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Національний тренінговий курс для 

працівників молодіжних центрів з 

використання «Компаса» і впровадження 

освіти з прав людини (ОПЛ) в молодіжних 

центрах України на регулярній основі 
 

15-19 травня 2017 

Село Куцеволівка, Кіровоградська область 
 



Опис діяльності 

Молодіжний департамент Ради Європи в рамках програми з освіти прав людини для 

молоді, Міністерство молоді та спорту  та ГО «Кременчуцький інформаційно-

просвітницький центр «Європейський клуб» виступають співорганізаторами 

Національного тренінг курсу для працівників молодіжних центрів з використання 

«Компаса» та впровадження освіти з прав людини (ОПЛ) в молодіжних центрах України 

на регулярній основі.  

Учасниками тренінгового курсу стануть представники регіональних чи локальних 

молодіжних центрів, які вмотивовані презентувати та впроваджувати освіту з прав 

людини на регулярній основі; молодіжні працівники та працівники соціальної й 

культурної сфер, які втілюють освітні заходи для молоді у відповідних закладах чи 

молодіжних таборах; молодіжні лідери та представники ГО, зацікавлені у втіленні ОПЛ в 

своїй діяльності. 

Цільова група проекту ознайомиться з поняттям прав людини і освіти в галузі прав 

людини; з принципами роботи Ради Європи; з Хартією Ради Європи з освіти для 

демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини та можливостями 

використання цього документу в якості інструменту у своїй роботі. Тренінговий курс 

дасть змогу розвинути та/або дати більш глибокі знання про «Компас» в якості 

інструмента для освіти в галузі прав людини та покаже, як його можна використовувати в 

повсякденній роботі молодіжних центрів.  

Процес особистісно-орієнтованого навчання базуватиметься на врахуванні потреб 

учасників,  їх активному залученні до процесу прийняття рішень та активну участь. 

Протягом навчального курсу учасники будуть планувати конкретні освітні заходи. КІПЦ 

«Європейський клуб» та молодіжні центри надаватимуть інформаційну та методичну 

підтримку в реалізації їхніх освітніх ініціатив. 

Під час тренінгу будуть проведені заняття про методологію використання вправ 

«Компаса» з можливістю попрактикувати деякі з них. Також «Компас» буде 

використовуватися при плануванні подальших заходів на базі власних молодіжних 

центрів. 

Важливі терміни та поняття 

Освіта з прав людини (ОПЛ) означає освіту, навчання, просвітницьку, інформаційну, 

практичну діяльність та активні дії, спрямовані на надання тому, хто навчається, знань, 

вмінь та розумінь, а також формування моделей поведінки та ціннісного ставлення у плані 

розбудови та захисту універсальної культури прав людини в суспільстві у плані підтримки 

та захисту прав людини та основних свобод. Освіта з прав людини – це отримання 

інформації про, через та для прав людини, що є надзвичайно важливим  при запобіганні 

порушень прав людини та перетворенні демократії у стабільний спосіб життя. Особливо 

це стосується дітей та молоді. Освіта з прав людини (ОПЛ), сама по собі, являє собою 

право, закріплене у Статті 26 Загальної декларації прав людини. 



Рада Європи (РЄ) - це міжнародна організація, що налічує 47 держав-членів (у т.ч. 

Україна), які об'єдналися на підставі визнання принципу верховенства права і 

гарантування основних права людини і свобод для своїх громадян. Метою РЄ є розвиток 

співробітництва держав-учасниць на базі спільних цінностей та ідеалів, сприяння їх 

економічному та соціальному прогресу. 

"Компас" - це посібник з освіти в області прав людини за участі молоді, написаний в 

рамках Молодіжної програми навчання правам людини Директорату у справах молоді та 

спорту Ради Європи. Ця програма спрямована на те, щоб зробити права людини основою 

молодіжної роботи і тим самим сприяти введенню викладання прав людини в систему 

освіти в цілому. КОМПАС написаний для всіх, хто зацікавлений у правах людини і хто 

хоче брати участь в освіті в області прав людини. 

Мета та завдання тренінгового курсу 

Основною метою пропонованого навчального курсу є розвинути / поліпшити компетенції 

молодіжних працівників / волонтерів у молодіжних центрах організації освіти в області 

прав людини і виховування демократичної громадянськості за допомогою компаса. 

Завдання: 

 познайомити учасників з Хартією Ради Європи з освіти демократичного 

громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ), навчальним посібником з ОПЛ 

за участі молоді “Компас”, посібником з протидії мові ненависті онлайн через ОПЛ 

“Закладинки” та іншими навчальними посібниками Ради Європи, перекладеними 

українською мовою; 

 розвинути та/або поліпшити компетенції учасників з застосування “Компаса” та його 

підходів; 

 підвищити компетентність учасників в організації освітніх заходів з тематики прав 

людини; 

 познайомити учасників з онлайн-кампанією “Рух проти мови ненависті”, як вона 

виглядає і діє на національному рівні.  Показати можливості приєднання до кампанії 

та її використання на регіональному рівні;  

 ознайомити учасників з можливостями використання посібника “Закладинки” в 

роботі молодіжних центрів;  

 планування освітніх заходів з прав людини у подальшій діяльності молодіжних 

центрів; 

 зміцнення національної мережі молодіжних центрів задля розвитку молодіжної 

політики на засадах участі молоді. 

 

Організатори 

Організаторами тренінгового курсу є Молоджіний департамент Ради Європи, 

Міністерство молоді та спорту, громадська організація “Кременчуцький інформаційно-

просвітницький центр “Європейський клуб” в партнерстві з: 

 молодіжною організацією “Пласт - національною скаутською організацією 

України”; 

 Спілкою Української молоді в Україні (СУМ); 

 громадською організацією “Молодіжна платформа”; 

 Сумським міським центром дозвілля молоді; 



 Молодіжним центром Дніпропетровщини. 

 

Профіль учасників  

До участі у тренінгу буде запрошено 30 учасників, а саме молодіжні працівники та/або 

активні волонтери, що працюють в існуючих молодіжних центрах України 

 Представники регіональних / місцевих молодіжних центрів, зацікавлені у 

впровадженні ОПЛ у діяльності своїх центрів. 

 Молодіжні працівники та співробітники, які проводять освітні заходи для молоді у 

молодіжних таборах, соціальних та культурних закладах. 

 Молодіжні лідери та представники громадських організацій, зацікавлені у 

впровадженні ОДГ/ОПЛ в діяльності організацій. 

Зацікавлені кандидати повинні: 

 Мати досвід роботи з молоддю та бути зацікавленими у подальшій діяльності у 

сфері участі молоді. 

 Мати чіткий і зрозумілий зв’язок з молодіжним центром. 

 Мати чітке бачення наступного використання отриманих на тренінгу навичок і 

компетенцій. 

 Демонструвати мотивацію і бачення реалізації власних ініціатив у молодіжних 

центрах з використанням посібника “Компас” після проходження тренінгового 

курсу. 

При відборі учасників ми будемо намагатися дотримуватися  гендерної й вікової рівності 

та враховувати регіональне представництво і представлення урядових і неурядових 

установ. 

Загальні умови участі 

Дані умови стосуються всіх учасників. Подаючи заяву на участь, кандидати та майбутні 

учасники повинні враховувати дані умови: 

 Робочою мовою тренінгового курсу є українська; 

 Учасники повинні брати участь у тренінгу від початку і до кінця; 

 Тренінговий курс розпочинається 15 травня, а завершується 19 травня. Слід 

планувати свій приїзд до міста Кременчук вранці 15 травня, а від’їзд з Кременчука 

- не раніше 17:00 19 травня.  

Фінансові умови участі.  

Учасникам забезпечується проживання та харчування під час тренінгу (15 - 19 травня). 

Витрати на проїзд до і з Кременчука Полтавської обл. відшкодовуються за умови надання 

квитків. Буде організований трансфер з Кременчука до місця проведення тренінгу за 

рахунок організаторів. 

Заявки на участь та відбір учасників 

Бажаючі взяти участь у тренінгу повинні заповнити онлайн-заявку 

https://docs.google.com/forms/d/16WLXwza07QigZnogBKOFYAnvRhe63hVfpbiYUvZcmB8/e

dit   

Заявки приймаються до 20:00 5 травня 2017 року. 

https://docs.google.com/forms/d/16WLXwza07QigZnogBKOFYAnvRhe63hVfpbiYUvZcmB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/16WLXwza07QigZnogBKOFYAnvRhe63hVfpbiYUvZcmB8/edit


Учасники будуть відібрані організаторами тренінгу з Ради Європи і України на основі 

критеріїв, зазначених вище, з врахуванням досвіду та мотивації кандидата. 

Відібрані кандидати будуть повідомлені про результати до 10 травня 2017 р. 

Будь ласка, заповніть форму заявки до 20:00 5 травня 2017 року. 

Результати відбору будуть повідомлені не пізніше 10 травня 2017 року.  

Контакти та інформація 

Альона Глазкова, КІПЦ Європейський клуб - euroclub.kremen@gmail.com  

Ірина Бєляєва, Міністерство молоді та спорту - belyaeva@sport.gov.ua 

Корисні посилання: 

www.prostir.org.ua – КІПЦ Європейський клуб 

www.coe.int/youth - Молодіжний департамент Ради Європи  

www.dsmsu.gov.ua – Міністерство молоді та спорту України  
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