та очному форматі за рахунок
власного фінансування. Було розроблено Школу для тренерів, і в
результаті до основної команди приєдналися шість нових тренерів. На
конкурсний відбір зареєструвалися 900 підлітків із 25 регіонів України,
125 з яких було запрошено до участі у Школі.
Продовжено роботу над інститутом менторства, зокрема започатковано
Школу менторства для підготовки випускників Школи «Агенти змін»,
щоб допомагати учасникам втілювати свої мрії.
У результаті дев’ятої Школи «Агенти змін» протягом чотирьох етапів
маємо: 144 години онлайн-навчання, 26 годин очного навчання і 30
годин самостійного напрацювання навичок, сумарно — 200 годин; 60
підлітків утілили 60 авторських проєктів у 21 області України, залучивши
сумарно 31 732 особи та зібравши 183 604 грн на реалізацію проєктів.
Проєкт діє під керівництвом Катерини Клюзко як один з напрямів
позашкільної освіти в рамках Всеукраїнських наукових профільних шкіл
Малої академії наук України — Центру ЮНЕСКО і реалізується спільно з
Молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», Благодійною фундацією
«Агенти змін» та Центром політичних студій та аналітики «Ейдос».
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Як проходить
навчання
Усі сесії Школи відбуваються в ігровій і творчій атмосфері з досвідченими
тренерами та запрошеними лекторами. Школа проводиться в чотири етапи протягом року й передбачає домашні дистанційні завдання для учнів.
На першому етапі Школи «Агенти змін» учасники знайомляться,
дискутують про роль цінностей і лідерства, вчаться працювати
в команді, опановують основи проєктного менеджменту як інструменту
втілення своїх мрій у життя. Заняття з арт-терапії та психологічні вправи
стимулюють до глибокої рефлексії, створюють атмосферу взаємного
прийняття й емоційної підтримки.
Під час цього етапу учасники:
•
вивчають себе та власний потенціал;
•
переосмислюють своє місце у світі;
•
досліджують власні цінності;
•
усвідомлюють глибинні мрії;
•
знайомляться з поняттям відповідального лідерства;
•
опановують основні знання з проєктного менеджменту.
На першому етапі, після формування довіри між учасниками
і тренерами, ми разом досліджуємо внутрішній світ підлітків. В основі
створення школи ключова ідея: неможливо змінити світ, не змінивши себе. Для того щоб змінити себе, спочатку необхідно себе пізнати
та визначитися з питаннями: Хто ти? Де твоє місце в цьому світі? Якими цінностями ти керуєшся? Що ти знаєш про місце, в якому живеш? Що хочеться змінити? Що у твоїх силах? І чому саме ти маєш
це робити? Ці питання є надзвичайно важливими для підліткового
віку. Учасники мають змогу дискутувати, розмірковувати й аналізувати
власні переконання та ідеали.
Окрім методів «навчання через дію» та арт-терапії зі створення мрій, на
першому етапі ми використовуємо уроки американського викладача
Метью Ліпмана за програмою «Філософія для дітей», яка навчає
критичного і піклувального мислення, розвитку креативності та вміння
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ПЕРШИЙ
ЕТАП:

«Цінності у світі
можливостей»

слухати інших, аргументувати й приймати іншу точку зору. За цим
методом відбувається вправа «Моє місце у світі». Вона допомагає
учасникам побачити, наскільки різні бувають думки в їхніх однолітків,
проаналізувати власне візуальне зображення свого місця у світі та
зображення інших учасників.
На першому етапі ми надаємо велику увагу розвитку особистості,
характеру, цінностям, новим навичкам. Саме тому серед практичних
вправ зосереджуємо увагу на понятті відповідального лідерства,
проактивній участі та роботі в команді. За основу взяті принципи
Стівена Кові та його теорія про проактивність, за якими відповідальне
лідерство базується на повазі, активній участі, підтримці інших,
самоаналізі, вмінні вирішувати складні питання, відповідальності
за прийняті рішення, здатності мотивувати команду на позитивний
результат та ін.9
Для нас важливо розглядати поняття лідерства в сучасному
контексті. Лідери — не ті, хто керують усіма, а ті, хто допомагають
досягти спільних цілей разом із командою, дослухаючись до кожного,
і приймають рішення, аналізуючи пропозиції команди.
«Лідерство — це здатність говорити людям про їхню цінність і потенціал так, щоб вони надихалися цим та розвивали в собі ці якості», —
Стівен Р. Кові.

ДРУГИЙ ЕТАП:
«Від мрії до дії.
Мистецтво змін»

Цей етап присвячений темам: світ, суспільство, громада — тому,
як працює суспільство довкола нас; усвідомленню механізмів
роботи громадянського суспільства (взаємодія держави, бізнесу та
громадського сектору). Етап має прикладний і практичний характер.
Учасники, які підготували вдома плани виконання власних проєктів,
запрошуються на другий етап Школи «Агенти змін», що відбувається
через 1,5–2 місяці після першого етапу. Між другим і третім етапами
учасники працюють над втіленням власних проєктів за підтримки
менторів і тренерів.
Під час другого етапу
вивчаються такі теми:

9
Кові Стівен Р. 7 звичок
надзвичайно ефективних людей
/ пер. з англ. О. Любенко. Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2012. 384 с.

•
•

взаємодія держави,
бізнесу та громадського
сектору;
поняття громадянського
суспільства;
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•
•
•
•
•
•
•

менеджмент волонтерського
руху;
як втілювати проєкти в життя;
як розпочати власну справу;
мистецтво презентації проєкту;
публічні й особисті фінанси;
медіаграмотність;
методи ефективної комунікації.

ТРЕТІЙ ЕТАП:

«Від локального
до глобального»
На цей етап запрошуються учасники, які втілили
в життя свою ідею. Третій етап — це етап святкування
маленьких перемог та аналізу пройденого шляху.
Учасники публічно презентують свої проєкти перед
ЗМІ й громадськістю, діляться досягненнями, набутим
досвідом, а також труднощами, з якими довелося
зіткнутися під час реалізації проєктів.

Третій етап — це:
•
•
•
•
•

презентація реалізованих проєктів;
зустрічі з видатними особистостями та представниками ЗМІ;
екскурсії до креативних просторів і підприємств, музеїв;
ознайомлення із Цілями сталого розвитку ООН;
знання про життєстійкість.

ПУБЛІЧНА
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Щороку відбувається публічна презентація проєктів випускників,
де вони мають змогу поспілкуватися з громадськістю та
представниками ЗМІ, відповісти на їхні запитання. Із 2015
року публічні презентації відбувалися в столиці за сприяння
Американського дому в Україні. У 2020 році в умовах пандемії ми
організували пряме включення з Освіторії у м. Києві із частиною
випускників, які змогли долучитися. А в жовтні 2021 року учасники
цьогорічної Школи публічно презентували свої проєкти для ЗМІ
та громадськості разом з прямим включенням з Unit.city в м. Києві,
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який є найбільшим інноваційним парком у Східній Європі.

У своїх виступах учасники презентували такі проєкти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

цикл теоретичних і практичних тренінгів з навичок
надання медичної допомоги «Швидше, допоможи!» —
Анастасія Долобанько, м. Одеса, 15 років;
вебсайт-путівник Чернівцями «Histowitz» —
Оксана Трефаненко, м. Чернівці, 15 років;
фестиваль корейської культури на 150 учасників «K-day» —
Анастасія Демченко, м. Кам’янське, 15 років;
авторська настільна гра-розмальовка про Кривий Ріг
для дітей «Мандрівка нашим Кривим» — Поліна Шевченко,
м. Кривий Ріг, 16 років;
4-денний екотабір для підлітків «Екозміна» —
Карина Степанович, м. Рівне, 16 років;
курс-інтенсив зі статевої освіти для підлітків
«Sexe ducation» — Антоніна Студент, м. Сокаль, 15 років;
профорієнтаційний проєкт для підлітків «Try to work» —
Владислав Жадан, м. Суми, 16 років;
збірка поезії, прози, ілюстрацій та музики молоді
міста Чортків і не тільки «Write & read. Inspiring. Арт-бук
“Три ложки солі”» — Каріна Білецька, м. Чортків, 14 років;
цикл майстер-класів і тренінгів для дітей, орієнтованих
на розвиток критичного мислення, «Art Genious» —
Дерій Катерина, смт Калинівка, Київська область, 16 років;
відновлення природної пам’ятки «Дендрарій
“Крем’янець”» — Ліліана Темрякова, м. Ізюм, Харківська
область, 16 років;
«Дозвольте вижити» – цикл зустрічей для дівчат про те, як
вберегтися від психологічного та фізичного насильства —
Дарія Сидор, м. Івано-Франківськ, 14 років;
видання авторської книги в межах проєкту «History Бар» –
Єлізавєта Чернецька, м. Бар, Вінницька область, 14 років;
популяризація національного свята — Дня Незалежності
України й української музики на фестивалі «Open air» —
Руслана Марченко, смт Десна, Чернігівська область, 14 років.
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У 2021 році учасники
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ЗУСТРІЧ
ІЗ СЕРГІЄМ ПРИТУЛОЮ

На третьому етапі в учасників Школи є змога зустрітися з
видатними особистостями і відвідати цікаві місця у столиці. У 2021
році в рамках публічної презентації проєктів були організовані
екскурсії до Музею науки, державного бізнес-інкубатора повного
циклу Ukrainian Future НЦ «МАНУ» та зустріч із неймовірним
запрошеним спікером — волонтером, телеведучим і публічним
діячем Сергієм Притулою.
Пан Сергій поділився власним досвідом волонтерства та
громадської участі. Від початку російсько-української війни
Сергій Притула збирає матеріальну допомогу й доставляє
її українським військовим, регулярно відвідує прифронтову
зону. Громадську діяльність він розпочав ще на перших курсах
університету — долучався до студентських спілок, брав участь
у Студентській революції на граніті і творив зміни у рідному
м. Збараж Тернопільської області.
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Про все це Сергій Притула розповів учасникам Школи,
відзначивши, що творити зміни в сучасній Україні варто саме
підліткам! А також поспілкувався зі слухачами про молодіжну
активність і дав практичні поради та відповіді на запитання про
творення змін в їхніх локальних спільнотах.
«Ви не майбутнє України — ви вже її теперішнє!» — наголосив
Сергій Притула.
Наприкінці гість привітав випускників Школи «Агенти змін»
з успішними проєктами і розповів, як на його власний
громадянський досвід вплинула свого часу Мала академія наук
України. Адже і сам Сергій — колишній МАНівець, випускник
1997 року!

Дізнатися більше
про розмову
Агентів з паном
Сергієм
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НАЙБІЛЬШИЙ
УРОК У СВІТІ
Щороку учасники Школи під час навчання
відвідують представництво ООН в Україні
й опісля у своїх закладах освіти проводять
«Найбільший урок у світі» про Глобальні
цілі сталого розвитку та права дитини
в межах домашнього завдання перед
четвертим етапом Школи «Агенти змін».
Цьогоріч пандемія внесла свої корективи,
і зустріч із представництвом ООН в
Україні відбулася онлайн. Спеціалістка
з місцевого самоврядування проєкту
ПРООН Оксана Тарапатова розповіла
учасникам Школи «Агенти змін» про
діяльність ООН, Цілі сталого розвитку
та права дитини, провела інтерактивні
вправи на засвоєння матеріалу.

А вже незабаром учасники Школи
спробували себе в ролі вчителів:
вигадували різні форми навчання як
офлайн, так і онлайн, практикували ігрові
методи та роботу в групах. 30 підлітків
залучили до уроку про Глобальні цілі
сталого розвитку та права дитини 1000
школярів з різних куточків України.
А загалом за 2017–2021 роки учасники
провели «Найбільший урок у світі» для
5877 дітей та підлітків.

30

17

випускників
Школи «Агенти змін»
(14–17 років)

областей

провели

35
уроків
для

1000
школярів
з усієї
України

Результат
проведення
«Найбільшого
уроку у світі»
випускниками
Школи
«Агенти змін»
за 2017–2021 роки

Результат проведення
«Найбільшого уроку
у світі» випускниками
Школи «Агенти змін»
у 2021 році

Одеська,
Сумська, Харківська,
Київська, Дніпропетровська,
Житомирська, Рівненська,
Львівська, Донецька, ІваноФранківська, Херсонська,
Черкаська, Вінницька,
Закарпатська, Полтавська,
Тернопільська,
Чернівецька

провели
167
уроків

2017–2021
2017–2020
роки

25 регіонів України

157
2017–2020

випускників
Школи «Агенти змін»
(13–17 років)
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для
5877
школярів
з регіонів

Відгуки про «Найбільший урок у світі»
від учасників Школи 2021 року

Віталіна Іщенко
с. Новосілки, Київська область,
14 років:

Олександра Шкабара
м. Житомир,
16 років:
«Після уроку діти побігли обійматись,
а я такого геть не очікувала — думала, що
матеріал буде надто дорослий для них.
Одна з учениць, як виявилося — сестра моєї
однокласниці, переказала їй майже все
з уроку! Це так приємно!»

«Мені дуже сподобалося бути в ролі лектора,
не очікувала такого від себе. Діти дарують
неймовірну кількість позитивних емоцій.
У них вже є власні ідеї, є бачення нашого
майбутнього».

Каріна Степанович
м. Рівне,
16 років:

Кароліна Ященко
м. Кривий Ріг,
15 років:
«Маю неймовірні враження від проведених
уроків, фідбек виявився набагато більшим,
ніж я собі уявляла. Планувалася одна година
уроку, але потім учасники вступили в дискусію
на актуальну тему і в результаті урок тривав
дві години. Зрештою, ми вирішили частіше
проводити такі уроки, і я вже працюю над
новими темами».

«Я провела урок для найпозитивніших учнів
1–4 класів — вихованців Екологічного центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Здавалося б, складна тема, в якій не всі
дорослі розбираються, але навіть така тема
під силу цим маленьким енерджайзерам.
Я в ігровій формі розповіла їм про проблеми,
які існують у світі, і про те, як сталий
розвиток може їх розв’язати. Впевнена, що
про сталий розвиток потрібно говорити
з маленького віку, аби виростити сильне та
свідоме покоління».
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ЧЕТВЕРТИЙ
ЕТАП:
«Мислити як
громадянин»

На четвертий етап
запрошуються учасники,
які провели урок про
Цілі сталого розвитку
в себе в місті і хотіли
б продовжувати
свою громадянську
активність на місцевому
рівні. На цьому етапі
ми розглядаємо
концепції свідомого
громадянина, драбину
Харта й аналізуємо
політичні партії та
ідеології в Україні.
Учасники знайомляться
з концепціями розвитку
міст і проводять власне
дослідження.

Однією із сесій четвертого етапу є симуляція бюджетного
процесу, під час якої учасники формують видаткову частину за
профільними сферами, як-от: соціальна, освітня сфери, охорона
здоров’я та культура. Учні працюють у мінікомандах: проводять
калькуляцію, обговорення відповідно до ідеологічних засад
своїх політичних сил, а потім представляють напрацьовані
результати бюджетному комітету, де відбувається подальше
голосування і затвердження бюджету міста-держави.
Під час цього етапу учасники:
•
дізнаються, хто такий «свідомий громадянин»;
•
досліджують, хто керує державою та містом;
•
аналізують, навіщо платити податки і хто
розпоряджається бюджетом;
•
шукають способи розв’язання важливої для них
проблеми в місті;
•
вчаться ставити нові цілі;
•
ознайомлюються з навичками 2020–2025
і світовим дослідженням цінностей.
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ЗУСТРІЧ ІЗ
ТАРАСОМ КОМПАНІЧЕНКОМ
«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ГІДНІСТЬ»

Говорити про гідність! І не лише говорити —
слухати вухами та спостерігати очима очевидця
революційних змін Незалежної України
Тараса Компаніченка — активного учасника
трьох українських революцій, кобзаря, лірника
і лідера гурту «Хорея Козацька».

Тарас Компаніченко,
кобзар, бандурист та лірник,
лідер гурту «Хорея Козацька»,
мистецтвознавець, громадський діяч

На зустрічі з відомими українськими діячами
під час IV етапу Школи «Агенти змін» ми
завжди запрошуємо не лише учасників, а й
випускників Школи, щоб спільно обмінятися
думками й отримати новий досвід. З Тарасом
Компаніченком Агенти Змін вже традиційно
мали честь зустрітися наприкінці листопада,
коли вся Україна віддавала шану тим, хто
ставав на захист її свободи і гідності під час
Революцій 2004 і 2014 років. Модерувала
зустріч засновниця школи «Агенти змін»
Катерина Клюзко.

Що таке воля і свобода?
«Свобода — сама по собі цінність».
«Нам потрібна свобода для того, щоб
якомога
краще
реалізуватися»,
—
відзначив пан Тарас, ставлячи у приклад
досвід інших країн у виборюванні
свободи: Чехії, Болгарії, Австро-Угорщини,
які теж зазнали ворожого впливу інших
країн та обирали свободу, як найбільшу
цінність. У результаті вона допомогла їм
стати успішними. «У нас є своя місія, і ми
її найкраще можемо виконувати, коли ми
вільні».

Разом дискутували про Зміни, які творять
Люди — не лише думками, а й діями.
Намагалися крізь призму української історії
зрозуміти, чому і як наше суспільство
виборює
власну
гідність
попри
все.
У дискусії порушили важливі питання:
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Як зрозуміти поняття «гідність»
і поняття «честь»?

свої слова власним виконанням пісень на
кобзі-бандурі на слова Ліни Костенко та
Євгена Сверстюка.

«Гідною може бути лише людина, яка або
прагне до свободи, або є вільною», —
пояснював пан Тарас. Говорячи про шлях
внутрішньої гідності кожного українця, він
додав, що війна в Україні нині триває на
багатьох фронтах і Революція Гідності —
її яскравий маркер суспільної дії. Вона
доводить прагнення українців бути рівними
між рівними і вільними між вільними.

На прохання Агентів пан Тарас дав кілька
порад, як бути гідними українцями:
•
•
•

Яка роль традицій для сучасного
суспільства і наскільки вони на часі?

•

Згадуючи про традиції, Тарас Компаніченко
звернувся до музичної творчості: «Сучасна
українська музика різна, але обов’язково має
бути й така, що вертає до традицій і нагадує,
ким ми (українці) на світі бували».

цікавитися культурою, літературою
і читати поезію українських
змінотворців;
дослухатися до блогерів, які просувають
критичну та українську думку;
пізнавати Україну за її найвищими
стандартами (музики, літератури та ін.);
шукати спільноту однодумців для обміну
досвідом і формування середовища.

«Не тіште себе ілюзіями, що за вас хтось
щось зробить. Ви самі маєте стати рушіями
змін», — додав гість наприкінці, покладаючи
сподівання на наступні покоління, які мають
утілювати зміни.

На
прикладі
власного
гурту
«Хорея
Козацька», що грає музику з різних епох,
гість показав, як музиці вдається «витягати»
українську культуру з минулих віків і робити її
надбанням модерного суспільного процесу,
«щоб українці відчували гідність, що і в
минулому вони були “кимось”», і підкріпив

А
ми
щиро
дякуємо
пану
Тарасу
Компаніченку
за
ґрунтовну
розмову,
щирість та відвертість в агентському колі.
Радіємо, адже найбільша цінність у таких
дискусіях — власні критичні думки, які
вдалося сформулювати Агентам Змін.
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Відгуки учасників про зустріч із Тарасом Компаніченком
Вікторія Дуйко

«Позиція пана Тараса щодо національної єдності, його думки —
все дуже близьке для мене. І я дуже рада, що він до нас завітав!»

Владислав Жадан

«Сьогодні почув відповідь на питання що таке свобода. Вірніше,
почув не відповідь, а думки. І можна буде подумати, чи я розділяю
вашу, пане Тарасе, позицію, чи ні. І це навіть краще, ніж пряма
відповідь.
Мені дуже сподобалося речення щодо подій 2014 року (не знаю,
Ваші це слова чи ні, але тепер асоціюватиму їх з Вами): «Ми шукали
Європу, а знайшли Україну».
Дуже сподобалася перша пісня, яку Ви виконали, особливо слова
про шаблю, яку треба тримати напоготові, але не користуватися
нею до часу».
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СЕМІНАР
«ДІАЛОГИ
ПРО ГРОМАДЯНСТВО»

У межах четвертого етапу навчання «Мислити як громадянин» у
Школі «Агенти змін» відбувся триденний філософський онлайнсемінар для підлітків «Діалоги про громадянство» спільно з Аспен
Інститутом Київ. До семінару долучилися цьогорічні учасники та
випускники школи «Агенти змін» попередніх років.
Лише за три дні у ZOOM 24 Агентів Змін із 14 областей України
змогли проаналізувати шість праць філософів давнини й сучасності
і найголовніше — поставитися до них критично і сформувати власні
думки про державність, громадянство та їх синтез.
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До якої ж істини
дійшли Агенти в діалогах?
Треба мати власну думку. Сформувати прозору та правдиву картину
про світ і події, які в ньому відбуваються, неможливо, покладаючись
лише на думку інших, — так можна легко втрапити в пастку
маніпуляції та дезінформації.
Переносити відповідальність — не вихід. Лише спільними силами
кожного можна досягнути бажаного результату, як і чесної влади та
відповідального громадянства в країні.
Цінності — це компас і орієнтир для свідомої людини. Перелік та
зміст цінностей визначає наше рішення в будь-якій ситуації, як у
контексті держави, так і власних змін. А свідомому громадянину
варто лише покласти цінності в основу своєї суспільної дії.
Ці та інші висновки зробили для себе учасники на фінальній
рефлексії семінару перед урочистим врученням сертифікатів.
Директор Національного центру «Мала академія наук України»
Оксен Лісовий додав, що втішений тим, як Мала академія наук
формує спільноту інтелектуалів.
«Ті, хто навчаються, стають вільними», — підсумувала засновниця
Школи «Агенти змін» Катерина Клюзко наприкінці зустрічі.
За фантастичну програму та натхнення для Агентів Змін ми щиро
дякуємо Аспен Інституту Київ, що підтримує становлення ціннісноорієнтованого лідерства і є платформою лідерського діалогу.
Дякуємо модераторам: Денису Полтавцю, директору програмного
розвитку Аспен Інституту Київ, і Тимуру Демчуку, керівникові
напряму корпоративних програм KMBS.
Досвід нашої співпраці — черговий доказ того, як поза втіленням
проєктів Школа «Агенти змін» стає для підлітків середовищем
і спільнотою для роздумів, спільних дискусій та формування
ціннісного нетворкінгу для майбутніх дій та проєктів.
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Відгуки учасників про семінар
«Діалоги про громадянство»

Карина Степанович
м. Рівне, 16 років,
випускниця 2021 року

Єлізавєта Чернецька
м. Бар, Вінницька область,
14 років, випускниця 2021 року

«Я неймовірно щаслива, що отримала
можливість взяти участь у цьому семінарі. За три дні вдалося вдосконалити своє
мислення та думки краще, ніж за пів року
звичного життя. Я розширила своє розуміння поняття “громадянство” і, нарешті,
вибудувала для себе певні концепції, за
якими надалі йтиму».

«Філософія — це не наука, з якою
потрібно погоджуватися, це наука, яка
дає можливість подумати, зануритися в
себе, запитати себе. Завдяки філософії
можна дізнатися нове про світ, по-новому
подивитися на людей».

Діана Дядюх
м. Київ, 15 років,
випускниця 2021 року

Дарина Линник
м. Ватутіне, Черкаська область,
16 років, випускниця 2020 року

«Я надзвичайно щаслива, що стала
учасницею цього семінару, адже мені
вдалося по-новому відкрити для себе
філософію та прочитання текстів. І навіть
через тиждень після семінару я ще
досі обдумую тези, які почула чи сама
виголосила під час сесій».

«Філософські тексти — це не божественне
писання, з яким треба погоджуватися і на
яке треба спиратися; їх треба фільтрувати
та застосовувати у своєму житті як їжу для
роздумів».
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ДОСЛІДЖЕННЯ
МІСТА

Після завершення четвертого етапу «Мислити як громадянин»
учасники за бажанням виконували домашнє завдання для
закріплення знань із громадянської освіти: визначали своїх
представників в органах державної влади та місцевого
самоврядування, вивчали громадську думку щодо проблем, які
є актуальними для їхніх громад, вчилися подавати запити на
публічну інформацію до місцевих рад.

12 учасників дослідили рідні міста — від містечок
Вараш і Сокаль на заході країни до Маріуполя на сході:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Марина Жадан, м. Харків
Віталіна Іщенко, смт Чабани (Київська область)
Кіра Іщенко, м. Тернівка (Дніпропетровська область)
Анастасія Мамчич, м. Вараш (Рівненська область)
Єва Нестеренко, м. Харків
Дмитро Паламар, м. Львів
Дарія Сидор, м. Івано-Франківськ
Ангеліна Сєлєкєнова, м. Маріуполь (Донецька область)
Антоніна Студент, м. Сокаль (Львівська область)
Єлізавєта Чернецька, м. Бар (Вінницька область)
Олександра Шкабара, м. Житомир
Кароліна Ященко, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

Учасники школи провели соцопитування серед близько 400 жителів
кожної з громад: як дорослих — професіоналів у різних сферах,
так і своїх однолітків, вивчили проблеми, що їх турбують, а також
запропонували способи розв’язання цих проблем.
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ІЩЕНКО
ВІТАЛІНА

ІЩЕНКО КІРА
м. ТЕРНІВКА

смт ЧАБАНИ

(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ)

(КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)

«89,7% опитаних хотіли б мати
молодіжну раду і вважають, що вона може
впоратись із проблемами громади: писати
петиції, звернення та запити для розв’язання
тих чи інших проблем. І я найближчим часом
планую цим займатися».

В опитуванні
взяли участь
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28,6%
37,5%

62,5%

особи

жінки
чоловіки

34,4%
65,6%

33,3%

ВІК

молодь
люди
старші
35 років

ВІК

6,3%
соціальна нерівність

4,8%

33,3%

СТАТЬ

ТОП проблем
моєї громади:

корупція

«Майже кожен респондент написав
про проблему відсутності місць для дозвілля
молоді. Як для маленького міста, життя якого зав’язане
на роботі на шахтах, дозвілля і можливостей для
молоді тут дійсно недостатньо. Проте в нашому місті є
молодіжний центр, я планую поділитися там результатами
опитування, а тоді розповісти підліткам, що в Тернівці
існує місце, де можна добре провести час».

3,1%

В опитуванні
взяла участь

13–15 років
23,8%

16–18 років
20–23 роки
24 і старші

21

особа

ТОП проблем
моєї громади:

76,2%

СТАТЬ

33,3%
14,3%
52,4%

5 осіб
чоловічої
статі

11 школярів
7 студентів
3 працевлаштованих

ЗАЙНЯТІСТЬ

14,6%
засміченість міста

брак можливостей
для розвитку

16 осіб
жіночої статі

17%
інфраструктура

6,3%

12,5%
булінг у місцевій школі

15,6%
незадоволеність
місцевою владою

34,4%
інфраструктура

12,3%
екологія

19,5%
водопостачання

14,6%
медицина

21,9%
екологія

12,3%

безпритульні
тварини
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дозвілля молоді
9,7%

СТУДЕНТ
АНТОНІНА

ЧЕРНЕЦЬКА
ЄЛІЗАВЄТА

м. СОКАЛЬ

м. БАР

(ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

(ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ)

«Активна молодь, яка прагне свята,
точно може створити це свято! Крутий же
досвід, правильно? Можна звернутися до
дирекції школи, якщо хочеться влаштувати
шкільний захід, або ж до міської ради. Тому
сміло беремо справу у свої руки».

«Люди часом не знають, як
комунікувати з владою, тому варто
ознайомлювати їх із можливостями
комунікації в ЗМІ».

5,7%
48,3%
34,5%

ВІК

6% 6%

14–16 років

11,5%

58,6%

17–18 років
старші 18

ТОП проблем
моєї громади:

особи
жіночої
статі

41,4%

11–13 років

В анкетуванні
взяли участь

відсутність парків, скверів,
місць для прогулянок
7,6%

14 років

ВІК

87

В анкетуванні
взяли участь

осіб

7,6%

відсутність чіткої
стратегії розвитку

8,7%

14,5%

53

62%

безпритульні тварини

9%

19%

екологія
8,9%
відсутність або погана
якість пішохідних доріжок

екологія

19%
23%

відсутність велосипедних
доріжок
9,4%

освітлення вулиць

13%

особи в стані
алкогольного сп’яніння

погана якість
автодоріг

35

студенти

ЗАЙНЯТІСТЬ

12,2%

9,4%

школярі

38%

особи

інше

дозвілля молоді

особи
чоловічої
статі

СТАТЬ

17 років

14,7% безпритульні тварини

комунікація між
владою та громадою

60%

16 років

ТОП проблем
моєї громади:

7,1% комунальні послуги

особи
жіночої
статі

40%

15 років
32%

особи
чоловічої
статі

СТАТЬ

26%

30%

13 років

17%

відсутність заходів

МІЖНАРОДНИЙ
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ
ТАБІР УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ

Улітку цього року ми провели онлайн дводенний
англомовний міжнародний українсько-німецький табір
учнівської молоді разом з німецькими партнерами
«Ludwig Wolker Verein», який став продовженням
українсько-німецьких відносин. Ще у 2019 році учні
МАН та випускники школи «Агенти змін» і «Школи
МИРотворчості» взяли участь у 72-годинній акції
соціального табору «Зробити світ кращим місцем» у
рамках міжнародного обміну в Німеччині для підлітків
і студентів.
Цього року в таборі взяв участь 21 учасник із двох країн
(14 учасників віком 14–19 років з 10 областей України та
7 учасників з Німеччини).
Під час табору учасники не лише практикувалися в
англійській мові, а й активно знайомилися з міжнародною
волонтерською діяльністю, працювали в команді,
дізналися більше про стале суспільство та екотренди
в Європі, підвищили власну мотивацію у розвитку
екосвідомості в Україні, надихнувшись знаннями та
досвідом німецьких партнерів, і втілили екопроєкти
й екоакції у своїх містах і селах.

Як результат, 8 учасників
з України після закінчення
онлайн-табору втілили
власні екологічні акції.
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Про кілька з них
Ілона Токарева з м. Суми провела інтерактивну лекцію
«Екодвіж», що відбулась у просторі «Розумний хаб» і стала
точкою ековідліку для 20 підлітків-учасників — жителів
міста!
На лекції «Екодвіж» учасники мали екоекзамен, на якому
вираховували власний карбоновий слід і відповідали
на питання екологічної тематики, дізнавалися про
чинні екоініціативи та заходи у світі, Україні та в рідному
м. Суми, змагалися в екознаннях про найбільшу кількість
екоальтернатив пластику.

Ілона поділилася враженнями:
«Мій проєкт був спрямований на розв’язання проблеми
недостатньої уваги та обізнаності молоді в екологічних
питаннях та проблемах, можливих варіантах їх вирішень.
Мені дуже подобається сфера івент-менеджменту
та спікерства, я б хотіла організувати ще більші
й масштабніші екоакції та івенти».
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А Катерина Лисенко (Хмельницька область, м. Ізяслав)
організувала екоакцію «МАТИ» і провела кулінарний
майстер-клас для школярів у рідному містечку Ізяслав
на базі НВК № 2. На ньому шестеро учасників готували
вегетаріанські страви «безвідходним способом» zero
waste, повністю використовуючи в рецептах передбачені
продукти.

«Я зрозуміла, що це величезна проблема в системі
освіти — відсутність поваги до їжі, культури споживання у
школярів. Ми спробували заглибитися в корінь проблеми,
зрозуміти причини того, чому нас оточує так багато сміття.
А корінь у нашому “конс’юмеристичному суспільстві”,
яке культивує несвідоме споживання, і мова тут не
лише про речі. Після зустрічі я отримала повідомлення
від двох дівчаток: вони приготували оладки за нашим
безвідходним рецептом і нагодували своїх матусь, що
було дуже приємно», — ділиться Катя.
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200 ГОДИН

навчання

4 ЕТАПИ

60 УЧАСНИКІВ
утілили власні
проєкти
10 хлопців
50 дівчат

1

1

3
2

5
1

3

2

2

5

7

2

5

1
7

2
4

Успіхи
онлайн-навчання

2

1
1

3

У 2021 році ми отримали 900 заявок із
25 регіонів України. З них 125 підлітків
розпочали навчання на першому етапі
в онлайн-форматі. Загалом, завдяки
масштабуванню, дев’ята школа «Агенти
змін» 2021 потішила гарними результатами:
•
•
•

21 ОБЛАСТЬ

•
•
•
•

183 604 ГРН
зібрано дітьми на
реалізацію проєктів

31 732 ОСІБ
залучено учасниками
під час реалізації
проєктів
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144 години онлайн-навчання;
26 годин очного навчання;
30 годин самостійного
напрацювання навичок;
125 учасників із 25 регіонів;
183 604 грн зібрано дітьми на проєкти;
31 732 осіб залучено;
60 проєктів утілено.

Команда
тренерів Школи
Катерина Клюзко, дитяча та підліткова психологиня,
дослідниця, засновниця і тренерка Школи «Агенти змін»:
«Школа “Агенти змін” — це про трансформацію дітей протягом
року, яку ми побачимо і відчуємо через декілька років.
Зміни, які переживають у собі наші випускники, потім стають
каталізатором для їхнього життя, середовища і країни. Протягом
усіх етапів учасники вчаться бути сміливими, аргументувати
і висловлювати власну думку, працювати в команді, ставити
досяжні цілі і досягати їх, будуючи міцну спільноту по всій
Україні у довірливому і безпечному середовищі. Окрім
розроблення методичних матеріалів та нових навчальних
підходів, наша команда активно працює над плеканням поваги
та неповторності кожної особистості. Ми віримо, що чим краще
нам вдається розкрити потенціал учасників, тим щасливіше
суспільство ми можемо спостерігати навколо.
2021 рік продовжив бути викликом для нашої команди, та попри
обмеження через пандемію, ми не лише адаптували методологію
в онлайн, а й ризикнули масштабувати проєкт, залучивши
нових тренерів і збільшивши кількість випускників удвічі. Цей
рік був непростим для нас — ми одночасно розвивали інститут
тренерства і менторства, долали перешкоди онлайн-навчання
та ізоляції, але він навчив нас бути більш життєстійкими і довів,
що, маючи мрію, команду і підтримку, через наполегливу
працю разом творити зміни — можливо за будь-яких умов! Хочу
подякувати всій команді, яка спільно налаштовувала вітрила
нашого корабля, тримала штурвал та компас у цій непростій, але
неймовірній подорожі дитячих сердець».
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Сергій Корнилюк, тренер Школи «Агенти змін»:
«Ми намагаємося показати підліткам, що в нашій країні є
шалений запит на круті ідеї і безліч можливостей для їх втілення.
Тебе підтримають у реалізації будь-якого проєкту, якщо це
щось справді фірмове, цікаве та/або корисне і ти зміг це якісно
прокомунікувати. Ми вчимо сприймати реальність як простір
для творчої самореалізації, пошуку власних відповідей на
виклики та можливість покращити життя собі та іншим».

Ольга Будник, тренерка Школи «Агенти змін», виконавча
директорка Центру «Ейдос»:
«“Агенти змін” з року в рік не перестають дивувати! І навіть
пандемія та вимушений формат онлайн-навчання не змогли
збити справжнього Агента Змін з його шляху! Бо Агентство —
це про щирість, професійність, глибину та усвідомленість,
а це ті цінності, які завжди поза часом та обставинами! Ми
змінюємося разом з Агентами. Щороку адаптуємо програму і
даємо відповідь на виклики часу! Честь бути членом команди
і тренером Агента Змін!»
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Сергій Низькохат, тренер та програмний менеджер
Школи «Агенти змін»:
«Школа “Агенти змін” швидко реагує на виклики сьогодення.
Другий рік поспіль Школа проходить у змішаному форматі. Ба
більше, ми масштабувалися: збільшили кількість учасників,
менторів, залучили і навчили нових тренерів. Це було нове
випробування, про яке говорять вражаючі результати, котрі
доводять гнучкість та ефективність методики, здатної працювати
в будь-яких умовах. І це, звісно, заслуга кожного з тренерів,
менторів і учасників. Щасливий бути частинкою цієї великої
спільноти мрійників, які знають хто вони, чого хочуть і знають, як
впроваджувати позитивні зміни щодня, крок за кроком, творячи
країну, в якій хочеться жити!»

Олена Котляр, тренерка та менеджерка з логістики
Школи «Агенти змін»:
«Цього року ми з командою поставили собі непростий виклик:
утілити велику мрію — масштабувати проєкт. В умовах пандемії,
коли є багато невизначеностей та перепон, це було непросто
зробити. Та віра в успішний результат була більшою, ніж усі
перепони. Ми з командою пройшли цей шлях, вже другий
рік маючи величезну підтримку наших випускників, які стали
менторами для учасників. Утілені проєкти підлітків знову й знову
окрилюють. І це справжня радість для мене — бути частиною
команди школи, бо це не просто робота, це важлива частина
життя».
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Ірина Колотило, тренерка Школи «Агенти змін»,
менеджерка освітніх проєктів:
«Цього року ми особливо чекали на очну зустріч із учасниками:
побачити їх справжніх, не за екраном монітора, обійняти і
підтримати. Привітати тих, хто зробив життя у своєму місті чи
селі яскравішим цього літа: від фестивалів до презентацій книг.
Дуже хотілося відчути силу різноманіття і єдності. Думаю, це все
вдалося! Заради таких моментів і продовжую вже сьомий рік
працювати, точніше, проживати маленьке життя разом
з “агентами”».

Марина Пінькевич, комунікаційниця Школи «Агенти
змін», студентка Українського католицького університету:
«Досі тішусь і пишаюсь, яким масштабним вийшов наш
цьогорічний набір до школи! 900 заявок від школярів з усієї
України, 60 втілених проєктів — це результат неймовірної праці
і любові наших тренерів, а пізніше — й учасників Школи «Агенти
змін». Їхні сяючі очі мотивують нашу команду брати нові й нові
вершини. Бо навчання тут запалює іскри в серцях підлітків,
що знаходять однодумців і справжніх друзів, з якими захочуть
творити успішну країну».
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Команда тренерів
масштабованого
проєкту 2021 року
Олена Гуменна, тренерка Школи «Агенти змін» 2021,
координаторка проєктів ГО «Центр громадської активності
“Результат”», м. Вінниця:
«Школа “Агенти змін” — це наче Хогвартс, але не книжковий,
фантазійний, а реальний, адже саме на Агентах діти вчаться не лише
вірити у дива, а й створювати їх у своїх громадах. Дива активності,
дієвості, дива віри у власні сили і згуртованості на шляху до мрії, а
допомагають учасникам у цьому тренери-мрійники, кожен з яких —
трошки маг із власною супер-силою!»

Альона Коба, тренерка Школи «Агенти змін» 2021, тренерка,
фасилітаторка з ненасильницької комунікації та запобігання
конфліктам, м. Київ:
«Дорогі Агенти Змін! Велика відповідальність і невимовна радість —
пройти шлях із кожним з вас від зародження мрії до її втілення.
Бачити, як ви зростаєте, стаєте впевненішими, як, долаючи перешкоди,
змінюєтеся і стаєте сильнішими. Плекайте той вогник змін, що
загорівся у ваших серцях, будьте вірними собі та Україні».

44

Віктор Годний, тренер Школи «Агенти змін» 2021,
проєктний менеджер молодіжних та дитячих проєктів,
м. Кам’янець-Подільський:
«На початку Школи “Агенти змін” я очікував, що зустрінуся з активними
учасниками, які постійно будуть переключатися з однієї ідеї на іншу,
але в процесі відчув надійність та розуміння, що спільно, вже зараз,
працюємо зі змінами, в партнерстві реалізовуємо свій потенціал і
об’єднуємось із такими ж цікавими та позитивними людьми. Повірте,
це дуже надихає».

Орися Грудка, тренерка Школи «Агенти змін» 2021, менеджерка з
комунікацій та книжкова оглядачка у часописі «Критика», м. Львів:
«Велика радість знову бути поряд з учасниками у їхній мандрівці
до втілення своїх задумів і знати, що розпочинається вона від
правильної першої точки — особистих цінностей, прагнень та мрій.
На школі багато емоцій, бо цей шлях чесний; багато натхнення, бо ідеї
проєктів випливають з найщиріших бажань самих учасників і нерідко
заворожують; а наприкінці — багато вдячності».

Тетяна Красновецька, тренерка Школи «Агенти змін» 2021,
заступниця директора Центру розвитку «ORIGAMI», м. Вінниця:
«Кожен учасник — як книга, яка з кожним перегортанням сторінки
ставала все більш цікавою та непередбачуваною. Емоції переповнювали
від нашої живої зустрічі! Можливість обійняти, пізнати один одного,
відчути кожну усмішку та провести час разом були такими цінними.
Дякую за те, що маю змогу зростати, надихатися та відчувати».

Ярина Ревчук, тренерка Школи «Агенти змін» 2021, Learning
Engagement Specialist, м. Івано-Франківськ:
«Для мене робота тренерки на “Агентах змін” була великим викликом
і однією з найбільших радостей одночасно. Агенти показали мені,
як можна безумовно вірити у свої мрії і без страху робити кроки
до їх реалізації. Кожна людина — це частинка великої фантастичної
яскравої картини, в якій все на своїх місцях і яка торкається глибини
твоєї душі — через усмішки, розмови, ідеї та проведений разом час».
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Команда менторів
Школи 2021 року
Ментори — це випускники Школи «Агенти змін»
попередніх років, які допомагають учасникам під час
планування та втілення проєктів.
Вероніка Глагольєва, 18 років, студентка II курсу Харківського
національного університету радіоелектроніки, випускниця
Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Я щиро радію, що у нових поколінь є такі можливості для
саморозвитку. Проєкти Агентів цього року перевершили всі
очікування. Дуже вдячна їм, що маю змогу долучитися до реалізації
нових ідей та проєктів»
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Анна Кульчинська, 18 років, студентка II курсу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, випускниця
Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Моє менторство побачило все: і сміх, і сльози, і переписки о другій
ночі, і підтримку учасників, коли вони збиралися відмовитися від
реалізації, і сотні створених опитувань, щоб зібрати наш розклад
докупи. Не втомлююся розповідати друзям і знайомим про те, які мої
“діти” молодці і що цікавого вони роблять. Бути ментором не набридає,
бо щоразу бачу, як маленькими кроками ми разом розвиваємось
і робимо світ кращим».

Ірина Кухарук, 16 років, учениця 11 класу Радивилівського ліцею
№ 2 ім. П. Г. Стрижака Дубенського району Рівненської області,
випускниця Школи «Агенти змін» 2020 року:
«Спільнота “Агенти змін” — це люди, які надихають своїми мріями та
незламністю у їх здійсненні. Надзвичайно приємно було мати змогу
бути пліч-о-пліч із цьогорічними учасниками, адже ще рік тому я з
великим захопленням слухала історії та поради своїх менторів і саме
вони вселяли в мене останні промінчики надії у те, що все вийде, а
цьогоріч змогла сама стати тою опорою для Агентів. Мабуть, я завжди
буду висловлювати щиру подяку всій команді Школи, яка повірила
в мене і мої таланти і продовжує це робити із сотнями підлітків з усієї
країни. “Агенти змін” — це круто!»

Анастасія Костенко, 18 років, студентка II курсу Міжрегіональної
академії управління персоналом, м. Київ, випускниця Школи
«Агенти змін» 2018–2019 років:
«Я була дуже щаслива, коли в моїх менті навіть мала дрібничка
виходила! І відчувала відповідальність за них, тому після того як мені
сказали, що вони майже не сплять — я взяла все у свої руки: “Тепер
звітуватимеш не лише за виконані завдання, а й за свій сон”. А ще я на
сьогодні, завдяки проєкту менті, розумію дві мови програмування (ні :))».
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Мар’ян Антонюк, 19 років, студент III курсу Національного
університету «Києво-Могилянська академія», випускник Школи
«Агенти змін» 2018 року:
«Зі свого агентського досвіду як учасника і ментора скажу, що найкращі
проєкти виходять лише тоді, коли ти гориш цією ідеєю. Можливо, це
твоє хобі чи майбутня професія — але точно не щось нав’язане».

Марія Давиденко, 18 років, студентка II курсу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, випускниця
Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Брати участь у реалізації мрії — це фантастично. На твоїх плечах
лежить відповідальність, ти вчишся знаходити спільну мову,
мотивувати, критично мислити. Також важливо ділитися своїм
досвідом й історіями, аби тебе краще розуміли. У результаті відчуваєш
гордість і знаходиш людей, частинка яких завжди буде з тобою».

Анна Бєлая, 19 років, студентка II курсу Софійського
університету Святого Климента Охридського, м. Софія, Болгарія,
випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Пробувати щось нове в цьому житті — неймовірно круто; менторство
є цьому доказом. Тут ти не тільки допомагаєш і ділишся досвідом
зі своїми менті, а й переймаєш від них щось новеньке і цікаве.
Менторство дарує нові знайомства, навички, допомагає розширити
свій кругозір. Це дійсно важливо для мене».

Софія Король, 18 років, студентка II курсу Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича,
випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Участь у ролі менторки була дуже корисною для мене, адже я
відкрила для себе нові навички і можливості. Разом з моїми менті
ми придумували нові шляхи для вирішення питань, генерували
ідеї і креативили. Цей досвід допоміг мені розкрити всі свої вміння
наповну».
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Катерина Гаврищук, 17 років, м. Київ, випускниця Школи
«Агенти змін» 2019 року:
«Мій найкращий спогад — щирі усмішки моїх менті. І я безмежно рада,
що змогла стати частиною втілення їхніх дивовижних мрій!»

Дар’я Тімановська, 17 років, учениця 11 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 122, випускниця Школи
«Агенти змін» 2019 року:
«Результат вартий докладених зусиль: немає нічого крутішого, аніж
щира вдячність від твоїх менті. Неймовірно радісно допомагати комусь
втілювати мрії у реальність, отримуючи за це широченні усмішки :)».

Дарина Линник, 16 років, учениця 11 класу Ватутінського ліцею
№ 2 ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, випускниця Школи «Агенти змін» 2020 року:
«Під час менторства я реалізовувала свої давно забуті, але такі бажані
педагогічні амбіції. Шукати нову для себе інформацію, ділитися
власним досвідом, створити дружню та довірливу атмосферу, давати
вдалі поради, не переходячи меж, критично оцінювати ситуації —
все це не легка робота, як спершу здавалося, але вона приносила
задоволення, адже час та сили я інвестувала в людину».

Альбіна Паранук, 18 років, студентка II курсу Київського
національного торговельно-економічного університету,
випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Було-було, а такого ще не було. Це я про неймовірно крутий досвід
бути ментором. Поки нові Агенти пізнавали інтригуючу сторінку
свого життя під назвою “Агенти змін”, ми, своєю чергою, відкрили
цілу книгу “Як після закінчення школи АЗ залишатися її частиною
та допомагати новим шукачам пригод у здійсненні маленьких чи
не зовсім мрій”».
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Анна Кухарчук, 18 років, студентка II курсу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, випускниця
Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Менторство — це те, що обов’язково потрібно спробувати кожному!
Максимально щаслива, що мала змогу допомогти і підтримати Агентів,
відчуваю себе в потрібному місці!»

Карина Кривицька, 17 років, студентка I курсу Національного
університету «Києво-Могилянська академія», випускниця Школи
«Агенти змін» 2020 року:
«Творю країну, в якій роблять круті презентації».

Владислав Каленський, 18 років, студент II курсу Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», випускник Школи «Агенти змін»
2019 року:
«Бути ментором — це отримувати ті яскраві емоції, що були раніше,
проте втричі більше. Але й хвилювань за проєктики стає у три рази
більше :)».

Марія Семеняка, 18 років, студентка II курсу
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, випускниця Школи «Агенти
змін» 2019 року:
«Підтримка — це дуже важливо. Під час навчання в Школі “Агенти
змін” я зрозуміла, що іноді вистачає почути лише пару слів, щоби
продовжувати далі, а під час менторства вчилася знаходити ці слова.
Цінний досвід».
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Руслана Пашук, 18 років, студентка II курсу Київського
національного торговельно-економічного університету,
випускниця Школи «Агенти змін» 2019 року:
«Ментор — це як “паличка-виручалочка”, яка в будь-який момент
підтримає, допоможе розв’язати твої проблеми й скоригувати твої дії».

Анастасія Сольвар, 16 років, учениця 11 класу закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів «Сокальський ліцей № 1 імені
Олега Романіва» Сокальської міської ради Львівської області,
випускниця Школи «Агенти змін» 2020 року:
«Я зарядилася якоюсь потужною космічною енергією від своїх менті,
адже бачити їхні усмішки, їхні здійснені мрії або навіть те, як вони
ловлять кайф від реалізації проєктів — це нереально... Пишаюся
кожним і кожною та дякую за цей шлях!»

Ада Красенко, 18 років, студентка II курсу Національного
університету «Києво-Могилянська академія», випускниця
Школи «Агенти змін» 2019 року:
«Агенти Змін — важливий проєкт, який впливає на формування
проактивної молоді, і я була рада долучитися до цієї магії. Цього року
проєкти менті стали ще крутіші і більше людей стійко проходять всі
етапи».

Олена Діхтярук, 18 років, студентка II курсу Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
випускниця Школи «Агенти змін» 2017 року:
«Це було трансформаційно і неочікувано. Але дуже класно і поживому. Була рада отримати ще один урок у процесі здобуття скіла
брати відповідальність на себе, але давати простір іншим людям».
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Стефанія Автономова, 17 років, студентка Української академії
лідерства, м. Львів, випускниця Школи «Агенти змін» 2018–2019
років:
«Дуже цінно, що Школа надає проактивним підліткам можливість
розкрити їхній потенціал і втілити заповітні мрії, створюючи навколо
себе спільноту однодумців і здобуваючи корисні знання для
майбутньої самореалізації».

Анна Гаюк, 16 років, студентка I курсу Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», випускниця Школи «Агенти змін» 2020 року:
«Менті не просто надихають тебе, а й спонукають до самовдосконалення
і нових звершень. Бачити щирі усмішки нових Агентів Змін — це
найкраща винагорода за інвестований час і енергію!»

Євгеній Козолуп, 20 років, студент IV курсу Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, випускник
Школи «Агенти змін» 2016 року:
«Мені подобається бути ментором на “Агентах”, бо так я можу в
реальному житті стати чаклуном Гендальфом з “Хоббіта”: бути могутнім
у своїй справі, але не розкидатися закляттями, давати пораду лише
тоді, коли про неї попросять, ніколи не плутатися під ногами головних
героїв, але епічно з’являтися, коли їм треба моя допомога».

Яна Лубчинська, 17 років, студентка I курсу Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, випускниця
Школи «Агенти змін» 2018–2019 років:
«Менторство — щось більше, ніж просто супровід проєктів. Це про
сподівання, підтримку, розсуд, енергію та безмежну мотивацію
учасників зробити світ кращим :). Та найдивовижнішим є те, що не так
я передала свій досвід учасникам, як вони подарували мені “ковток
свіжого повітря” і нагадали про той безумовний ентузіазм, з яким
потрібно рухатися щодня!»
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Сергій Ярош, 17 років, студент Української академії лідерства,
м. Львів, випускник Школи «Агенти змін» 2020 року:
«Будучи ментором, я старався йти за ідеями своїх кумирів, але не
робив із себе їх копії. Це привело мене до того, що я по-своєму
підійшов до кожного менті. І врешті, реалізувавши проєкти, вони
обрали свій шлях лідера».

Марта Гулєвська, 19 років, студентка I курсу Дартмутського
коледжу, м. Гановер, США, випускниця школи «Агенти змін»
2018–2019 років:
«Менторство — це про відповідальність як менті, так і ментора.
Цього року робота з менті навчила мене підтримувати баланс між
очікуваннями і результатами. Основний інсайт: інколи емоційна
підтримка буває більш потрібна, ніж поради».

Анастасія Ющенко, 16 років, студентка Української академії
лідерства, м. Миколаїв, випускниця школи «Агенти змін»
2020 року:
«Цей досвід у багатьох речах був для мене незабутнім і дико цікавим.
Круто було відчути себе “з того боку екрана” і справді допомогти своїм
менті, як колись допомогли мені. До того ж це ніби повернутися
в місце свого розвитку, але тепер навчати інших».

Анастасія Воліченко, 18 років, м. Кременчук, випускниця
Української академії лідерства, випускниця Школи «Агенти
змін» 2018–2019 років:
«Відверто кажучи, я настільки вражена цьогорічними Агентами і їх
різнобарвними проєктами, що аж сама засумувала за часами, коли
ми навчалися. Загалом моє менторство було з розділу про те, як
я пишалася досягненнями (і невдачами!) своїх менті, надихалася і
годинами слухала звітні презентації з усмішкою на обличчі. Дякую за
цей досвід!)»
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Запрошені лектори
Роман Лозинський,
народний депутат
України, фракція
«Голос»

Тарас
Компаніченко,

культурний та
громадський діяч,
кобзар, бандурист,
лірник, лідер гурту
«Хорея Козацька»

Зенон Коваль,

Аліна Бочарнікова,

Макс Кідрук,

Оксана Тарапатова,

Олександр
Слободяник,

Альона Кара,

дипломат, колишній посол
франкомовних Урядів
Бельгії в Чехії, В’єтнамі,
Тунісі, Польщі при ЮНЕСКО
й Організації економічного
співробітництва та розвитку
в Парижі

український
письменник,
мандрівник

підприємець, засновник
компанії «Idearoomia» —
ідеї та виробництво

координаторка з
розвитку соціального
підприємництва у Future
Development Agency,
тренерка та консультантка
із соціального
підприємництва

спеціалістка з місцевого
самоврядування проєкту
ПРООН «Громадянське
суспільство задля
розвитку демократії
та прав людини
в Україні»

випускниця Школи
«Агенти змін» 2017 року,
комунікаційна
менеджерка

Колекція проєктів
учасників Школи
«Агенти змін»
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Домик
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЮ ХЕРСОНА
Ангеліна Абрамова,
15 років
м. Херсон,
Херсонська область

“

«Отримала задоволення
від втілення цього
проєкту, зрозуміла,
як потрібно
домовлятися з людьми
та організовувати
процеси».

Мета проєкту. Херсон уже багато років не полишає проблема занедбаності. Тут багато напівзруйнованих будівель, навіть
у центрі міста, навіть якщо ця споруда є приміщенням важливої
місцевої організації, як, наприклад, Херсонський краєзнавчий
музей, будівля якого вже перебуває в аварійному стані. Ми хочемо оновити наше місто, тому починаємо із власного подвір’я.
Результати проєкту. Дівчина домовилась із жителями сусідніх будинків, розробила план, зібрала кошти та команду із 30
осіб й організувала процес облагородження прибудинкової
території. У результаті вдалося полагодити і зробити охайним
дитячий майданчик, відремонтувати сходи та фасади під’їздів,
замінити лавочки та контейнери для сміття, відремонтувати
доріжку і бордюри поруч й озеленити двір.

Команда
проєкту:

• Ангеліна Абрамова —
керівниця проєкту;
• голова ОСМТ «Маяк2016», будівельники,
жителі будинку.
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Бюджет:

30 000 грн

Shop by
its Sopha
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЯГУ
Мета
проєкту.
Проєкт
спрямований на розв’язання такої проблеми, як високі ціни на жіночий одяг і
опанування техніки дропшипінгу.
Результати проєкту.
Інтернет-магазин, який
створила Софія, став її

Команда
проєкту:

першим досвідом роботи з
дропшипінгу та клієнтоорієнтованої комунікації. Займаючись проєктом самостійно,
дівчина також познайомилась
зі сферою SMM — дизайном та
популяризацією акаунту. І хоч
у результаті кількість проданих товарів невелика, дівчина
отримала безцінний досвід.

• Софія Аксьоненко —
авторка проєкту,
менеджерка магазину.

Бюджет:

450 грн
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Софія Аксьоненко,
16 років
м. Суми, Сумська
область

“

«Я навчилася вести
розмову з клієнтами,
оформлювати акаунт
магазину. Планую
продовження проєкту,
адже він завжди буде
актуальним».

Срібна вода
ОЧИЩЕННЯ
ЦІЛЮЩОГО ДЖЕРЕЛА
Максим Бадьорний,
14 років
с. Селище,
Вінницька область

“

«Дякую усім тренерам
за шалений поштовх
у сфері проєктів
і просто за щире
ставлення і підтримку
своїх учнів».

Мета проєкту. Очищення цілющого джерела, яке вже багато років
у занедбаному стані і через це перебуває на межі зникнення.
Результати проєкту. Хлопець зібрав на толоку команду активних
підлітків, вчителів, батьків і небайдужих жителів села, аби не дозволити джерелу зникнути. Спільними зусиллями було почищено
джерело від намулу та сміття, розчищено прилеглу територію.
Подальшим кроком стала інформаційно-роз’яснювальна робота
серед односельців про важливість джерела та кроки щодо його
подальшого збереження. Завдяки проєкту занедбане джерело
вдалося відновити й повернути в «робоче русло». Відтепер усі охочі можуть знову скуштувати його цілющу воду.

Команда
проєкту:

вчителі, учні, батьки
та жителі села.

Бюджет:

7500 грн

EcoFighters:

екосвідомість — наш вибір
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЄКТ, ЩО ОБ’ЄДНАВ ПІДЛІТКІВ
У СПІЛЬНІЙ СПРАВІ — ОЧИЩЕННІ РІДНОГО МІСТА
Мета проєкту. Проєкт розв’язує проблему недостатньої обізнаності серед підлітків стосовно теми забруднення навколишнього середовища. Завдання: показати, що бути eco-f riendly —
це доволі легко і не потребує особливих зусиль.
Результати проєкту. Протягом місяця Юлія працювала над втіленням проєкту й умовно поділила його на два етапи: 1-й (теоретичний) — учасники слухали лекції, відвідували майстер-класи та
спілкувались із людьми, які ведуть eco-friendly стиль життя. 2-й
(практичний) етап — учасники брали участь в екологічних акціях,
толоках і провели майстер-класи для жителів міста. Відео про
прибирання парку учасниками набрало понад 150 тис. переглядів! До проєкту загалом долучилися 85 підлітків, до фінального ж етапу дійшли 65, вони відвідали всі толоки, майстер-класи
й отримали сертифікати учасника.

Команда проєкту:
• Юлія Бондаренко —
організаторка та
координаторка проєкту;
• Дарія Гончар —
координаторка учасників
в онлайн-форматі;

• Тарас Кочмар — фотограф
проєкту;
• Владислав Нестеренко —
відеограф проєкту, монтажер;
• Софія Алмаз — домовлялася зі
ЗМІ про публікацію матеріалу;
• Діана Примєрова —
SMM-менеджерка.

Юлія Бондаренко,
16 років
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська
область

“

«Для мене цей проєкт —
новий спосіб проявити
себе та вийти із зони
комфорту. Замість того,
щоб просиджувати літо
або прогулювати,
я провела його з користю
для себе та інших».
Бюджет:

12000 грн

Write & read. 14 195 грн
Арт-бук
Inspiring. «Три
ложки солі»
Бюджет:

Каріна Білецька,
14 років
м. Чортків,
Тернопільська область

“

«Усі ці три місяці
я просто жила цим
проєктом. І він став мені
надзвичайно рідним,
надзвичайно теплим
і таким улюбленим.
Мені дуже подобається
результат. У мене
настільки сильні позитивні
враження, адже до цього
проєкту долучилися
творчі, запальні люди, які
запалювали мене,
а я, своєю чергою, їх.
І обов’язково планується
продовження проєкту,
адже попереду ще
презентація друкованої
збірки!»

«ТРИ ЛОЖКИ СОЛІ» — ЦЕ ЗБІРКА ПОЕЗІЇ, ПРОЗИ,
ІЛЮСТРАЦІЙ ТА МУЗИКИ МОЛОДІ МІСТА
ЧОРТКІВ І НЕ ТІЛЬКИ
Мета проєкту. У Чорткові немає багато можливостей для підлітків розвинути свою творчість і показати її світу. Тож цей проєкт
покликаний надати змогу юним авторам реалізувати себе, взявши участь у створенні збірки.
Результати проєкту. Каріна оголосила конкурс для творчих людей і
таким чином зібрала не лише авторів, що пишуть прозу чи поезію, а
й художників, музикантів із різних куточків України. Найкращі роботи
потрапили до онлайн-книжки, яку дівчина спільно з командою розробила і вже 10 вересня презентувала публіці. Презентацію відвідало близько 50 осіб. Унікальність цієї збірки в тому, що на її сторінках
є QR-коди — посилання на музику, яку виконали для збірки, та інші
твори молодих митців. Загалом у проєкті взяли участь 30 осіб. Продовженням проєкту мають стати друковані видання збірки.

Команда проєкту:
• Каріна Білецька — керівниця проєкту;
• Катерина Гаєвська — ілюстраторка обкладинки;
• письменники: Каріна Білецька, Ліна Діхтярук, Олена Гануля,
Алінка Хомишин, Злата Кушнір, Любов Павлівковська, Максим
Кушнір, Марія Ємельнова, Та, що з укулеле, Андрій К.,
Poetuchna, Ада Берріс;
• художники: Ліна Діхтярук, Соломія Фльорків, Олена Гануля,
Діана Романишин, Анастасія Пролубнікова;
• музиканти: Кирилко Вузький, Алінка Хомишин,
Лєра Літовщук, Віталій Дудник, Оксана Грицей,
Арсен Чашурін.
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Книжковий клуб
ЛІТЕРАТУРНИЙ КЛУБ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
СЕЛА ПРИМОРСЬКЕ
Мета проєкту. У с. Приморське є проблема відсутності гуртків,
клубів за інтересами для дітей та молоді, і життя проходить або
в школі, або вдома. Після спілкування з місцевою бібліотекаркою
з’явилася ідея об’єднати учнів 7–10 класів, які мають бажання прикрасити свої дні зустрічами й наповнити їх теплою атмосферою.
Результати проєкту. Спільно з бібліотекаркою Катерина організувала на базі сільської бібліотеки кілька літературних зустрічей, на яких учасники обговорювали книги, серед яких,
наприклад, «Часодії» та «Енн». Протягом втілення проєкту такі
зустрічі набрали популярності, і це свідчить про необхідність
роботи таких клубів у майбутньому.

Команда проєкту:
• Катерина Бурлака —
керівниця проєкту;
• Ольга Бурлака;
• Світлана Гриценко —
бібліотекарка.

Бюджет:

40 грн
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Катерина Бурлака,
16 років
с. Приморське,
Одеська область

“

«Під час втілення
проєкту я мала досвід
переживання такої
палітри відчуттів,
що неможливо
передати словами.
Це і хвилювання, чи
вийде, і щастя-радість
від побаченого,
і розпач, коли все
“розсипалось”,
і відчуття спустошення,
і натхнення на
новий, не менш
цікавий проєкт, який
приносить мені
задоволення».

Dalion
Владислава Бутко,
15 років
м. Вишневе,
Київська область

“

«За це літо я отримала
для себе декілька дуже
важливих уроків: урок
№ 1 — ніколи нічого не
йде за твої планом; урок
№ 2 — завжди треба все
пробувати, навіть якщо
тобі здається, що шанси
на успіх нульові; урок
№ 3 — розпорядок дня
просто необхідний (+
додайте спорт у ваше
життя); урок № 4 —
навчіться балувати себе;
і останній — урок № 5 —
партнер по проєкту — це
важливо».

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЕКОМІШЕЧКІВ
РУЧНОЇ РОБОТИ
Мета проєкту. Створити магазин екоароматичних мішечків
і розповідати людям про користь трав, які сховані всередині.
Результати проєкту. Дівчина розробила дизайн мішечків і
підібрала лікарські запашні трави та інші рослини, які позитивно впливають на організм людини. Владислава виготовляла
мішечки власноруч і створила інтернет-магазин як майданчик
для продажу. Такі мішечки — це екологічний аналог аромаламп,
який допоможе наситити приміщення приємним ароматом і налагодити емоційний стан після важкого дня. За час реалізації
проєкту було продано 13 мішечків: люди отримали екопродукт,
а організаторка — новий цікавий досвід у творчій сфері та сфері
продажів.

Команда
проєкту:

Бутко Владислава —
координаторка проєкту,
майстриня.
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Бюджет:

758 грн

Wolkiens
ВИГОТОВЛЕННЯ СТІКЕРІВ ТА ЇХ
ПРОДАЖ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ МЕТОЮ
Мета проєкту. Проєкт спрямований на розв’язання проблеми нестачі засобів особистої
гігієни для дівчаток, які змушені
пропускати заняття у школі через раптову менструацію. Половину виручених коштів було
віддано на створення рожевої
скриньки для дівчаток у школі.

Команда
проєкту:
Софія
Виногородська —
керівниця проєкту,
авторка та ілюстраторка.

Софія Виногородська,
16 років
м. Канів,
Черкаська область

Результати проєкту. Аби
досягнути мети, Софія розробила дизайн стікерів, надрукувала їх і запустила в продаж.
У результаті було продано весь наклад. Половину
коштів із продажу стікерів витрачено на встановлення рожевої скриньки із засобами
гігієни для дівчат. Наприкінці
вересня скриньку успішно
встановили в закладі освіти,
в якому навчається Софія.

Бюджет:

450 грн
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“

«У мене з’явилися ідеї
для багатьох інших
проєктів, які б я хотіла
колись утілити. І як би
мені складно не було
і скільки б помилок
я не зробила, це для
мене незабутній досвід,
і мені є над чим
працювати».

Школа
волонтерства
ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ ПРО ВОЛОНТЕРСТВО

Кирило Вузький,
15 років
м. Одеса,
Одеська область

“

«Проєкт насправді був
чудовим. Багато нових
знайомств із чудовими
учасниками, тренерами
школи, менеджерами
УВС, додатково
запрошеними спікерами.
Робота в команді є також
важливим умінням,
яке я розвинув під час
реалізації проєкту».

Мета проєкту. Дати новачкам у волонтерстві базові знання для
того, щоб вони могли ефективно долучитися до різних можливостей, які є в їхньому місті.
Результати проєкту. У межах проєкту відбувся цикл тренінгів для
30 учасників, які долучилися до «Школи волонтерства» й отримали не лише теоретичні знання про волонтерство, а й практичні
завдання, серед яких — допомога людям похилого віку. Окрім
того, учасники розбили свої стереотипи про волонтерство, дізналися про відкриті можливості.

Команда
проєкту:

• Кирило Вузький —
координатор проєкту;
• локальна команда УВС
в Одесі.

Бюджет:

1500 грн

Знай власну історію
ТВОРЧИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ, МЕТОЮ ЯКОГО
Є РОЗВІНЧУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ МІФІВ
Мета проєкту. Питання України в Україні будуть актуальні
завжди! Нині проблема політизації історії та насаджування історичних міфів стоїть дуже гостро, поширюється дезінформація
в суспільстві, передусім — серед молоді, чому й має завадити
проєкт. Його суть полягає у тому, що активна молодь Криворіжжя (творчі спілки / шкільні парламенти) створюють постери на
тему розвінчування історичних міфів про українські персоналії.
Результати проєкту. Софія організувала конкурс на виготовлення постерів, які б розвінчували історичні міфи про українські персоналії, і поширила інформацію про цю подію серед
учнів 24-х закладів освіти. У результаті отримали 19 постерів
та 5 статей від учасників, яких було нагороджено пам’ятними
призами — шоперами та стікерами з друком зображень в айдентиці заходу. Загалом у проєкті взяли участь 72 особи.
Команда проєкту:
• Софія Гринько — організаторка проєкту;
• В. Нескородєва — дизайнерка мерчу.

Бюджет:

660 грн

Софія Гринько,
15 років
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська
область

“

«Якісним результатом я
вважаю просвіту молоді
Криворіжжя щодо
достовірності історичних
фактів і вміння користуватися
джерелами інформації та
фільтрувати їх».

Швидше,
допоможи!

Бюджет:

1700 грн

ЦИКЛ ЗАХОДІВ ПРО НАВИЧКИ ПЕРШОЇ
ДОПОМОГИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ТА ДОРОСЛИХ

Анастасія Долобанько,
15 років
м. Одеса,
Одеська область

“

«За ці два місяці я
навчилася бути лідером
у команді, в якій майже
все залежить від мене,
а особливо те, чи
спрацює ідея. Також
навчилася виходити
із зони комфорту для
досягнення цілей,
спілкуватися з людьми
на рівних, мотивувати
команду і любити
людей, не вмикати
“синдром відмінниці”,
а орієнтуватися на свої
внутрішні відчуття.
Я справді відчуваю,
що стала іншою: більш
свідомою, розуміючою
та організованою».

Мета проєкту. В Україні, за статистикою, щороку 50 000 людей гине
через ненадання першої допомоги. Тому знання, які дає проєкт, покликані врятувати чиєсь життя.
Результати проєкту. На онлайн-марафоні знань з першої допомоги
на Facebook- та Instagram-сторінках підписники познайомилися з
алгоритмом надання першої допомоги, його особливими кроками,
правильністю їх виконання, а ще змогли закріпити і відпрацювати
знання за допомогою тестів, ситуаційних задач у сторіс.
Настя залучила експертів спеціалізованого навчального центру,
які провели майстер-класи з порятунку життя в Одесі. Додаткову
інформацію учасники отримали з чек-листів і буклетів, які розробила
команда проєкту.
Проєкт тривав 38 днів, і в результаті кількість його учасників досягла
270 осіб.
Команда проєкту:
• Анастасія Долобанько — керівниця
проєкту, головна рушійна сила та
копірайтерка;
• Анна Саврицька — комунікаційна
менеджерка;
• Софія Чебан — креативна
менеджерка, генераторка ілюстрацій;
• Олена Долобанько — фінансова
менеджерка;
• Анна Галян — графічна редакторка
та SMM-менеджерка.
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K-day
ФЕСТИВАЛЬ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
МУЗИЧНОМУ НАПРЯМУ K-POP

Бюджет:

0 грн

Мета проєкту. Проєкт спрямований на організацію цікавого й активного дозвілля для дітей та молоді, популяризацію музичного напряму k-pop та об’єднання поціновувачів корейської музики.
Результати проєкту. Анастасія втілила задумане і провела фестиваль, у якому взяли участь 120 дітей і підлітків з танцювальних команд та близько 200 глядачів. Поціновувачі музики Південної Кореї
мали нагоду зібратися у міському парку задля спілкування, крутої
музики і танців. Усі, хто завітав до парку, змогли подивитися виступи танцювальних колективів, усі діти танцювали під час невеликих
майстер-класів та дискотеки наприкінці. Танцювальні колективи
продемонстрували місту свої вміння і залучили нових учасників до
танцювальних студій.
Команда проєкту:
• Анастасія Демченко — координаторка заходу;
• Яна Ставнича — координаторка танцювальних команд;
• Владислав Логвін — технічний супровід, допомога з музикою;
• Орина Плахотнік — фотографиня;
• Катерина Боровик — консультантка з партнерств.
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Анастасія Демченко,
15 років
м. Кам’янське,
Дніпропетровська
область

“

«Мені було дуже страшно
йти і презентувати
серйозним людям свою
не надто серйозну ідею,
проте мені це вдалося.
Я усвідомила, що часом
ініціативність дуже важлива
у подібних речах, і сам
факт виконання якихось
дій має позитивний вплив
на ствердну відповідь
під час переговорів.
Велика кількість
спілкування вивела
мене із зони комфорту.
Тепер мені набагато
легше знайомитися
та спілкуватися з
новими людьми, і, як би
банально це не звучало,
я звільнилася від фобії
телефонувати незнайомим
людям».

Від серця
до серця
БЛАГОДІЙНИЙ
ЯРМАРОК
Ісмаіл Дербаші,
16 років
с. Першокостянтинівка,
Херсонська область

Мета проєкту. Проєкт був створений для збору коштів на допомогу
онкохворій
дівчинці.

“

Результати проєкту. Ісмаїл організував благодійний шкільний ярмарок, на якому охочі учні, батьки,
викладачі продавали власноруч
виготовлені солодощі. Ярмарок
відвідали 70+ гостей, і кожен з них
зробив свій внесок у допомогу дівчинці. Автори запланували на цей
рік ще декілька схожих проєктів, бо
заходи, спрямовані на допомогу тій
чи іншій людині, ніколи не залишаються без доброчинців.

«Я навчився працювати в
команді й організовувати
проєкти більшої
складності, ніж ті, за які
я брався раніше. Планую
провести ще купу різних
благодійних заходів. Буду
проводити їх навіть тоді,
коли закінчу школу».

Команда
проєкту:
•
•
•
•

Ісмаіл Дербаші — організатор проєкту;
Віталій Бурда — директор школи;
Вікторія Кос — заступниця директора;
шкільна САМ (спілка активної молоді).
Бюджет:
зібрана сума —

2300 грн
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Art genious
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ
ПРОЄКТ ДЛЯ ДІТЕЙ

Мета проєкту. Творчість розвиває креативне мислення, і підсилення саме цих
навичок у дітей — основна мета проєкту.
Результати проєкту. Катерина провела для дітей різноманітні заходи:
майстер-клас із малювання, на якому
діти зображували свої мрії за допомогою акварельних фарб; тренінг, присвячений Дню Незалежності України;
майстер-клас зі створення лепбуків;
тренінг «Мистецтво іграшок», на якому створювали іграшки для лялькового театру. У межах проєкту діти
вчилися створювати цікаві історії за
допомогою різноманітних предметів
та матеріалів: фарб, ножиць, паперу
та ін. Усього до проєкту долучилися
35 учасників.

Команда
проєкту:
• Катерина Дерій — організаторка
проєкту;
• Ольга Носач — педагог-організатор
школи;
• Руслана Долговесова, Давид
Дубовик, Микола Бесіда.
Бюджет:

444 грн
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Катерина Дерій,
16 років
смт Калинівка,
Київська область

“

«Робота з дітьми —
це щось нове, новий
досвід. Я навчилася
спілкуватися з
дітьми, доносити
до них важливі
думки, працювати в
команді, покращила
свої організаторські
здібності».

Мозарт
Вікторія Дуйко,
15 років
м. Одеса,
Одеська область

“

«Я встигла навчитися
викладати мозаїку,
як будівельник, і
усвідомила, що ручна
праця дуже важка і має
цінуватися на рівні з
розумовою. Для мене це
новий досвід, і я рада,
що це літо провела
саме так. До того ж я
зробила не тільки котика
з мозаїки. Чудовий
слоник уже приклеєний
у під’їзді мого будинку,
а незабаром я приклею
каблучку на фасад
ювелірної майстерні».

КРЕАТИВНИЙ ПРОЄКТ, СУТЬ
ЯКОГО ПОЛЯГАЄ В ОЗДОБЛЕННІ
ПРИМІЩЕНЬ МОЗАЇКОЮ
Мета проєкту. Проєкт має на меті прищепити дітям любов до бездомних тварин і навчити доброго ставлення до них. А ще естетичну мету — прикрасити мозаїкою кімнату в дитячому садочку!
Результати проєкту. Це був перший такий масштабний творчий
досвід Вікторії в техніці мозаїки. Дівчина опрацювала теоретичну частину, розробила дизайн зображення і закупила всі необхідні матеріали. Опісля підібрала кольорову гаму — і закипіла
робота: протягом кількох тижнів на стіні в кабінеті психолога в
дитячому садочку було викладено котика з маленьких частинок
мозаїки. Згодом після літніх канікул мозаїку побачили майже всі
дітки із садочка (приблизно 500 малюків). Психолог провела для
них заняття, на якому говорили зокрема про наслідки поганого
поводження із тваринами, про безхатніх тварин, які потребують
турботи людей.

Команда
проєкту:

• Вікторія Дуйко — координаторка проєкту;
• друзі: Соня, Віка, Сергій (допомагали
із закупівлею та оздобленням).
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Shummers
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ (ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ /
ЗВИЧАЙНИХ ВУЛИЦЬ), ЗБІР СМІТТЯ ТА
ПЕРЕДАЧА НЕПОТРІБНИХ, АЛЕ ЯКІСНИХ
РЕЧЕЙ ТИМ / ТУДИ, ДЕ ВОНИ ПОТРІБНІ
Мета проєкту. Показати приклад підліткам, як варто почати із себе,
зі свого міста, щоб робити світ приємнішим, чистішим. Люди просто
не звикли прибирати, допомагати, але проєкт створив розуміння,
що займатися такими речами — це круто!
Результати проєкту. Для свого проєкту Діана зібрала активних підлітків і спільно з ними розпочала творити хороші справи. Результати не забарилися. Київське вище професійне училище залізничного
транспорту імені В. І. Кудряшова отримало оновлені / пофарбовані
фасад та паркан і змогу звернутися за допомогою до волонтерів у
разі потреби. Жителі Оболонського району отримали повністю очищені від сміття: парк біля школи № 214, локації «за базаром» біля
входу на станцію метро «Героїв Дніпра» та «насип» (де було неймовірно багато недопалків) біля цієї станції. Своєю ж чергою, учасники
проєкту отримали похід у кав’ярню за рахунок працівника училища,
спогади, тест на витримку, багато похвали та приємних слів від перехожих та індивідуальні запрошення на любительські тренування
з бадмінтону в спорткомплексі «Схід» щовихідних.
Команда
проєкту:

• Діана Дядюх —
керівниця проєкту;
• Ксенія Плешакова;

• Ольга Богомолова;
• Максим, Христина.
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Діана Дядюх,
14 років
м. Київ,
Київська область

“

«Я неймовірно радію
і дякую собі, що
присвятила літо-2021
цьому проєкту! Скоро
буде друга частина —
здача книжок у бібліотеку.
Також цього року
хочемо зібрати старий /
непотрібний одяг, аби
брудний, непридатний
для носіння віддати на
утилізацію, а чистий,
якісний передати
напряму благодійним
організаціям або
продати, а виручені
кошти скерувати на
благодійність».
Бюджет:

1050 грн

Try to work
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ СУМЩИНИ
Мета проєкту. Ким я хочу бути в майбутньому? Яким є типовий
день у представника улюбленої професії? Як почати свій кар’єрний шлях і на кого піти навчатися? На ці та інші запитання, які
хвилюють, зачіпають підлітків, особливо наприкінці навчання
в школі, вирішив відповісти Владислав Жадан у своєму профорієнтаційному проєкті.

Владислав Жадан,
16 років
м. Суми,
Сумська область

“

«Я задоволений своїм
проєктом, бо зміг
знайти учасників, яким
він був цікавий. А тим
часом найскладнішим
для його реалізації
було знайти не просто
знайомих, які беруть
участь, бо знають
мене, а справжніх
професіоналів, які
зможуть зацікавити
своєю роботою. Саме
такими були наші п’ять
спікерів!»

Результати проєкту. Владислав запропонував учасникам проєкту екскурсії, під час яких вони зустрілися з представниками
різних професій, змогли не лише відчути атмосферу, а й спробували себе в ролі фахівців, виконуючи запропоновані завдання.
Хлопець організував п’ять екскурсій, які дали змогу познайомитися із різними професіями: «психолог», «дизайнер», «журналіст», «програміст», «маркетолог». Кожну відвідали близько
10–15 учасників.

Команда
проєкту:

• Владислав Жадан —
організатор проєкту;
• Діана Дерев’янченко —
поради, перевірка тексту,
мотивація та ідеї;
• Анна Кульчинська —
менторка — поради, перевірка
тексту, мотивація та ідеї.

Бюджет:

570 грн

Міфологія
без страху
МІНІСЕРІАЛ ПРО ЧАРІВНУ
(НЕСТРАШНУ) ЧАСТИНУ
УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ
Мета проєкту. Ознайомити аудиторію з українською культурою,
звичаями, традиціями, міфологією і популяризувати їх через
зйомку мінісеріалу.
Результати проєкту. Для втілення цього масштабного проєкту Марина залучила величезну команду, консультувалась у професійної
письменниці Дари Корній, підбирала образи і локації.
У результаті написано сценарій, відзнято вісім серій та ще дві — в роботі. Проведено допрем’єрний показ серіалу, прем’єру, мінілекцію
про серіал.
Завдяки цьому проєкту аудиторія ознайомилася з українськими
звичаями, віруваннями та загалом культурою через міфологію, він
популяризував українську міфологію і продовжує свою роботу. Мінісеріал показуватимуть учням п’ятого класу Балаклійської школи
в рамках вивчення міфології, дівчина веде перемовини з іншими
школами про показ серіалу учням. Також планується подати цей
проєкт для включення до шкільної дистанційної програми як додаток до основної.

Команда проєкту:
• Марина Жадан — керівниця проєкту,
сценаристка, режисерка, ведуча;
• Максим Чуприна — оператор, монтажер;
• Діана Євсєєва — монтажерка;
• Дара Корній та Ірина Голубєва — експертки.

Бюджет:

500 грн
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Марина Жадан,
15 років
м. Харків,
Харківська область

“

«Під час реалізації
проєкту я навчилася
бути в кадрі, грати
з першого дубля,
працювати з гуглформами, інстаграмом,
каналом в ютубі. Також
завдяки цьому проєкту
мене запросили бути
ведучою в програмі
“Жовто-блакитна кров”,
і я задумалася про
вступ на журналістику.
Познайомилася
і поспілкувалася
з українською
письменницею та
дослідницею міфології
Дарою Корній і
домовилася про
подальшу співпрацю
та заручилася
підтримкою».

Не скаженій
Віталіна Іщенко,
14 років
с. Новосілки,
Київська область

“

«Я досягла того, чого
хотіла, а саме —
усвідомлення людьми
їхньої відповідальності.
Коли я ходила по всьому
селу і збирала підписи
під листом до голови
селищної ради, люди
слухали про проблему,
потім телефонували
й цікавилися — це вже
є результатом для мене.
Проєкт триватиме
і навіть розшириться:
я планую влаштувати
кількох вуличних
кошеняток у сім’ї,
установити будиночки
для котиків, обов’язково
вести блог про наших
тваринок».

СТЕРИЛІЗАЦІЯ ТА ВАКЦИНАЦІЯ
БЕЗДОМНИХ КОТІВ ВІД СКАЗУ
Мета проєкту. Проєкт «Не скаженій» був створений для запобігання поширенню сказу на території громади. Та підтекстом
був розвиток почуття відповідальності за тварин у жителів
с. Новосілки. Аби люди зрозуміли, що здоров’я наших вуличних друзів — це проблема, і її потрібно розв’язувати.
Результати проєкту. Для того аби втілити проєкт, Віталіна провела благодійну театральну постановку для збору коштів і разом
з командою відвідала ХХVII міжнародну науково-практичну ветеринарну конференцію IVC_Summer_2021. Завдяки зусиллям у
межах проєкту п’ятьох кішок стерилізовано та вакциновано, двох
котів вакциновано. Однак це лише початок, бо робота триватиме,
допоки не будуть вакциновані і стерилізовані всі бездомні тварини в селі. Також під час чергового огляду місцевості Віталіна
знайшла семеро безпритульних кошенят, які були дуже слабкими. Тепер троє небайдужих людей, які відгукнулися на прохання
дівчини, підгодовують їх, лікують їм очі.

Команда
проєкту:

•
•
•
•

Віталіна Іщенко;
Вадим Іщенко;
Світлана Чумічова;
Вероніка Олійник.
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Бюджет:

700 грн

«TransformTern»
ЕКОЛОГІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Мета проєкту. Організація дозвілля для підлітків, а також подолання проблеми відсутності знань про концепцію Zero Waste.
Результати проєкту. 4 тижні, 123 учасники, 12 активностей — все
це завдяки екологічному фестивалю Transform Term, який організувала Кіра у своєму рідному містечку Тернівка. Кожен тиждень
цієї події був присвячений принципам 5R з концепції Zero Waste:
• 1 — refuse (відмовляйся!):
лекція, екоквест, ярмарок —
обмін речей (swap-party).
• 2 — reduce (скорочуй!):
майстер-клас
«Еко-шопер»,
екоквест, лекція.
• 3 — reuse (перевикористовуй!): екоквест, майстер-клас
із розпису речей.
• 4 — recycle & rot (сортуй і компостуй!): лекція, екогра, майстер-клас «Крафтовий папір».

• У результаті вдалося не лише
зацікавити жителів міста проблемами екології, а й об’єднати волонтерську спільноту
молодіжного центру, опанувати навички проєктного
менеджменту й ініціювати
нові екозвички! До прикладу,
ярмарок-обмін речей, який
команда організувала в рамках фестивалю, відтепер буде
проводитись у місті щороку.

Команда проєкту:
• Кіра Іщенко — організаторка
та координаторка фестивалю;
• Марія Корф — художниця,
розробниця лого та
зображень до постів;
• Аліса Міляховська — авторка
текстів до постів.

Допомагали проводити
заходи: Альона Гушул,
Юлія Манякіна, Тетяна
Іщенко, Марина Сорокіна,
Олександр Іщенко, Анастасія
Фір’ян, Альона Довженко.
Бюджет:

360 грн

Кіра Іщенко,
16 років
м. Тернівка,
Дніпропетровська область

“

«Активності варто до
дрібниць планувати
завчасно, але, to be honest,
усі квести я придумувала
в день проведення, і
також вийшло незле, тому
імпровізація — непогана
стратегія. Навіть якщо
з анкети складається
враження, що людина
мотивована, то на ділі
це може виявитися
зовсім не так, і тут треба
шукати підхід. Зібрати
волонтерів не легко, як і
розкрутити сторінку. Також
я була вкрай здивована
численними проханнями
дітей 10–12 років: “А можна
російською?” Ситуація
зі знанням мови в нас
катастрофічна, що дуже
сумно».

Ч_арт boom
Ізабелла Козлова,
15 років
смт Чкаловське,
Харківська область

“

«Зрозуміла, що не
все так просто, як
здавалося спочатку,
але якщо є підтримка
і гарна команда, можна
багато чого досягнути.
Тепер планую
продовжити проєкт
і на наступний рік!»

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС,
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ МОЛОДІ
Мета проєкту. Фестиваль дав змогу об’єднатися активній молоді
Чкаловської громади задля спілкування, обміну досвідом та подальшої плідної діяльності.
Результати проєкту. Фестиваль мав декілька локацій:
• конкурсну програму талантів, де учасники змагались у
жанрах вокального мистецтва, хореографічного мистецтва,
інструментальної музики, оригінального мистецтва;
• благодійний ярмарок;
• дискотеку;
• мистецькі зони.
Захід відвідали понад 300 осіб (від 7 до 35 років), а 140 безпосередньо
взяли участь у конкурсних номерах та благодійному ярмарку.

Команда
проєкту:

• Ізабелла Козлова — авторка проєкту;
• лідери учнівського самоврядування
New direction та волонтери.
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Бюджет:

7 430 грн

Академія безпеки
ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ ПРО БЕЗПЕКУ ДЛЯ ДІТЕЙ
Мета проєкту. Проєкт має за мету навчити дітей простих і важливих правил безпеки, щоб ці юні дослідники світу скрізь і завжди
почувалися захищеними від неприємностей. Важливо навчити
молодь алгоритму дій у ситуаціях, пов’язаних із ризиком для життя та здоров’я.
Результати проєкту. На цікавому практичному уроці вогнеборці, поліцейські, рятувальники розповіли, як розпізнавати небезпеку й уникати її. Участь взяли 40 дітей — учнів 3–4 класів. За
результатами зустрічі вони намалювали малюнки з правилами
безпечної поведінки. Також командою проєкту було проведено
опитування серед батьків на предмет ефективності заходу.
Команда
проєкту:

• Володимир Короченцев — автор
проєкту;
• Юліана Короченцева — менеджерка
з комунікацій;
• Анастасія Короченцева —
представниця цільової аудиторії;
• співробітники ДСНС, КАРС КМДА,
Національної поліції.
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Бюджет:

10 грн

Володимир Короченцев,
14 років
м. Київ,
Київська область

“

«Проєкт має і буде
продовжуватися.
Планується
серія зустрічей із
представниками служб
порятунку, лекції та
навчально-практичні
заходи на свіжому
повітрі з дотриманням
усіх правил і обмежень,
пов’язаних із поширенням
COVID-19. Я бачу розумні
й кмітливі очі дітей і
пишаюся своєю ідеєю та
рівнем її реалізації».

Rainbow day
ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ
ДЛЯ ДІТЕЙ
Дар’я Лисюк,
16 років
смт Попільня,
Житомирська область

“

«Завдяки проєкту я
зрозуміла, наскільки
важливо планувати будьякий захід заздалегідь і
правильно розподіляти
та делегувати обов’язки.
Для мене це стало
окремим викликом».

Мета проєкту. Розповісти дітям про історію та розвиток кінематографа.
Результати проєкту. В межах проєкту дівчина провела 8 кінопоказів у цікавому форматі лекцій-переглядів. Учні 1–4 класів
дізналися про історію та розвиток кінематографа, адже нечасто
ця тема настільки детально розглядається у школі. Також Дар’я
провела урок про волонтерство, благодійність та патріотичне
виховання для учнів молодшої школи.

Команда
проєкту:
•
•
•
•
•

Дар’я Лисюк,
Анна Бєлянцева,
Катерина Гонтар,
Анастасія Ігорівна,
Людмила Едуардівна.
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Бюджет:

200 грн

Екопікнік
ОСВІТНЬО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ МІСТА ВАРАШ
Мета проєкту. У 2017 році м. Вараш пережило декомунізацію і
було перейменоване. Молодь досі із цим не змирилась. Усі хочуть втекти звідси; школярів, які б цікавились атомною енергетикою, не залишилось, а без неї місто загине. Вараш люблять тільки представники старшого покоління, і цю проблему потрібно
розв’язувати. Тож проєкт «Екопікнік» мав зацікавити школярів
історією рідного краю.
Результати проєкту. Аби досягнути поставленої мети, дівчина
спільно з командою провела для молоді екскурсію до живого
куточка Будинку дитячої та юнацької творчості й організувала
тематичний квест для учнів закладів освіти. Учасники пересувалися локаціями і з кожним наступним завданням щораз більше
дізнавалися про історію міста й АЕС. Фіналісти отримали подарунки. У межах проєкту Анастасія також організувала бліцтурнір
для молодших учасників, а найактивніших нагородила пам’ятними призами. А на закінчення всі разом зняли привітання для
Вараша з Днем міста. Загалом дівчині вдалося долучити до проєкту понад 90 учасників.
Команда проєкту:
• Анастасія Мамчич — координаторка проєкту;
• міська рада старшокласників «Варта».

Бюджет:

4250 грн
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Анастасія Мамчич,
16 років
м. Вараш,
Рівненська область

“

«Місто енергетиків
Вараш. Що ви про
нього знаєте?
Є супутником РАЕС
і має велику кількість
наркозалежних? А чи
не хотіли б ви більше
дізнатися про це
містечко на Поліссі?
У своєму проєкті я
зібрала найважливіші
теми сьогодення
для Вараша, як-от:
енергетика, історія та
екологія, і заохотила
молодь полюбити
нашу спільну домівку».

Open air

“

Руслана Марченко,
14 років
смт Десна,
Чернігівська область

«Я хочу подякувати своїм
тренерам, директору
Деснянського НВК
Римарєву Костянтину
Євгенійовичу, своїй
патріотичній наставниці
Прокопець Тетяні
Петрівні, своїй команді,
депутатам Деснянської
селищної ради, які
підтримали мій захід!
Дякую вам, люди, за
те, що знайшли час і
прийшли підтримати
мене! Дякую Україні
за те, що я — українка!
З Днем Незалежності
України! Слава Україні!»

ФЕСТИВАЛЬ ДО ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Бюджет:

2279 грн

Мета проєкту. Популяризація національного свята — Дня Незалежності України, української музики, нові знайомства серед
підлітків, налагодження позитивної атмосфери серед молодого
покоління.
Результати проєкту. Фестиваль, що відбувся у смт Десна, залучив 125 відвідувачів! На гостей свята чекала запальна дискотека,
танцювальні батли, фотозони, кольоровий дим та святковий салют. Проєкт заохотив підлітків до саморозвитку, відповідального
громадянства, активної участі в розвитку своєї громади.

Команда
проєкту:

• Костянтин Римарєв —
директор Деснянського
НВК;
• Олена Кулідоброва;
• Тетяна Прокопець;
• Сергій Солодкий;
• Світлана Марченко;
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• Лариса Назаренко —
хореографиня;
• друзі: Лілія Берлог,
Владислав Берлог,
Валерія Остроух, Олена
Міненок, Марина Івахно;
• Сергій Загірний —
діджей.

Rivers without
plastic its fantastic
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
МІСЦЕВИХ ВОДОЙМ
Мета проєкту. Проєкт спрямований на очищення річок від пластику. На жаль, нині річки Харкова на межі екологічної катастрофи.
Через це вони міліють, тваринний світ вимирає, а кількість прісної
води, придатної до споживання, катастрофічно зменшується. Викинуте у воду сміття, особливо пластик, починає утворювати сміттєві острови й подорожувати водоймами. Так сталось і з річкою
Лопань, яка протікає у Харкові.
Результати проєкту. Завдяки соціальним мережам дівчина зібрала команду однодумців, разом вони спланували роботу, й опісля
був проведений одноденний стартовий захід — очищення прирічкової зони для відпочинку та купання. Команда волонтерів —
близько 20 учасників. Основною метою було привернення уваги
громади до проблеми забруднення річок.
Команда
проєкту:

• Єва Нестеренко —
координаторка проєкту;
• команда місцевої екологічної
організації «ЕКО».

Бюджет:

2279 грн
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Єва Нестеренко,
14 років
м. Харків,
Харківська область

“

«Продовженню проєкту
бути! Залучимо інші
верстви громади,
волонтерів і техніку.
Пора відповідати за
те, що ми накоїли! Бо я
лише поклала початок
реалізації великої ідеї.
Нехай усе задумане
збувається».

“

Ірина Нога,
15 років
м. Конотоп,
Сумська область

«Я навчилася працювати
з дітьми. Спочатку дуже
боялася, що 11-річним
школярам буде ще не
надто цікаво слухати про
екологію. Але насправді
вони не тільки виявили
інтерес до цієї теми, а ще
й самі розповіли моїй
команді багато цікавого».
Команда
проєкту:
•
•
•
•

Ірина Нога;
Поліна П’ятницька;
Каріна Александрова;
Марія Гланц.

EcoWe
ІГРОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПРО СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

Бюджет:

167 грн

Мета проєкту. Жителі більшості будинків, біля яких встановлені сортувальні контейнери, складають туди несортовані відходи.
Чому? Люди не розуміють, що і для чого, в них немає мотивації,
бажання і часу розділяти сміття. Вихід? Працювати для початку
з учнями шкіл, пояснювати особисто, допомагати, подавати приклад, залучати до активних дій і мотивувати. Саме про це проєкт
«Ecowe».
Результати проєкту. Для досягнення мети свого проєкту Ірина
провела кілька лекцій і тренінгів для 32 дітей 10–12 років. Учасники в ігровій формі дізналися нову інформацію про екологію,
поділилися своїми знаннями в цій галузі, спільно намалювали
пам’ятки про правильне поводження зі сміттям і зарядилися
дружньою атмосферою. Дівчина задіювала сучасні засоби, щоб
зробити заняття інтерактивними. Наприклад, використовувала
гру kahoot, щоб узагальнити знання. До слова, класні керівники
теж долучалися до занять, аби весело провести час зі своїми вихованцями. Як виявилося, більшість дітей знають про життя без
відходів і намагаються в наших реаліях привчати до цього не
тільки себе, а й свої сім’ї.
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UAджинаріум
НАСТІЛЬНА ГРА ПРО МІСТО КРЕМЕНЧУК
Мета проєкту. Проєкт розв’язує проблему сучасного технологічного світу. Нині підлітки приділяють більше часу спілкуванню в соціальних мережах, аніж живому спілкуванню із друзями та сім’єю.
Результати проєкту. Тетяна вирішила створити дизайн і надрукувати настільну гру за мотивами відомої гри «Монополія», попередньо
адаптувавши її. Наприклад, дівчина додала відомі архітектурні споруди Кременчука, райони, підприємства тощо. В результаті гра набула нового світла і зацікавила не лише її однолітків, а й дорослих
незалежно від віку. Презентацію гри відвідало близько 100 осіб.

Команда
проєкту:

• Тетяна Огарь — організаторка проєкту;
• її тато і друзі, які допомагали.

Бюджет:

270 грн
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Тетяна Огарь,
16 років
м. Кременчук,
Полтавська область

“

«Поки я не взяла в
руки коробку з грою,
то не могла повірити,
що в мене вийшло все
заплановане. Бачити,
як люди відкривають
коробку і в них очі
горять, а з вуст лунає:
“ВАУУУУУУУ!!!!!
А В ЦЕ МОЖНА
ПОГРАТИ????”, —
надзвичайно приємно.
Проєкт буде тривати,
адже є багато охочих
замовити гру,
а відмовити їм я не
можу, бо хочу, аби
вони теж відчули ті
самі емоції азарту
й захвату».

Oriyana
post
ШКІЛЬНА ГАЗЕТА
В ЦИФРОВОМУ
ФОРМАТІ

Дмитро Паламар,
16 років
м. Львів,
Львівська область

“

«Рецепт успішного
проєкту = ідея +
розроблення концепції
+ покрокова презентація
+ збір команди + бюджет
+ цілеспрямованість +
працьовитість
+ бажання зробити щось,
чого не робив раніше,
+ величезна підтримка
тренерів і менторів!!!»

Бюджет:

10 грн

Мета проєкту. Створення пізнавально-розважально-освітньоінформаційного шкільного видання для висвітлення погляду
учнів на шкільні події, забезпечення учнів, батьків, учителів, громадськості достовірною, оперативною та актуальною інформацією про діяльність учнівського самоврядування, заходи та найважливіші події в ліцеї, можливості позашкільного навчання.
Результати проєкту. Плани вдалося втілити. Тепер школа має
онлайн-газету. На момент написання звіту у фейсбук-сторінки —
1029 читачів, а на сторінці в інстаграмі — 222 читачі. Найближчим
часом багато охочих зможуть приєднатися до соцмереж за допомогою розклеєних по школі QR-кодів. Проєкт розповів учням — та
й не тільки їм — про різні наукові цікавинки, історичні факти. На
сторінці вітали усіх із найбільшими святами (Днем Незалежності,
Днем Державного Прапора, Першим вересня), розповідали про
волонтерство та цілі сталого розвитку. Писали про можливості позашкільного навчання. Уже погоджено дату інтерв’ю з деканом хімічного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка. Команда проєкту узгодила план проведення освітніх лекцій про волонтерство для учнів молодшої школи. Не забули
й про читачів, що незабаром складатимуть ЗНО, і підготували добірку порад від випускників ліцею. Також команда подала заявку
на участь у проєкті «Привітна школа», щоб виграти велопарковку.
Адже засновники газети піклуються про екологію і заохочують до
цього інших.
Команда
проєкту:

• Дмитро Паламар — координатор проєкту;
• учениці школи: Мілена Закала, Анна Кирилюк,
Анастасія Мандракова, Софія Костюк.
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PurpleWish
РОЗВАЖАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ
ПРОЄКТ ДЛЯ КЕЙПОПЕРІВ

Бюджет:

350 грн

Мета проєкту. Зйомки та публікації kpop dance cover in
public, організація зустрічей кейпоперів та Kpop Dance
Battle у м. Миколаєві, аби створити середовище для розваг, обміну досвідом і творчості фанатів корейської культури.
Результати проєкту. Дівчина організувала зустріч кейпоперів, до якої приєдналися 13 підлітків. Далі відбувся
справжній Kpop Dance Battlе. Було опубліковано 10 відео
про цей вид танців у ТікТок, які сумарно набрали понад
6000 переглядів. Проєкт допоміг кейпоперам з Миколаєва познайомитися й об’єднатися. Багато людей отримали підтримку з боку команди проєкту, деякі кейпопери
перебороли свої страхи й також почали займатися улюбленою справою. На сьогодні в Миколаєві вже більше п’яти Kpop Cover Dance гуртів.

Команда
проєкту:

• ТеТянка — організаторка, танцюристка;
• Лола — стилістка, перукарка, візажистка;
• Ліза — операторка, менеджерка.
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Тетяна Петришина,
15 років
м. Миколаїв,
Миколаївська область

“

«Особисто мої корисні
результати: я знайшла
людей, які також
хочуть займатися
танцями, тому ми
створили свою
команду і плануємо
продовжувати
займатися kpopтанцями. Також я
отримала дивовижну
насолоду від усього
процесу реалізації, що
прикрасило моє літо
і зробило його більш
активним».

Олег Підгородецький,
16 років
м. Коломия, ІваноФранківська область

“

«Під час реалізації
проєкту я зміг підвищити
не лише свій рівень
знань з історії, а й,
можливо, ще чийсь.
Зрозумів, що за короткий
період набрати солідну
аудиторію в телеграмі
без фінансових вкладень
дуже складно. Проєкт
завершиться не раніше,
ніж наприкінці цього
року».

Підготовка
до ЗНО з історії
ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ШКОЛЯРІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ
Мета проєкту. Проєкт спрямований на розв’язання проблеми
підготовки до ЗНО з історії серед школярів, а також має на меті
допомогти підвищити рівень знань з історії України в тих, хто не
складає ЗНО.
Результати проєкту. Проєкт Олега став майданчиком для підготовки до ЗНО з історії для зацікавлених школярів. Окрім конспектного подання обов’язкових тем хлопець самостійно створював тестові формати для перевірки та закріплення інформації
та дат. Отже, канал став інтерактивною альтернативою класичних зошитів для підготовки.
У результаті роботи постійними читачами освітнього каналу стали 70 осіб. Кожні три дні Олег наповнював канал тематичним
контентом і продовжує робити це досі.
Команда
проєкту:

• Олег Підгородецький — автор проєкту
та укладач матеріалів;
• Роман Содома — рекламна підтримка.
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Реставрація
РЕСТАВРАЦІЯ СЕЛА ВЕЛИКА МЕЧЕТНЯ
Мета проєкту. Зробити своє село красивішим; підвищити рівень свідомості жителів, щоб кожен зрозумів, що може творити майбутнє сам.
Результати проєкту. У межах проєкту було проведено багато активностей, але однією з найяскравіших стало свято Івана Купала.
На цьому етапі організатори поєднали дві концертні програми і
створили дійство: були ігри, смачні страви, виступи! Однією з «фішок» свята стала сучасна музика.

Максим Пономарчук,
16 років
с. Велика Мечетня,
Миколаївська область

Пізніше село вирішили трішки прибрати. Учасники команди проєкту прибрали сквер, пофарбували пішохідні переходи спеціальною фарбою, навели лад у дискозалі Будинку культури, і тепер там
відбуваються дискотеки. Однією з наймасштабніших активностей
стало створення тимчасового домашнього притулку для бездомних тварин. За період його існування врятовано життя приблизно
30 тварин, яких знаходили на вулиці. Насамкінець команда поремонтувала, пофарбувала та відновила зупинки громадського транспорту: одну з них прикрасили мечетнянським розписом.

«Цей проєкт багато
змінив за ціле літо,
адже наше село
поступово починає
оживати. Це круто, і
саме це головне для
мене».

Команда
проєкту:

• Максим Пономарчук — координатор проєкту;
• Інна Чумак, Катерина Свінтковська, Олександра
Свінтковська, Ярослава Яковлєва, Олександр
Зелінський, Денис Згуровський, Наталія Страшенко.
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Бюджет:

3 876 грн

“

“

Ірина Рихліцька,
16 років
с. Хідновичі,
Львівська область

«Проєкт довгочасний,
тому триває й досі. За
час втілення я навчилася
краще ладнати з
людьми, домовлятися
про співпрацю, бути
твердою у своїх
рішеннях. Зрозуміла, що
коли здається, що все
втрачено, потрібно не
здаватися, шукати інші
рішення і не опускати
рук. І в мене це вийшло».

Бюджет:

27 707 грн

26-кадр
ШКІЛЬНА ФОТОСТУДІЯ,
ФОТОПІКНІК ТА ФОТОВИСТАВКА
Мета проєкту. Мистецький проєкт про відкриття фотостудії
у школі з метою популяризації фотографії й підвищення якості фотоматеріалів для презентацій, проєктів, використання
в шкільних соцмережах, газеті тощо.
Результати проєкту. Для втілення проєкту Ірина домовилась
із керівництвом закладу освіти про приміщення, знайшла спонсорів, а також однодумців. Завдяки цьому було придбано вартісне технічне обладнання й урочисто відкрито фотостудію на базі
школи. Наступним кроком стало проведення авторкою проєкту
майстер-класів із фотографування для охочих школярів і, зрештою, фотопікнік.
Проєкт підвищив імідж закладу освіти, завдяки йому велика
кількість людей почала говорити про школу. Тепер учні можуть
реалізовувати свої ідеї у фотостудії. Деякі діти захопилися фотографією саме після заняття, і тепер є можливість створити команду шкільних фотографів.
Команда
проєкту:

• Ірина Рихліцька —
керівниця проєкту;
• Юлія Губицька;
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• Вікторія Гірняк;
• Адріана Москалик;
• Валентина Дарнобит.

Кіновечори
ЛІТНІ КІНОПОКАЗИ НА СУСПІЛЬНО
ВАЖЛИВІ ТЕМИ З ПОСТДИСКУСІЯМИ
Мета проєкту. Головна ціль — показати та розповісти підліткам,
що у світі є багато проблем, на розв’язання яких вони в змозі вплинути. Досягали мети шляхом показу фільмів на суспільно важливу
тематику.
Результати проєкту. Авторці вдалось організувати вісім показів.
Один з таких сеансів відвідала рекордна кількість — 56 осіб, а це
дуже багато, як для цього села.
Окремою активністю кіновечорів стали дискусії, на яких глядачі
могли ділитися враженнями від перегляду й обговорювати проблеми, які висвітлювались у фільмах. Адже добірка кінострічок,
яку робила Ангеліна, складалась із фільмів про сучасні проблеми
в суспільстві. Окрім цього, дівчина домовилась із головою сільської
ради про закупівлю екрана для перегляду фільмів наступного літа.
Команда
проєкту:

• Ангеліна Роїк — керівниця проєкту;
• Вероніка Мельничук — SMM-менеджерка.
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Ангеліна Роїк,
15 років
с. Привільне,
Рівненська область

“

«На мою думку,
я змусила підлітків
замислитися про
майбутнє, про те, що
тільки ми можемо його
змінити. Головною
моєю метою було
показати та розповісти
підліткам, що у світі
є багато проблем, які
ми в змозі розв’язати.
І, звісно, весело та
круто провести
час разом».

Lacus — місце,
де народжуються
спогади
Анна Рута,
16 років
смт Турійськ,
Волинська область

“

«Проєкт був важливим
кроком у моєму житті.
Він дав розуміння того,
що шлях до мрії
не буває без труднощів.
Я зіткнулася з багатьма
перепонами: відмова
спонсорування, “пусті
обіцянки”, демотивація,
брак часу та сил. Спершу
я була засмучена, адже
підвела багатьох людей,
які вірили в мене, проте
згодом почула одну
фразу: “Підводити чиїсь
сподівання щодо тебе —
це невід’ємна частина
дорослішання”».

ОБЛАШТУВАННЯ ЗОНИ
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
Мета проєкту. Проєкт покликаний
розв’язати проблему відсутності поля
для гри у волейбол, а також місця для
проведення вільного часу молоді.
Результати проєкту. Команда дівчини
складалась із шести осіб. Однодумці
пофарбували стовпи, вибрали землю
на 20 см, застелили агроволокном, аби
не росла трава, і засипали поле піском.
Волейбольний майданчик розширили до потрібних розмірів і встановили
волейбольну сітку. Поява майданчика
дала можливість залучити молодь до
активного відпочинку. Оскільки до підготовчих робіт було залучено всіх охочих мешканців селища, це дало змогу
людям стати більш дружними.
Команда проєкту:
• Анна Рута — координаторка проєкту;
• Анастасія Миколайчук, Юлія Михалюк,
Світлана Андрійчук, Ілля Кучеря,
а також активна молодь Турійщини.
Бюджет:

55 грн
90

Маріупольському
оазису бути!
БЛАГОУСТРІЙ М. МАРІУПОЛЬ
Мета проєкту. Розв’язання проблеми пересування територією парку, спричиненої
скупченням води на доріжках, аварійним
станом лавок та альтанки, засміченням частини парку поблизу джерела. Цілей було
багато: відродження джерела в парку імені Петровського в Маріуполі, очищення
газону та резервуарів з водою від сміття,
благоустрій території, ремонт лавок, укріплення та фарбування альтанки, встановлення стокових жолобів.

Команда проєкту:

Результати проєкту. Ангеліна разом
з однодумцями зібрала толоку, до якої
приєдналося 12 небайдужих громадян,
щоб відновити джерело в парку імені
Петровського. Пізніше, щоби повністю
відновити джерело, дівчина організувала відкритий захід «Джерело мрій» у
межах проєкту «Маріупольському оазису бути!». Цього разу приєдналися аж
37 учасників і спільними зусиллями все
вдалося. Відновлене джерело в парку
знову стало популярним, збільшилася
кількість відвідувачів. Було встановлено
жолоби для стоку води, укріплено стійки
навісу альтанки, яка перебувала в аварійному стані, змінено розташування
лавки, що теж була в аварійному стані,
проведено толоку біля джерела, завдяки чому територія стала чистою та приємною для відпочинку.

Ангеліна Сєлєкєнова,
16 років
м. Маріуполь,
Донецька область

“

«Я дуже вдячна школі
“Агенти змін” за таку
шалено цікаву можливість
спробувати свої сили.
Долаючи перешкоди чи
етапи реалізації проєкту,
я присвячувала час
маленьким рефлексіям —
робила висновки щодо
комунікації, ймовірних
перешкод та різних
шляхів їх подолання.
Це допомогло мені
уникнути проблем».
Бюджет:

6 832 грн

• Ангеліна Сєлєкєнова —
координаторка проєкту;
• друзі і місцеві волонтери.
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Дозвольте
вижити
Дарія Сидор,
14 років
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська
область

“

«Цей досвід навчив
мене говорити вголос
і не боятися, що тебе
не сприймуть, не
боятися власної думки
і висловлювати її, коли
хочеш, не червоніти від
слів “секс”, “зґвалтував”,
“домагання”.
Проєкт змінив моє
коло спілкування і
познайомив з новими
чудовими людьми, чиї
цінності схожі з моїми».

ТРЕНІНГ ДЛЯ ДІВЧАТ ПРО ТЕ,
ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО
ТА ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА
Мета проєкту. Кожна п’ята жінка планети упродовж свого життя
страждає від насильства. Щоб запобігти цій проблемі, створено
проєкт «Дозвольте вижити», який навчив дівчат говорити вголос
про їхні емоції та практикувати психологічні техніки.
Результати проєкту. Тренінг згуртував понад п’ятдесят дівчат
і їхніх особистих історій. У межах проєкту проводилися зустрічі із
психологами та працівниками поліції, які навчали юнок захищатися від психологічного та фізичного насильства. Наприкінці учасниці отримали пам’ятки, в яких зазначено ознаки жертв насилля,
алгоритми допомоги постраждалим, гарячі лінії допомоги та протидії насиллю. Відеоанонс проєкту в ТікТок зібрав понад 13 тисяч
переглядів.
Команда
проєкту:

• Дарія Сидор —
керівниця проєкту;
• Анастасія Кіжло —
психологиня ССУ;
• Артур Ботюк — фотограф;
• волонтери з Paragraph.

Бюджет:

200 грн

Шлях
футболіста
ШЛЯХ МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ
ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ
Мета проєкту. Пройти тримісячний план тренувань, покращити
власні навички футбольної майстерності і потрапити до однієї
з найкращих футбольних академій нашої країни. Щоб ділитися
своїми досягненнями та надихати інших, автор і знімав навчальні відео в ТikTok на футбольну тематику. Він мріє стати професійним футболістом.
Результати проєкту. Хлопець регулярно тренувався та знімав
відео для популяризації футболу, власної мети і щоб надихнути
інших. Він планував тренуватися протягом трьох місяців, один
місяць — 120 тренувань. Отримана травма внесла свої корективи, проте Даніїл не здався. Хлопець проводив тестування своїх
фізичних здібностей до і після циклу тренувань, і результати не
забарилися. Даніїл зняв шість відео про тренування в TikTok,
сумарно вони набрали понад 30 000 переглядів.

Команда
проєкту:
• Даніїл Смірнов

Бюджет:

40 грн

Даніїл Смірнов,
16 років
с. Велика Лепетиха,
Херсонська область

“

«Втілюючи проєкт, я
зрозумів, що опускати
руки під час негараздів —
не варіант. Потрібно
піднятись і йти далі!
Я продовжую знімати
відео в TikTok
і тренуватися за
новим планом, щоб у
майбутньому реалізувати
проєкт повною мірою».

Go volleyball
Анна Соловей,
15 років
с. Дворічна,
Харківська область

“

«Було дуже круто.
Я навчилася правильно
добирати слова, коли
з кимось домовляюся.
Навчилася без страху
висловлювати свої
думки. Прокачала
вміння в комунікації.
Зрозуміла, як працюють
наша селищна рада
і ліцей. Усвідомила,
що тільки від мене
залежать мої вчинки
і їх результати.
Відновлений
майданчик для
пляжного волейболу —
це чудово. Якщо за
ним доглядати, він
прослужить довго».

ВІДНОВЛЕННЯ МАЙДАНЧИКА
ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ

Бюджет:

5 827 грн

Мета проєкту. У с. Дворічна немає доступного майданчика для
тренувань. Тому команда друзів вирішила організувати відновлення майданчика для пляжного волейболу.
Результати проєкту. Для відновлення майданчика знадобилося
чотири дні. За цей час учасники проєкту перекопали територію
по периметру, позгрібали траву, викопали землю в глибину для
збільшення товщини піскового покриву, вивезли зайвий ґрунт,
завезли пісок, пофарбували стійки, розрівняли покриття. Після
завершення робіт провели пробну гру.
Відтепер стало можливим проводити змагання / тренування
у більш доступному та охайному місці.
Команда проєкту:
• Анна Соловей —
координаторка проєкту;
• Світлана Мовчан;
• Вероніка Ткачова;
• Крістіна Близнюк;
• Дмитро Зернов;
• Дмитро Довгополий;
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•
•
•
•
•
•

Сергій Довгополий;
Ярослав Печериця;
Яромир Шевченко;
Михайло Громовий;
Олександр Кукурука;
Тетяна Соловей.

Saved souls
ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
ОРГАНІВ ПІСЛЯ СМЕРТІ В УКРАЇНІ
Мета проєкту. Поширення ідеї донорства та зниження смертності населення шляхом трансплантації органів після смерті.
Люди мають знати, що така можливість існує, адже попередній
аналіз дав зрозуміти, що багато українців не володіють цією інформацією.
Результати проєкту. Для промоції ідеї донорства в Україні та
інформування про подробиці донорства органів були створені
та розклеєні постери з QR-кодами в Києві. QR-коди переводили
на важливу інформацію, зокрема про законодавство стосовно
згоди на посмертне донорство, зворушливі історії про інше життя завдяки донору. Проєкт досі триває.

Команда проєкту:
• Раїса Стадніченко — опитування, створення
постерів, слоганів;
• Аліна — консультантка;
• Ольга Стадніченко.

Бюджет:

54 грн
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Раїса Стадніченко,
15 років
м. Київ,
Київська область

“

«Я навчилася краще
планувати свій час.
Нині продовжую
втілювати проєкт, адже
ще є куди розвиватися.
Також я отримала
багато позитивних
емоцій від результатів
нашої роботи — люди
почали цікавитися
проблемою і хочуть
дізнатися більше
інформації».

Софія Стасюлевич,
16 років
м. Сєвєродонецьк,
Луганська область

“

«Я радію, що нам вдалося
організувати цей захід!
Команда та учасники
отримали незабутні
емоції і враження, гарно
провели час і дізналися
нову інформацію про
космос».

Зоряний
шлях

Бюджет:

730 грн

ОСВІТНЬО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ПРОЄКТ НА КОСМІЧНУ
ТЕМАТИКУ

Мета проєкту. Розширювати кругозір жителів Сєвєродонецька,
зацікавлених темою спостережень за космосом. Розвивати в підлітків зацікавленість до пізнання нового, адже в наш час важливо
навчитися жити в гармонії з навколишнім світом.
Результати проєкту. Реалізація проєкту передбачала кілька захопливих активностей для учасників: квест, перегляд фільму про космос просто неба та відвідування планетарію. Квест містив завдання на космічну тематику: одна правильна відповідь — одна літера.
На фініші учасники мали можливість скласти слово з отриманих
літер, яке і було кодом доступу до самого планетарію. Тож усі учасники побували в планетарії, мали змогу поглянути в телескоп,
а насамкінець — переглянути тематичний фільм просто неба.
Команда
проєкту:

•
•
•
•

Софія Стасюлевич — організаторка, фотографиня;
учитель астрономії — помічник;
учитель мистецтва — помічник;
школярі-волонтери.
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Екозміна
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТАБІР
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
Мета проєкту. «Екозміна» — чотириденний табір для підлітків 14–17 років,
що покликаний розв’язати проблему низького рівня екосвідомості молоді та покращити стан навколишнього середовища в місті.
Результати проєкту. Табір тривав чотири дні, до участі в ньому зголосилися 20 підлітків. Учасники грали в ігри на екологічну тематику, мали
практичні заняття із сортування сміття, тренінг про природоорієнтовані
рішення, провели екоакцію на підтримку зелених коридорів на Лебединці в рамках фестивалю містотворення «Майстерня міста Рівне», створили концепції соціальних та бізнес-проєктів, які розв’язують екологічні
проблеми, провели толоку й очистили міський пляж від сміття, яке потім
завезли на станцію сортування. Це лиш короткий перелік активностей у
межах табору. І головний результат — створена спільнота активної екосвідомої молоді, яка прагне змінювати своє місто та країну, покращувати
стан навколишнього середовища і докладати зусиль для розв’язання екологічних проблем.
Також Карині з командою вдалося виграти
10 000 грн на озеленення міста в рамках
«Сафарі для громад», тож далі буде!
Бюджет:

5931 грн
Команда
проєкту:
•
•
•
•
•

Карина Степанович;
Ірина Малевич;
Вікторія Паріпа;
Тетяна Бєлова;
Павло Панчук.
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Карина Степанович,
16 років
м. Рівне,
Рівненська область

“

«Починаючи розробляти
ідею проєкту,
я й подумати не могла,
скільки досвіду, нових
людей та інсайтів принесе мені “Екозміна”. Разом
з командою мені вдалося
запалити очі двадцятьох
підлітків, які далі будуть
поширювати інформацію
про екосвідомість, а
продовження “Екозміни”,
безумовно, буде!
Я планую виходити
на масштабніший рівень
та організовувати
не лише табори,
а й марші, долучатися до
екоакцій і продовжувати
мотивувати нашу молодь
творити екозміни!»

Sexeducation
Антоніна Студент,
15 років
м. Сокаль,
Львівська область

“

«Цей проєкт насамперед
навчив мене спілкуватися
з різними людьми і
за різних обставин —
посеред шкільного дня
йти на зустріч зі спікером,
щоб обговорити деталі,
водночас відповідаючи
потенційним учасникам
на запитання в дірект.
Проєкт отримав
позитивний і гучний
резонанс у Сокалі,
ми з командою вже
задумуємося над
проведенням схожої
ініціативи для підлітків
чи молодших школярів
знову протягом року
в школах міста».

КУРС-ІНТЕНСИВ ЗІ СТАТЕВОЇ
ОСВІТИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Бюджет:

905 грн

Мета проєкту. Підлітки в пубертатний період швидко дорослішають і, потребуючи інформації, черпають її з усіх можливих джерел — з інтернету, від старших друзів… Однак ця інформація часто
буває неправильною чи неточною. Це можна виправити лише в
один спосіб — проводячи просвітницьку діяльність серед дітей та
підлітків. Авторка вирішила почати зі свого містечка і створила
курс-інтенсив зі статевої освіти для підлітків від 12 років, на якому спеціалісти доступно й прозоро відкриють завіси табуйованої
теми, дадуть відповіді на всі незручні запитання.
Результати проєкту. Курс складався із шести лекцій, які тривали протягом двох днів. Запрошені спікери поділилися з підлітками важливими знаннями з питань репродукції та розвитку людського організму.
Заходи відвідали 35 учасників, 100% з яких в анонімному анкетуванні
позитивно їх оцінили. Тепер у нашій країні стало більше свідомої та
обізнаної молоді, що знає про правила контрацепції і страшні наслідки ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом).

Команда
проєкту:

• Антоніна Студент —
координаторка проєкту;
• Оксана Климчук;
• Софія Мандрик;
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•
•
•
•

Віта Папроцька;
Настя Ковалик;
Яна Яремко;
Мар’яна Яремчук.

Тиша
ЗАПИС
АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ

Бюджет:

450 грн

Мета проєкту. Часто людям потрібна підтримка. Не завжди в
тебе є хтось, хто може тебе підтримати, зате майже всі люблять
музику. Пісня і стане тією підтримкою для людини, яка буде її
слухати.
Результати проєкту. Дівчина полюбляє грати на гітарі, співати та писати пісні на соціальні теми, тому не дивно, що її нова
авторська пісня має назву «Життя». Адже, як вважає авторка,
пісня має бути чимось значимим для суспільства.
Завдяки допомозі й підтримці рідних та близьких Анастасії
вдалося записати в студії власну композицію, яку згодом було
розміщено на відкритих платформах. На момент презентації
проєкту пісня отримала понад 200 прослуховувань у мережі.

Команда
проєкту:

• Анастасія Сулима —
сонґрайтерка, музикантка.
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Анастасія Сулима,
13 років
с. Носачів,
Черкаська область

“

«Я зрозуміла, що
зробити так, як
хочеться, завжди
важко, завжди потрібна
плідна праця, тим
паче над проєктом.
Однак натхнення,
яке я отримала від
реалізації, змушує
мене продовжувати,
бо музика — це те,
що завжди зі мною.
І відтепер я хочу
ділитися нею».

Дендрарій
«Крем’янець»
Ліліана Темрякова,
16 років
м. Ізюм,
Харківська область

“

«Я навчилася брати
на себе більше
відповідальності, завжди
шукати вихід із ситуацій,
з яких, здавалося, його
вже немає, бути іноді
впертішою. І нарешті
навчилася планувати
свій час, бо впродовж
реалізації проєкту дуже
часто сварила себе за
брак організованості».

Бюджет:

100 грн

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ
ПАМ’ЯТКИ В М. ІЗЮМ
Мета проєкту. Відновлення дендрарію в м. Ізюм. Та найголовніше — на власному прикладі показати, що навіть нереальне —
можливе, і наше майбутнє залежить від кожного з нас.
Результати проєкту. Ліліана разом з командою провела масштабну роботу: домовилася зі співробітниками ДП «Ізюмське лісове господарство» та ліцею № 2 про співпрацю, дослідила місцевість, створила дизайн і виготовила таблички для маркування
рослин. А далі, спільно з партнерами, зайнялася проведенням
санітарно-профілактичного прибирання місцевості площею
приблизно 400 кв. м: вирубкою захаращеності, скошуванням
трави, відновленням знака дендрарію, встановленням лавок.
У результаті проведених робіт дендрарій став значно привабливішим, у парку з’явилося 50 табличок з маркуванням рослин та
шість лавок. І хоча проєкт був реалізований нещодавно, ініціативу вже підтримали декілька шкіл.
Команда
проєкту:

• Ліліана Темрякова — координаторка проєкту;
• Ольга Миколаївна Горбаньова — біологиня.
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MarvelSpeak
АНГЛОМОВНИЙ КЛУБ ЗА МОТИВАМИ
СЕРІАЛУ «WANDAVISION»
Мета проєкту. Проєкт спрямований на вивчення живої та корисної англійської активно, динамічно, диджиталізовано, комунікаційно, прогресивно, із живим спілкуванням, з участю волонтерів
та неординарними завданнями. Підлітки збираються у коворкінгу «Розумний хаб», переглядають серію надзвичайно цікавого
серіалу «WandaVision» 2021 року (виробництво MARVEL) англійською мовою із субтитрами англійською, виконують завдання за
змістом серії, вивчають нову лексику та граматичні теми, обговорюють серію і діляться враженнями від серіалу з іншими учасниками або волонтером — носієм мови.
Результати проєкту. Було проведено 9 зустрічей (тривалістю
по 1,5 год). Кожну зустріч відвідало 10 учасників. Проєкт допоміг
підліткам подолати мовний бар’єр, адже після кількох зустрічей
вони змогли вільно і без страху спілкуватися з волонтерами та
іншими учасниками, вивчили 135 нових слів та ідіом (кожна зустріч ≈ 15 нових слів), розібрали конструкцію «to want someone to
do something», дізналися про гендерно нейтральну англійську,
розібрали значення і тонкощі вживання неологізму «frenemies»,
покращили свої навички сторітеллінгу та роботи в команді (проведено багато вправ у парах) та знайшли ком’юніті однодумців,
з якими підтримують спілкування.

Команда • Ілона Токарева —
організаторка, спікерка;
проєкту:
• волонтери — носії мови.

Бюджет:

1530 грн

101

Ілона Токарева,
15 років
м. Суми,
Сумська область

“

«Я зрозуміла, що
“Sky isn’t a limit”, що
потрібно шукати
і знаходити свою
аудиторію, “своїх”
людей та однодумців,
що вони справді
існують. Усвідомила,
що потрібно завжди
йти вперед і вірити
у свої сили та
можливості. Також я
зрозуміла, що гарно
було б для івентів мати
спонсорів, бо витрати
лише на перший
погляд здаються
незначними».

“

«Цей проєкт для мене —
шалений досвід роботи
з людьми. Насправді
труднощів було не
уникнути, а для мене
найбільшим страхом
було те, що щось піде не
так, як я це запланувала.
Гордо можу сказати,
що я дивилася у вічі
своєму страхові і з усім
впоралася, хоча раніше
мені здавалося, що не
зможу. Я зрозуміла, що
робота з людьми —
дуже важка. Проте під
час проєкту навчилася
комунікувати з
учасниками своїх груп і
знаходити спільну мову.
Навчилася залучати всіх
і пробуджувати інтерес
навіть іноземною мовою.
Я гадаю, що моя мрія
спробувати працювати
з людьми здійснена,
і тепер мені хочеться
пошукати себе в чомусь
іншому. Та я з радістю
стала б менторкою для
тих, хто також обрав для
себе такий складний
вид проєкту».

Анастасія Томчишин,
16 років
м. Теребовля,
Тернопільська область

Eager
Beaver

Бюджет:

300 грн
АНГЛОМОВНИЙ КЛУБ

Мета проєкту. Створити клуб знавців англійської мови, орієнтований на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності та вивчення
ідіом в англійській мові.
Результати проєкту. Заняття були дуже різноманітними: ми
грали в ігри, слухали й співали пісні, розмовляли, порівнювали,
писали листи, розбирали кейси та шукали рішення, порівнювали системи освіти різних країн — і все це англійською. Фінальна
зустріч клубу стала справжньою “родзинкою”, адже на неї завітала носійка мови з Південної Африки. Загалом було проведено
8 зустрічей розмовного клубу для одинадцятикласників. Перед
початком проєкту було проведено опитування на знання ідіом
англійської мови, які були включені до програми клубу. Після
завершення учасники пройшли таке саме опитування, щоб виміряти якісний результат проєкту. Отже, підсумкове опитування засвідчило, що учасники отримали якісний результат: лише
троє учасників допустили одну помилку в тестуванні, один учасник — дві помилки, решта склали на відмінно.

Команда
проєкту:

• Анастасія Томчишин — координаторка проєкту;
• учитель англійської мови;
• носій мови.
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Histowitz
ОНЛАЙН-ПУТІВНИК
МІСТОМ ЧЕРНІВЦІ
Бюджет:

5810 грн
Мета проєкту. Створення мережі QR-кодів у старому місті на будинках, де жили видатні особистості, які зробили внесок у розвиток Чернівців. Проєкт спрямований на збільшення кількості інтерактивів у місті, осучаснення інформації, зацікавлення туристів
і містян в історії Чернівців.
Результати проєкту. Дівчина разом з командою провела цілу дослідницьку роботу: обрала й описала 11 споруд, 9 описів розмістила
на сайті, проаналізувала 7 книг про місто, написала 18 статей, створила екскурсійний маршрут, розглянула 27 об’єктів у місті та області,
сфотографувала близько 20 локацій. Усі ці знання знадобилися їй,
аби сформувати інформацію для містян цікаво. А ще Оксана власноруч створила сайт, ініціювала створення ілюстрацій до нього та логотип. За короткий проміжок часу сайт переглянули понад 100 осіб,
з яких 74 були місцевими жителями, а 28 — з інших міст. А прочитавши розміщені на ньому статті про міські споруди, 49 із цих 74 людей
пройшлися маршрутом, складеним із цих пам’яток (28 обійшли всі
будівлі). Також дівчина заручилася підтримкою міської ради та департаменту туризму. Посилання на її сайт буде розміщене на їхній
великій туристичній платформі, яка нині в розробці, для залучення
ще більшої кількості містян.

Команда проєкту:
• Оксана Трефаненко — ідея, пошук та аналіз інформації, створення
сайту, копірайтинг;
• Єва Майгутяк — ілюстрації та логотип для сайту;
• Олеся Семенова — пошук та аналіз інформації, оформлення текстів.
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Оксана Трефаненко,
15 років
м. Чернівці,
Чернівецька
область

“

«Проєкт навчив мене
бути відповідальнішою
і більш організованою,
збиратися в моменти,
коли все, чого тобі
хочеться, — це
сховатися під ковдру і
“нехай воно само якось
вирішиться”. Навчив
мене витирати сльози
і починати спочатку
те, що вже кинула.
І він досі вчить мене
розмовляти з людьми,
доносити свої ідеї
і відстоювати свою
позицію!»

“

Артем Турчин,
14 років
м. Павлоград,
Дніпропетровська
область

«Я навчився
зацікавлювати людей
і працювати в ролі
вчителя; зрозумів,
що це тяжка праця.
Навчився робити цікаві
презентації і шукати
інтерактивні вправи,
робити цифрові книги
і працювати з великою
кількістю людей,
проводити рефлексії
та багато іншого!
На мою думку, проєкт
дуже допоміг учасникам,
бо вони дізналися не
тільки про лексику,
а й про історію рідного
слова, про корифеїв
та світочів української
літератури. Ми
допомогли учасникам
із фактичним матеріалом,
а згодом, читаючи та
опановуючи мову, вони
будуть дедалі краще
спілкуватися нею!»

Вивчаймо
українську
разом

ЕКСПРЕС-КУРСИ
ДЛЯ ПОШИРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ
Бюджет:

0 грн

Мета проєкту. Створити експрес-курси з української мови, метою яких є популяризація мови, надання базової інформації, полегшення процесу опанування рідним словом.
Результати проєкту. У межах проєкту було розроблено навчальний експрес-курс з української мови. Загалом протягом літа було
проведено cім зустрічей. Курси відвідували учні, вчителі, члени сімей учасників АТО, волонтери та інші. Було впроваджено рефлексію та електронні завдання, групову роботу, де кожен учасник мав
більше часу, щоб висловитися українською про те, що дізнався. Під
кінець третього місяця курсу учасники стали як одна сім’я. Навчилися вільно висловлюватися українською, не припускаючись типових помилок і не вживаючи росіянізмів, прослухали багато цікавих
тем і навіть отримали подарунки (книги українською мовою).
Команда
проєкту:

• Артем Турчин — координатор проєкту;
• А. С. Полянська — викладачка української мови.
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Лабораторія
здоров’я

ПОДКАСТ
ПРО ПСИХІЧНЕ
ЗДОРОВ’Я

Мета проєкту. Проєкт спрямовано на руйнування стереотипів у
суспільстві та підвищення рівня обізнаності людей про психічне
здоров’я.
Результати проєкту. Для кожного епізоду свого подкасту Єлизавета запросила досвідчених лікарів: психіатрів, психотерапевтів,
психологів. Вони розповіли слухачам про симптоми, причини,
способи лікування і профілактику захворювань. Зокрема, про розлади харчової поведінки, суїцид, депресію, біполярний розлад.
Кожен випуск доповнювався роз’яснювальними статтями.
Загалом вийшло п’ять епізодів подкасту, які доступні на платформах Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, RadioPublic, Breaker,
Pocket Casts та інших.

Команда проєкту:
• Єлизавета Цеповатенко — авторка проєкту,
копірайтерка та дизайнерка;
• запрошені лікарі-експерти.

Бюджет:

1000 грн
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Єлизавета Цеповатенко,
16 років
с. Петропавлівська
Борщагівка, Київська
область

“

«Проєкт допоміг
мені стати ближчою
до реалізації своєї
мрії — підвищення
рівня обізнаності про
психічне здоров’я у
суспільстві, а також
подолати бар’єр
у спілкуванні з
професіоналамимедиками й
обговорити з ними
серйозні теми.
А подкастинг я обрала
тому, що давно люблю
цей формат передачі
інформації».

History Бар

“

Єлізавєта Чернецька,
14 років,
м. Бар,
Вінницька область

«Чесно кажучи, мій
проєкт закохав у себе
не тільки громаду,
а й мене. Він став
для мене справжнім
джерелом енергії й
позитиву, частинкою
мене. Завдяки проєкту
я познайомилася
з багатьма людьми,
навчилася не боятися
“зачинених дверей”.
Проєкт навчив бути
більш гнучкою до
обставин і довів, що не
завжди все йде за чітким
планом, але це круто».

Бюджет:

ВИДАННЯ АВТОРСЬКОЇ КНИГИ

29 245 грн

Мета проєкту. Популяризація міста Бар завдяки написанню та
друку історичної казки про місто.
Результати проєкту. Єлізавєта написала книгу «Дракон королеви
Бони» і надрукувала її за підтримки міської ради. Ця історична казка
розповідає про польську королеву Бону Сфорца і про рідне місто авторки — Бар. Кожен її читач має нагоду зануритися в атмосферу середньовіччя і ближче познайомитися з історією міста Бар. Для презентації книжки знято відеотрейлер із залученням підлітків. Презентація
відбулася 26 вересня на міському святі. У результаті книжка збільшила популярність історії міста, довела важливість історії в житті кожного
з нас, допомогла привернути увагу молоді до паперових книжок.

Команда
проєкту:

• Єлізавєта Чернецька — авторка
книги та координаторка проєкту.
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Український
Бродвей

АДАПТАЦІЯ
МЮЗИКЛУ

Мета проєкту. Можливість представити мюзикл українській
аудиторії, популяризація культурного відпочинку.
Результати проєкту. Єлизавета спільно з командою переклала
сценарій мюзиклу, провела кастинг та перші репетиції, знайшла
відповідну сцену. Попереду заплановано ще більше репетицій і,
як результат, презентація мюзиклу українською. Тим самим команда хоче зробити театр ближчим до кожного і показати містянам,
що мюзиклом можуть насолоджуватися всі незалежно від досвіду.

Команда
проєкту:

• Ліза Шахова — акторка, перекладачка,
режисерка, хореографиня;
• Саша, Катя, Ема, Мелісса, Настя — акторки.
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Єлизавета Шахова,
15 років
м. Чернівці,
Чернівецька
область

“

«Мистецтво — це важка
і часто невдячна праця;
я старалася зробити все,
не отримуючи майже
нічого. Досвід — це той
безцінний дар, який ми
всі отримали».
Бюджет:

0 грн

Мандрівка
нашим
Кривим
БРОШУРА-ПУТІВНИК
КРИВИМ РОГОМ

“

Поліна Шевченко,
16 років
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська
область

«Було цікаво поглибити
свої знання про рідне
місто. Я отримала
великий досвід під час
створення розмальовок
та гри. Під час
проведення презентацій
усвідомила, що
наймолодшою цільовою
аудиторією для гри є
діти 12 років. Планую
надалі проводити заходи
з розповсюдження
брошури».

Бюджет:

322 грн

Мета проєкту. Створення брошури-путівника, об’єктами якого
будуть природні та освітньо-культурні пам’ятки Кривого Рогу, що
можуть зацікавити туристів. На кожному розвороті брошури-путівника розміщено короткий історичний опис об’єкта (цікаві факти,
легенди), ілюстрація у вигляді розмальовки та завдання-рефлексія.
«Фішкою» розробки стане розкладна гра «Мандрівка» із зображенням пам’яток. Гра є інтерактивною.
Результати проєкту. З допомогою команди авторка придумала і намалювала інтерактивну брошуру «Мандрівка нашим Кривим». Було
проведено три заходи-презентації гри та брошури для вихованців закладів освіти. Учасники гри (діти 8–13 років) мали змогу ознайомитись
із визначними місцями рідного міста — Кривого Рогу. Гра розвиває
просторову уяву, бо візуально нагадує місто, об’єкти розташовані за
географічним принципом. Крім того, вона містить картки із завданнями, цікавими фактами про місто й посиланнями на описи у брошурі.

Команда проєкту:
•
•
•
•

П. Шевченко, В. Момот — пошук туристичних об’єктів;
П. Шевченко — ілюстрації;
П. Шевченко, В. Момот, А. Кокіна — створення настільної гри;
В. Момот, А. Кокіна, П. Шевченко, А. Латипова — організація
активностей на презентації.
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ЕкоКвест

ІНТЕРАКТИВНИЙ
КВЕСТ ДЛЯ ДІТЕЙ
НА ЕКОЛОГІЧНУ
ТЕМУ

Мета проєкту. Проєкт спрямований на поширення серед дітей
13–14 років інформації про проблеми екології.
Результати проєкту. Команда проєкту розробила й організувала
інтерактивний одноденний квест для розвитку екограмотності.
Учасники рухалися між п’ятьма станціями: «Сортування сміття»;
«Хто я»; «Прогноз погоди за приказками»; «Асоціації»; екоагітуюче
відео. Участь у квесті взяли понад 70 дітей. Учасники квесту усвідомили проблеми екології і зробили висновки щодо важливості
зменшення кількості сміття, сортування та використання паперових пакетів замість пластикових.

Команда
проєкту:

•
•
•
•
•
•

О. І. Сенюта;
Н. А. Поліщук;
М. С. Балко;
Р. С. Баско;
І. А. Шумко;
А. Р. Вишневська;

•
•
•
•
•
•

П. І. Любинська;
О. С. Осташевська;
М. П. Побережний;
К. І. Мак;
П. С. Плотинська;
Л. Ю. Карменко.
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Наталія Шийка,
15 років
м. Великі Мости,
Львівська область

“

«Передусім я
навчилася правильно
організовувати свою
роботу, налаштовувати
команду на роботу,
керувати всіми стадіями
проєкту — від задуму
до реалізації».
Бюджет:

510 грн

Гурток журналістики
Марія Шинкарьова,
16 років
м. Путивль,
Сумська область

“

ГУРТОК ЖУРНАЛІСТИКИ
ДЛЯ МОЛОДІ
Мета проєкту. Докладніше ознайомитися зі специфікою роботи журналістів і дати змогу одноліткам розширити свій кругозір
щодо професій, які нині існують.

«Я радію тому, що в
мене з’явилася ідея
познайомити із цікавою
мені професією усіх
охочих юнаків та дівчат
з мого міста. Можливо,
завдяки проєкту і вони
оберуть журналістику
своєю професією або
ж просто хобі».

Результати проєкту. Був організований гурток, учасники якого
щодня протягом тижня зустрічалися із журналістом-практиком.
Кожна зустріч була присвячена іншій темі, зокрема говорили
про види журналістики, її функції, детально обговорювали радіо-,
теле-, інтернет-журналістику. До заходів долучилися 12 підлітків.
У результаті частина активної молоді міста отримала інформацію
про нову професію, спробувала писати статті на різні теми, дізналася про побут журналістів і завела нові цікаві знайомства.

Бюджет:

Команда
проєкту:

0 грн

• Марія Шинкарьова — координаторка проєкту;
• В. Дзекунов — лектор, журналіст.
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Бюджет:

1600 грн

Не вмри

ВІДЕОРОЛИК ДЛЯ
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
ВАКЦИНАЦІЇ

Мета проєкту. Популяризації вакцинації шляхом створення зрозумілого відеоролика та його розкрутки на телебаченні і в мережі
Інтернет.
Результати проєкту. Софія провела значну роботу, долучивши
до реалізації проєкту лікарів. Активними його учасниками стали
друзі дівчини. Вона написала сценарій, взяла участь у зйомках та
постпродакшені. Під час підготовки ролика багато Софіїних знайомих змінили думку щодо вакцинації, а деякі з них навіть зробили щеплення. У її подальших планах — монтаж знятого матеріалу
й оприлюднення його в соцмережах та на місцевому телебаченні.

Команда
проєкту:
• Софія Шиян —
координаторка проєкту;
• Іван — зйомка
та продакшн;
• Сергій — постпродакшн.

Софія Шиян,
15 років
м. Черкаси,
Черкаська область

“

«Це — моє. Мене завжди
приваблювало створення
незвичного сюжету,
але це вперше, коли
я втілюю його в життя.
Дуже круто! І продакшн,
і актори, і медіа — всі
надзвичайні. Можливо,
що в майбутньому
я віддам себе всю і
повністю кінематографу,
а це лише початок.
“Агенти змін” подарували
мені дещо більше, ніж
лекції і нові знайомства.
Вони подарували мені
впевненість у собі та у
власних силах. Вірю, що
я можу щось змінити на
краще».

Олександра Шкабара,
16 років
м. Житомир,
Житомирська область

“

«Зовсім новий досвід у
реалізації проєктів як
організатора, а не лише
частинки організму, і
це було надзвичайно
цікаво. Проте варто
продумувати все до
найменших дрібниць,
як-то кажуть: вірити в
краще, але готуватися до
гіршого».

K-space
ФЕСТИВАЛЬ
КОРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Бюджет:

1030 грн

Мета проєкту. Популяризувати корейську культуру в м. Житомирі шляхом проведення цікавих тематичних активностей.
Результати проєкту. Дівчина зібрала 63 зацікавлених підлітків — своїх однолітків — на фестиваль «K-SPACE» для того, аби
популяризувати корейську попкультуру через танці. Саме це
робили учасники фестивалю — переборювали страх публічних
виступів, танцюючи на головній вулиці Житомира. У межах фестивалю активні учасники мали змогу взяти участь у розіграші
безкоштовного курсу корейської мови від партнера проєкту —
Центру неформальної освіти «Просто». А вже опісля фестивалю
Олександра створила закриту групу в мережі «Телеграм», де
учасники й далі спілкуються, а також групу однодумців для вивчення корейської мови.

Команда
проєкту:

• Олександра Шкабара;
• Єлизавета Ковалевська;
• Олександра Куніцька;
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• Інна Куніцька;
• Наталія Шеремет.

Твій
вибір

Олеся Ясевич,
15 років
м. Ужгород,
Закарпатська область

КУРСИ
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Бюджет:

280 грн

Мета проєкту. Допомогти підліткам у виборі майбутньої професії,
що особливо актуально для одинадцятикласників.
Результати проєкту. Учасники поспілкувалися з людьми, що працюють у різних сферах, і послухали про їхній досвід. Вони відвідали з екскурсією студію телебачення, зустрілися з програмістом та
власницею магазину здорового харчування. Одну з учасниць дуже
надихнула сфера телебачення, вона довго про неї думала і тепер
хоче розвиватися у цьому напрямі. Іншу учасницю більше зацікавила розповідь програміста, бо вона хоче стати ілюстраторкою і
навчатися в школі, в якій він є викладачем. Усі фахівці дали багато
універсальних порад, які допоможуть кожному з учасників у виборі
професії.

Команда
проєкту:

• Олеся Ясевич — координаторка проєкту;
• Аліна — відповідальна за фандрейзинг;
• Віка — медійниця.
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“

«Я зрозуміла, що
команда — це дуже
важливо. Моя помилка
була в тому, що я
залучила до проєкту
своїх друзів, і ми
дуже розслабилися
через дружню
атмосферу. Також я
надто розпорошувала
зусилля, надто часто
займалася сторінкою
або партнерством,
тому мені потрібно
вчитися правильно
делегувати роботу.
Тепер я хочу набрати
додатково нових
людей у команду,
поширити інформацію
не тільки в інтернеті,
а й по школах і
проводити зустрічі
знову».

Eco_b_game
ЕКОФЕСТИВАЛЬ
НАСТІЛЬНИХ ІГОР
Мета проєкту. Популяризація екологічного способу життя,
зменшення негативного впливу на довкілля заради майбутнього людства, планети і прийдешніх поколінь.

Соломія Ясінська,
16 років
м. Львів,
Львівська область

“

Результати проєкту. Навчання — це основний ключ до досягнення мети, тому Соломія вирішила, що його варто робити не лише корисним, а й цікавим, навчаючись за допомогою
крутих настільних ігор: «Keep Cool», «Зелене місто майбутнього», «Мережа життя» та «Еко-Мемо». Ігрова методика дала
змогу зацікавити і залучити понад 50 осіб. Проєкт допоміг
пояснити дітям, що таке екологія і чому необхідно дбати про
довкілля, а молоді — як можна розвиватися у цій сфері. Завдяки цікавим іграм учасники змогли поглибити свої знання у сфері екології, навчилися застосовувати їх на практиці
і в нестандартних ситуаціях, які з’являлися у процесі гри.

Команда проєкту:

«Іграми зацікавилося
багато людей,
незважаючи на те, що
інформаційний супровід
було організовано
за день до події,
тому я зацікавлена у
продовженні проєкту.
Проте більшість заходів
планую зробити
онлайн, щоб усі охочі
із цілої країни змогли
приєднатися».

• Соломія Ясінська —
координаторка проєкту.
Бюджет:

1650 грн
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Chudniv
is my city

Бюджет:

235 грн

СТВОРЕННЯ
ВІДЕОВІЗИТІВКИ
МІСТА ЧУДНІВ
Мета проєкту. Відзняти краєвиди Чуднова, рідного міста авторки, і поглибити знання про історію його виникнення. У фіналі —
створити відеовізитівку рідного краю.
Результати проєкту. Відзняте відео стало візитівкою міста — всі
цікаві місця були вкладені в один відеоролик і поєднані піснею
про Чуднів, написаною місцевим жителем. Велика кількість молоді зрозуміла, що Чуднів може розвиватися, але для цього потрібно докладати сил. Тому після презентації ролика команда
влаштовувала загальноміські прибирання, а Кароліна подала
ще два цікавих проєкти (перебудова міського пляжу, побудова
нового дитячого майданчика) на гранти від міста.

Команда
проєкту:
• Кароліна Ященко —
координаторка проєкту;
• Мирослава Шиманська,
Каріна Катюха — зйомка
окремих відеоматеріалів;
• Людмила Кучмій —
відеоматеріали, зняті
з дрона.
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Кароліна Ященко,
15 років
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область

“

«Під час реалізації
проєкту я стала
головою молодіжної
ради, тому мала змогу
радитися з багатьма
цікавими людьми в
нашому місті, а також
отримала підтримку
мера, що змотивувало
придумати ще кілька
цікавих проєктів, які
я подала на гранти».

Відгуки учасників
Чи запропонували б Ви одноліткам взяти
участь у Школі «Агенти змін»? Чому?

“

«ТАК! Ця школа змінює сприйняття речей, спонукає мислити ширше, розбиратися, відстежувати у собі проблеми. Починається
свідоме активне життя. Починаєш потроху розуміти своє місце
в суспільстві». (Вікторія Дуйко)
«Я б порадила іншим Школу “Агенти змін”, бо вона дуже впливає
на світогляд та сприйняття себе. Я прийшла до Школи невпевненою у собі дівчинкою, якій до цього відмовили багато програм і
яка не дуже вірила у світле майбутнє України. Однак під час участі
в Школі та реалізації проєкту, з усіми викликами та завданнями, я
ставала все більш упевненою в тому, що я на щось здатна і можу
долати свої проблеми, а широка географія Школи і поїздка до Києва змусили мене подивитися на Україну крізь іншу призму. Проте варто зауважити, що Школа про дії набагато більше, ніж про
мрії, і до неї треба ставитися дуже серйозно. Бути готовим працювати, долати виклики, навчатися, знайомитися, а головне — бути
готовим змінювати себе і, можливо, трішки світ навколо».
(Анастасія Демченко)
«Я вважаю, що кожна людина має жити своєю мрією і реалізовувати її. У Школі “Агенти змін” саме це пропагують. І це круто, бо світ
можна змінити, тільки якщо займаєшся своєю справою».
(Данііл Смірнов)
«Так, однозначно! Агенти — це безцінний досвід і повна особистісна трансформація. Я поборола всі свої внутрішні страхи, навчилася ефективно комунікувати з людьми та координувати роботу в команді. У мене сформувалася стала система цінностей, і
я перетворилася на дорослу людину. Ще я знайшла нових крутих
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друзів, спільноту однодумців і ще більше надихнулась ідеєю творити та змінювати Україну на краще!» (Карина Степанович)
«Звісно! Тому що я не знаю людини, яка б не змінилася, пройшовши цей шлях, а це доволі показово, враховуючи невеликий термін
навчання. Однак будьте обережні, ви ризикуєте знайти крутезну
спільноту, втілити мрію і вирішити власний біль, списати всі блокноти цитатами й усвідомити хто ви є! Гарної дороги бажає вам людина, якій було лінь писати те есе, а зараз готова хоч 10 їх створити,
щоб тільки продовжити навчання». (Кіра Іщенко)

“

Що для Вас означає бути Агентом Змін?

«Бути для мене Агентом Змін — це буквально дихати. Я з гордістю ношу це звання. Розумію, що якби не Агенти, моє життя було
б зовсім інше. Я б і далі боялась усього і всіх, займаючи пасивну
позицію у своєму житті. Ви дали мені можливість зняти всі ярлики і стати самою собою. Зрозуміти хто я, про що я мрію. Я стала
вільною людиною, бо стала пишатися собою. Я люблю себе і свідомо буду рухатися далі. Бо далі — більше, правильно?)))» (Єлізавєта
Чернецька)
«Бути Агентом Змін — це поняття, яке неможливо описати словами. Це незалежно від свого віку брати активну участь у житті власної громади, мати величезні цілі на майбутнє, бути свідомим громадянином, рефлексувати і бути лідером». (Кароліна Ященко)

“

«Це творити зміни у своєму середовищі, у своїй громаді, змінювати те, що тобі не подобається». (Дмитро Паламар)

Чого Ви навчилися у Школі?
Чи бачите зміни в собі?

«Я навчилася робити усні презентації проєктів, усвідомила, що
значить реалізувати проєкт, дізналася більше про рідне місто,
усвідомила, як збирати команду, як бути вірною своїм цінностям,
як впоратися зі стресом, взяла за звичку планувати свій тиждень».
(Поліна Шевченко)
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«Я почала більше комунікувати українською мовою, збільшила
кругозір щодо літератури, здійснила віртуальні подорожі містами
інших учасників, усвідомила, що 128 годин у зумі — це не так багато, зрозуміла, як працює підприємництво, ООН та інші організації,
навчилася без хвилювання розмовляти із представниками місцевої влади». (Ангеліна Сєлєкєнова)
«Я навчилася виконувати свої справи швидко, не гаючи зайвого
часу. Я почала все робити свідомо, відстежуючи свої відчуття в
різних ситуаціях, навчилася ставити кордони. Я навчилася краще
й ефективніше комунікувати з людьми». (Вікторія Дуйко)
«Усвідомленість — це перше і найважливіше, що можна винести із
цього навчання! Агенти — це не про “достигательство вершин и получение медалек”, Агенти — це про відчуття та розуміння, до чого
прагнеш ти! Готовність до дій і розуміння навіщо ти це робиш —
те, чого вчить кожен проєкт: усвідомлювати все, що ти робиш! Активна громадянська позиція — брати відповідальність за свої дії,
вчинки, слова і творити світ, в якому хочеться жити!»
(Анастасія Долобанько)
«Зміни бачу. Навчилася структурувати свої думки, розуміти, в якій
послідовності і що казати в різних ситуаціях, навчилася не приховувати себе, бо я особистість і я особлива, як кожен особливий по-своєму, навчилася ставити питання! Навчилася СЛУХАТИ
ТА СПРИЙМАТИ лекції, доповіді, навчилася аналізувати думки та
події — “рефлексувати”! Прибрала деякі свої звички, що помічала і вважала непотрібними. Тепер я даю витягувати себе на різні
“авантюри”, проєкти, прогулянки, зустрічі, бо це дуже круто, цінно
і це ТРЕБА РОБИТИ!
Зміни, пов’язані зі зміною або вдосконаленням своїх цінностей /
установок у голові, що робить нову мене, нові мої вибори у питаннях / завданнях, нові рішення, бачення нових шляхів…)) Тобто
сильні психологічні / емоційні зміни, зміни оточення, зміни прагнень, зміна ставлення до України, купа нових принципів щодо
роздумів / спостережень / цитаток, збільшення рівня знань у багатьох темах і КУУУПА НОВИХ ЗНАЙОМСТВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ».
(Діана Дядюх)
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«Головне, що я винесла для себе зі Школи, — це новий погляд на Україну. Він надихає розвивати нашу державу, говорити українською попри все. Школа була моїм першим масштабним проєктом, і, мабуть,
без досвіду тут я не подалася б на інші проєкти. Я була доволі замкнутою в собі людиною, і мені було досить складно, але водночас дуже
важливо навчитися не просто формально презентувати себе, а говорити про свої почуття з людьми, яких я ніколи не бачила. Я була впевнена, що не здатна створити щось своє, але Школа зламала цю впевненість. Якби не Школа, я б ніколи не спробувала себе в проєктному
менеджменті.
Після школи я стала більш відкритою і перестала боятися робити
щось, чого ніколи не робила до цього». (Анастасія Демченко)

Контакти:
scakyiv@gmail.com
agentyzmin.org.ua
www.facebook.com/AgentuZmin
www.instagram.com/agenty_zmin_dity
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Партнери
Проєкт реалізовується НЦ «Мала академія наук України» спільно з Молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», ГО «Центр політичних студій та аналітики
«Ейдос», Благодійною фундацією «Агенти змін».
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Ця книга випускається українською мовою в друкованому
й електронному варіантах у рамках програми Школи «Агенти
змін». Електронну версію представлено на сайті НЦ «МАН України»
і на сайті Школи: http://agentyzmin.org.ua/. Друковане видання розповсюджується безкоштовно. Дозволяється поширювати
тексти з посиланням на джерело.
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Творимо країну,
в якій хочеться жити!

