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1. Новини проекту 

 
1.1 Відбувся перший регіональний тренінг в рамках проекту "Підтримка мережі 
Євроклубів України у 2010 році". 
 
Протягом липня-серпня 2010 року в рамках Проекту "Підтримка мережі Євроклубів 
України у 2010 році" відбувається серія регіональних тренінгів для євроклубів (17.07.2010 
– м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.;  24.07.2010 – м. Херсон;  30.07.2010 – м. 
Донецьк;  4.08.2010 – м. Черкаси;  7.08.2010 – м. Львів).   
 
17 липня 2010 р. був проведений перший тренінг у м. Новоград-Волинському 
Житомирської області.  
 

 
 
Учасників тренінгу привітала Ільяхова Ольга Володимирівна, Начальник Управління 
освіти і науки Новоград-Волинської міської Ради та ознайомила слухачів із досвідом 
співпраці установ і органів освіти з євроклубами та проєвропейськими організаціями 
Новоград-Волинського.  
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Під час тренінгу представники  євроклубів (учні) виступили з підготовленими 
концепціями проектів.  Тематика проектів різноманітна: організація літнього табору 
євроклубівців; створення дитячої міської громадської організації, яка буде об’єднувати 
євроклуби регіону; обмін досвідом щодо роботи євроклубів між освітніми закладами 
тощо.  
 
 

  
 
Після презентації концепцій експерт Проекту, Голова Правління Євроклубу «Право і 
Захист» Володимир Брущенко, працював з учасниками, звернув увагу на типові помилки, 
які зустрічаються у виконаних домашніх завданнях: нечіткість у визначенні та 
формулюванні проблеми, на вирішення якої спрямовано діяльність; відсутність чіткого 
розуміння різниці між метою та результатами проекту; внутрішня неузгодженість 
проектних дій тощо. Кожну презентовану концепцію було обговорено, перероблено 
зусиллями всіх учасників тренінгу за підтримки експертів. Завдяки такій спільній роботі, 
учасники отримали конкретні рекомендації, необхідні для підготовки якісних проектів та 
їх реалізації у майбутньому.  
 

 
 
 
Тренер Тетяна Печончик, координатор спецпроектів інформаційного агентства УНІАН, 
керівник PR-відділу медіа-холдингу "Главред-Медіа, розглядала разом із учасниками 
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тренінгу шляхи співпраці євроклубів зі ЗМІ, способи висвітлення діяльності організацій у 
пресі, зокрема, було представлено правила складання прес-релізів, прес-анонсів, участі в 
інтерв’ю, коректним формам подачі інформації, в тому числі тієї, яка стосується 
євроінтеграційних процесів.     
 

 
 

Під час підведення підсумків тренінгу було продемонстровано корисні для євроклубів 

схеми роботи інтерактивної платформи http://uesnet.org, а також обговорювались 

перспективи створення та засади діяльності «зонтичної» організації євроклубів.  

 
2. Грантові програми для євроклубів 

 
2.1 Мінсім'ї оголосило Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів 
 
За сприяння Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації "Служіння заради миру" оголошено Міжнародний 
молодіжний конкурс волонтерських проектів 2010 року. 
 
Головною метою конкурсу є активізація миротворчого та волонтерського руху серед дітей 
та молоді світу та сприяння поширенню волонтерських проектів служіння і милосердя у 
контексті проголошеного ООН Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах 
дітей планети (2001-2010рр).  
 
Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів, організований ВМГО 
«Служіння заради миру», спрямований на спонукання молодих людей до конкретних 
вчинків у допомозі тим, хто цього потребує (інвалідам, літнім людям), спонукання дій, що 
допомагають подолати перешкоди суспільства на шляху до миру. 
 
Конкурсом заохочується також просвітницька робота з профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі, сприяння через конкретну дію у вирішенні проблем: голоду, 
поширення хвороб, безпритульності, бідності, насильства над дітьми, ескалації 
насильства, зневаги моральних, громадських, загальнолюдських, етнонаціональних, 
сімейних цінностей. 

http://uesnet.org/
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Номінації проектів:  
 виховання культури миру; 
 суспільні проекти служіння;  
 мистецтво та культура як інструмент побудови миру;  
  технічні та технологічні інновації на службі людству.   
 
Учасники конкурсу:  
 діти та молодь середніх загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл нового типу; 
 позашкільних навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти, вищих    
навчальних закладів I – IV рівнів акредитації; 
 молодіжні неурядові організації як України, так і інших країн. 
 
Детальніше >>  
 
 

3. Масові заходи для євроклубів 
 
3.1 Гарячий вступ – 2010. Підсумки перших днів вступної кампанії 
 
22 липня відбулася прес-конференція Комітету виборців України та Громадянської мережі 
ОПОРА під назвою “Гарячий вступ – 2010. Підсумки перших днів вступної кампанії ”, на 
якій було презентовано новий проект громадського спостереження за проведенням 
вступної кампанії у вищі навчальні заклади у 2010 році в рамках громадської кампанії «За 
чесний вступ!», що підтримується фондом «Відродження». 
 
Спостерігачі організацій слідкують за процесом вступу у 50-ти вищих навчальних 
закладах по всій Україні. Учасники прес-конференції Наталя Линник (керівних проектів, 
КВУ) та Ольга Айвазовська (голова Правління, Громадянська мережа ОПОРА) 
презентували звіт зі статистичними даними щодо результатів моніторингу. Також під час 
прес-конференції було названо основні проблеми в роботі приймальних комісій ВНЗ. 
 
Наталія Линник та Ольга Айвазовська поділилися порадами, які допоможуть вступникам 
уникнути багатьох проблем та ефективно захистити свої права. 
 
За оцінками спостерігачів ГМ ОПОРА та КВУ, вступна кампанія цього року відрізнялася 
особливим напруженням:  
• Через скорочення терміну прийому документів приймальні комісії у деяких ВНЗ не були 
готові до великої кількості вступників, що спричинило черги; 
• Ситуацію з чергами погіршувала погода. Висока температура негативно вплинула на 
стан здоров’я деяких абітурієнтів; 
• Через технічні проблеми 19 та 20 липня не всі вступники мали доступ до системи 
«Конкурс» та локальних електронних систем ВНЗ;  
• Однією з головних проблем була непоінформованість абітурієнтів про кількість місць на 
державні замовлення, що фактично позбавило їх права свідомого вибору ВНЗ;  
• Перевищення повноважень та необізнаність працівників ВНЗ з умовами вступу подекуди 
призводило до конфліктів.  
 

http://www.sfp.org.ua/
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Учасники прес-конференції оприлюднили пропозиції своїх організацій для Міністерства 
освіти і науки а також для представників ВНЗ для покращення процесу вступної кампанії.  
 
Детальніше >> 
 

3.2 Відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ України на Донбасі „Жми на 
RECord!” 

 
До участі у фестивалі запрошуються міські, районні, обласні та всеукраїнські дитячі, 
молодіжні редакції газет, журналів, теле- та радіопрограм. 
 
Колективам редакцій, що бажають взяти участь у фестивалі, необхідно до 25 серпня 2010 
року надіслати до оргкомітету заявку на участь (форму можна завантажити). 
 
Організатори фестивалю: Донецький обласний дитячо-молодіжний центр, спільно з 
громадською організацію «Ліга юних журналістів Донецької області». 
 
Фестиваль проводиться за підтримки управління у справах сім’ї та молоді, управління 
освіти та науки Донецької облдержадміністрації, Національної спілки журналістів 
України, Асоціації молодіжної преси України. 
 
Детальніше >>  
 
 

4. Програми для молоді в Україні та за кордоном 
 
4.1 Програма “Молодь в дії”  

Програма “Молодь в дії” – це нова молодіжна програма Європейського Союзу, що є 
наступницею попередніх програм "Молодь для Європи" і "Молодь" і 
впроваджуватиметься протягом 2007-2013 рр. Загальний бюджет програми – 885,000,000 
євро. 
 
Програма „Молодь в дії" робить суттєвий вклад у набуття компетентності і є ключовим 
інструментом, що забезпечує молодим людям можливості для неформального і 
неофіційного навчання європейського виміру.  
 
Програма “Молодь в дії” – це програма Європейської Спільноти, яка надає можливості 
міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у тому числі й України. За підтримки 
Програми “Молодь в дії” молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн 
можуть брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. 
Молодіжні лідери, працівники організацій та інституцій, які працюють з молоддю, мають 
можливість підвищувати свій професійний рівень на тренінгах та інших заходах, 
спрямованих на налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів та 
поглиблення своїх знань у різних сферах молодіжної роботи. 
 
Детальніше >>  
 
 

http://civic.ua/news/view.html?q=1434365
http://civic.ua/grants/view.html?q=1408605
http://yia.org.ua/2007/07/07/shho_take_programa_molod_v_d_.html
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4.2.  У Львові стартував проект «Львівське літо з тренером з мого подвір’я»  

Протягом липня – вересня 2010 року на одинадцяти відкритих спортивних майданчиках 
Львова двадцять чотири тренери-волонтери Європейської волонтерської служби з Польщі 
разом з львівськими колегами проводитимуть спортивно-ігрові заняття для дітей та 
молоді, що не мають можливості відпочивати влітку поза межами міста чи займатися у 
гуртках і секціях. 

Детальніше >> 
 

 
5. Конкурси для молоді 

 

5.1 Конкурс на участь в міжнародному молодіжному обміні “Борись з бідністю! 
Аргументи для громадянських суспільств Європи” 

 
Представники української молоді запрошуються взяти участь в конкурсі на участь в 
міжнародному молодіжному обміні “Борись з бідністю! Аргументи для громадянських 
суспільств Європи”. 
 
Обмін, фінансований програмою ЄС “Молодь в дії” пройде 5-12 жовтня 2010 року в 
Молдові, за участі організацій-членів мережі “Схід-Захід-Схід” з Німеччини, Італії, 
Польщі, Молдови, України і Росії.  
 
Українська делегація на участь в молодіжному обміні буде відбиратись за конкурсом, на 
підставі досвіду проведення майстерень соціального згуртування для молоді.  
 
Відібраним учасникам будуть покриті витрати, пов’язані з проживанням, харчуванням, 
навчанням і дозвіллям впродовж обміну, а також 70 % усіх транспортних витрат.  
 
До участі в конкурсі запрошується молодь від 18 до 30 років – представники Євроклубів, 
інших молодіжних та про-європейських організацій України, що приєднались до 
ініціативи з проведення в Україні Європейського року боротьби з бідністю та соціальною 
ізоляцією, а також провели власними силами майстерню соціального згуртування згідно 
методичних рекомендацій. Методичні рекомендації з проведення майстерень соціального 
згуртування доступні насайті ініціативи.  
 
Заявки на участь у відборі необхідно надсилати на е-пошту:euroclub.org.ua@gmail.com з 
поміткою “Конкурс”. Заявка складається з довільно оформленого звіту (прес-релізу) з 
проведення майстерні соціального згуртування (до звіту має бути доданий список 
учасників з контактами, фотографії – бажано завантажити в он-лайн альбом і надіслати 
посилання), а також супровідним листом (де зазначити мотивацію на участь в 
молодіжному обміні). 
 
Кінцевий термін подання заявки на конкурс –  1 вересня 2010 року. За додатковою 
інформацією необхідно звертатися за е-поштою: euroclub.org.ua@gmail.com  
 
 
Джерело >> 
 

http://yia.org.ua/category/news/
http://ey2010ukraine.wordpress.com/2010/04/19/methods/
http://civic.ua/grants/euroclub.org.ua@gmail.com
http://civic.ua/grants/euroclub.org.ua@gmail.com
http://ey2010ukraine.wordpress.com/
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6. Корисні посилання 
 

1. http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 
 

2. http://uesnet.org/ 
 

3. http://nasheradio.ua/  
 

4. http://hreuc.com/  
 

5. http://eu.prostir.ua/  
 

6. http://www.civicua.org/main/index.html  
 

7. http://unistudy.org.ua/ 
  

8. http://www.eu-edu.org/ 
 

9. http://yia.org.ua/  
 

10. http://www.osvita.org.ua/  

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://uesnet.org/
http://nasheradio.ua/
http://hreuc.com/
http://eu.prostir.ua/
http://www.civicua.org/main/index.html
http://unistudy.org.ua/
http://www.eu-edu.org/
http://yia.org.ua/
http://www.osvita.org.ua/
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