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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ – сприяти утвердженню принципів

СТАНДАРТАМИ, БЕРЕ

УЧАСТЬ У
демократії та формуванню громадянського суспільства
МІЖНАРОДНИХ
через здійснення освітніх проектів та програм,
ЗАХОДАХ IDEA .
спрямованих на розвиток громадянських компетентностей,
запровадження інновацій в освіті, співпраця та взаємодія з
громадою, органами державної влади та місцевого самоврядування.
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ЦІЛІ:
утверджувати демократичні цінності, розвивати громадянські компетентності молоді та
громади, забезпечувати сталий організаційний розвиток
ЗАВДАННЯ:



Активізувати молодь, вчителів та громадськість для реалізації соціальних
проектів;



Запроваджувати інновації в освіті через технології критичного мислення, дискусії
та дебати відповідно до міжнародних стандартів IDEA;



Підтримувати громадські ініціативи
громадськими організаціями.

через

навчання

та

партнерство

з

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
молодь Дніпропетровщини та інших регіонів України, представники громадських
організацій, вчителі, журналісти, ініціативні громадяни, органи місцевого
самоврядування та державної влади. У 2016 році учасниками проектів були також
внутрішньо переміщені особи у 5-ти регіонах.
ЗАСНУВАННЯ ГО – 10 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ

ВСТУП ДО IDEA – 2012 РІК

ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»,Запорізький національний
університет, Благодійна організація «Вчителі за демократію та партнерство», м. Київ,
УДЦ «Молода гвардія», м. Одеса, Громадська організація «Майдан Січеслав-Дніпро».
Відкритий дебатний турнір DniproOpen здійснюється за підтримки Дніпропетровської
облдержадміністрації та Департаменту науки та освіти у Дніпропетровській області.
ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ:

Зима Олена В’ячеславівна – olenazyma@gmail.com
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ЧЛЕНСТВО В IDEA NL

Оскільки
ГО
«Нове
бачення»
є
офіційним членом міжнародної освітньої
дебатної
організації
і
єдиним
представником від України, то це
передбачає
щорічну
участь
у
Генеральній Асамблеї IDEA NL. Цей
захід є підсумковою конференцією з
організаційного
розвитку
для
представників з 17-ти країн, які є
офіційними членами організації,
та
спрямований на стратегічне планування спільних проектів, розробку нових ініціатив,
моніторинг та оцінку проектів, які завершилися, фандрейзинг. Також на таких зустрічах
відбувається щорічний звіт Ради директорів за минулий період, обговорення статуту та
установчих документів, внесення змін до них. Щорічно на Генеральній Асамблеї
відбуваються шляхом голосування вибори
керівних органів IDEA NL.
Участь у Генеральній Асамблеї надає
можливість ГО «Нове бачення» критично
оцінити свої організаційні можливості,
вдосконалити
досвід
управління
проектами, приєднатися до найкращих
міжнародних практик з моніторингу та
оцінювання проектів та поділитися ними з
громадськими
організаціями
Дніпропетровської області. У 2016 році Генеральна Асамблея проходила з 26 по 28
листопада 2016 року у столиці Бельгії –
Брюсселі.
Презентація ГО «Нове бачення» на
такому заході сприяє формуванню
позитивного іміджу держави Україна
серед
фахівців,
які
формують
європейську
молодіжну
політику,
дозволяє бути учасником майбутніх
спільних проектів та популяризувати і
утверджувати європейські підходи у
роботі з молоддю.
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ВОСЬМИЙ ВІДКРИТИЙ ДЕБАТНИЙ ТУРНІР
DNIPRO OPEN 2016
Громадська організація «Нове бачення» у
партнерстві з Українським інститутом
вивчення Голокосту "Ткума" з 26 по 28
лютого 2016 року провела Восьмий
щорічний дебатний турнір для школярів
«Dnipro Open 2016». В перший день були
організовані
перші
майстерні
для
дебатерів та круглий стіл для вчителів:
«Дискусії і дебати як спосіб формування
громадянської позиції молод та виховання
толерантностіі».
В ході круглого столу учасники познайомилися з можливостями застосування
педагогічної технології «дебати» в навчальному процесі, ширше подивилися на
підходи до патріотичного виховання та способи формування громадянської позиції у
школярів.
У круглому столі взяли участь: д-р Ігор Щупак, директор Українського Інституту
вивчення Голокосту "Ткума" та Музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в
Україні»; Володимир Скворець, д-р філософських наук ЗНУ; Олена Зарічна, тренерка
БО «Вчителі за демократію та партнерство», м. Тернопіль; Марина Масютіна –
керівник ЦДЮТ, м. Бердянськ; Олена Зима та Людмила Давлєтова - тренери ГО «Нове
бачення», Світлана Кадирова - методист УДЦ «Молода гвардія», м. Одеса, викладачі з
м. Черкаси, Київ, Кривий ріг, Запоріжжя, Дніпро.
В другий та третій день були проведені дебатні раунди, які стосувалися наступних тем:
 у
класи):

форматі

Карла

Поппера

(6-9

«Реклама приносить більше шкоди, ніж
користі»
«Найкраща стратегія в конфлікті – це
уникнути його»
 у Всесвітньому форматі шкільних
дебатів (9-11класи):
«Різноманітність суспільства несе загрозу для його стабільності»
«Уряд технократів – найкращий спосіб боротьби з корупцією»
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У Восьмому щорічному дебатному турнірі для школярів «Dnipro Open 2016» взяли
участь командами, судді та тренери із м.Запоріжжя, м.Києва, м.Бердянська, м.Кривого
Рогу, м.Черкас та м.Дніпра.
Вітаємо збірну команду "MYST" (міський юридичний ліцей та гімназія №12, Дніпро) переможців дебатного турніру у Всесвітньму форматі шкільних дебатів!
Ілля Жушман, Діана Деметер та Катя Троценко йшли до цього не один рік!

ГОЛОВНА НАГОРОДА ТУРНІРУ DNIPRO OPEN 2016
Дебатний турнір для школярів Dniprp Open виробив вже свої традиції. Дехто з
учасників іде сюди, щоб отримати дебатний досвід, дізнатися про новини в дебатному
середовищі, дехто - за чудовою атмосферою спілкування, неповторними емоціями та
враженнями. Але для тих, для кого дебати стали невід'ємною частиною їхнього життя,
отримати медаль IDEA - заповітна
мрія. Головну спікерську нагороду
-

медаль

IDEA

(міжнародної

дебатної освітньої асоціації) у
2016 році отримала Шуклінова
Дарина з НВК №139 м. Дніпра,
тренерка - Перетятько Наталія
Іванівна. За свою дебатну історію
Дарина не раз стояла на цій
сцені,

але

таку

відзнаку

найкращого спікера Восьмого всеукраїнського дебатного турніру для школярів Dnipro
Open вона отримала вперше.
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ДІЛОВА

АНГЛІЙСЬКА

ОНЛАЙН

ДЛЯ

ВИМУШЕНИХ

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Громадська організація «Нове
бачення»
здійснювала
соціальний
проект
«Ділова
англійська
онлайн
для
вимушених
переселенців»
протягом 9-ти місяців з 1
листопада 2015 року по 30
червня 2016 року в п'яти
регіонах: у Київській, Луганській,
Дніпропетровській, Одеській та
Миколаївській
областях
за
підтримки Відділу преси, освіти
та культури Посольства США в Україні.
МЕТА ПРОЕКТУ - в рамках онлайн-навчання дати учасникам базові навички
володіння англійською мовою, необхідні для
успішного працевлаштування та інтеграції в
новому середовищі. Всі матеріали для
змішаного
навчального
курсу
будуть
забезпечені Посольством США. Викладачі та
онлайн-інструктори – це професіонали,
відібрані
за
результатами
відкритого
конкурсу.
Навчання відбувалося таким чином:
Курс розрахований на чотири місяці та передбачав два набори. Учасники
приєднувалися до онлайн-класу у вигляді блогу чи вікі. Вони виконували завдання,
брали участь у дискусійних форумах, і створювали свої власні блоги. Щотижня
учасники приділяли онлайн-курсу не менше
шести годин. Учасники мали можливість
працювати в малих групах через Skype
протягом 30 хвилин на тиждень для розвитку
розмовних навичок. Крім того, два рази на
місяць проводилися розмовні сесія з
викладачами для закріплення отриманих
навичок. По закінченню курсу всі учасники,
що успішно закінчили базовий курс ділової
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англійської отримали сертифікати.
10 березня 2016 року у приміщенні
Центральної міської бібліотеки м.
Дніпропетровська вітали учасників
першого курсу проекту "Ділова
англійська онлайн для вимушених
переселенців". Своїми успіхами та
досвідом ділилися випускники з
новими учасниками, які тільки
починають працювати в проекті.
Багато запитань до викладачів та
організаторів курсу лунало на
зустрічі: як справитися з великим обсягом інформації, що робити, коли не зрозумілі
інструкції англійською, як вкластися в час або як його знайти для виконання завдань.
На зустрічі активно відповідали на запитання Марина Теплова - керівник проекту та
викладачка англійської в ДНУ, Катерина Філатова - викладачка очних сесій у проекті та
колега Марини по університету, Олена Зима - керівник ГО "Нове бачення". На
вручення
сертифікатів
приїхала онлан-викладачка з
Харкова - Вікторія Бугаєва, яку
вперше побачили випускники,
але активно працювали з нею
протягом чотирьох місяців.
Урочиста церемонія закриття
«Ділова англійська онлайн для
вимушених
переселенців»
Громадська організація «Нове
бачення» провела 5 липня
2016 року в лекційному залі
Дніпровської
Центральної
Міський
Бібліотеки
(вул.
Воскресенська, 23).

ДЕБАТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ОДЕСІ
Громадська організація «Нове бачення»

разом з

Українським дитячим центром

"Молода гвардія" провела дебатну тематичну зміну. Співпраця з Центром тривала в
рамках освітнього проекту «Навчання демократії через дебати» з жовтня 2014 року.
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ГО «Нове бачення» стала партнером тематичної зміни «Дитячий парламент» в УДЦ
«Молода гвардія», яка тривала з 1 по 21 квітня 2016 року.
МЕТА
Метою тематичної зміни є активізація молодіжних ініціатив в системі органів місцевого
самоврядування, підтримка лідерів молодіжних рухів через залучення дітей та підлітків
до різних форм проектної діяльності. В рамках тематичної зміни з 16 по 18 квітня 2016
р. відбулися дебатні заходи для навчання дітей шкільним дебатам. Дебати розвивають
у школярів критичне мислення, формують

навички переконливої аргументації,

публічних виступів, розвивають усне та письмове мовлення, сприяють ефективному
спілкуванню.
ГО "Нове бачення" розробляє та здійснює освітні проекти, пов'язані з навчанням
демократії, формуванням громадянських компетенцій та утвердженням принципів
освіти для сталого розвитку через відкриту дискусію, дебати, технології критичного
мислення, ефективну комунікацію та взаємодію. Тільки спільними зусиллями можна
створити умови для формування громадянської позиції молоді та виховання справжніх
патріотів.
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МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ У ЛИТВІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ
ERASMUS+
Міжнародний

захід

проходив

у

рамках

проекту

«CROSSING

BOUNDARIES:

YOUTH

ENGAGEMENT
THROUGH
який

DEBATE»,

здійснювався

підтримки

за

програми

Європейського

Союзу

Erasmus+.
Українські організації - Громадська організація «Нове Бачення» та Молодіжний клуб
«Співдружність», були співорганізаторами цього заходу, саме тому брали участь у
підготовці та реалізації проекту.
Молодiжний форум розпочався у м. Вільнюс, Литва 22 серпня 2016 року. Урочисте
вiдкриття заходу вiдбувалося у парламентi Литовської республiки. Саме в цьому
парламенті

25

років

тому була проголошена

перша

в

пострадянському

просторі Литовська Республіка як незалежна держава. Всіх учасників привітав діючий
член європарламенту, який сам пройшов дебатну школу та був відомим дебатним
суддею у Литві, якого добре знають у дебатних колах. Його запальна промова про
європейські цінності та виклики сучасної демократії надихнула учасників на активну
дискусію про роль молоді в сучасному світі.
Вже

ввечері

Молодіжний

форум

перемістився у м. Друнскінінкай, де
молодь

з

шести

країн

навчалась

пострадянських
ефективній

комунікації та взаємодії. Учасники на
прикладі м. Друскінінкай вивчали
проблеми міста та на основі цього
розробляла соціальні проекти та їх
публічно презентувала.
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В ході міжнародного молодіжного форуму школярі з шести країн представляли свої
соціальні проекти, спрямовані на покращення життя жителів міста Друскінінкай. Для
багатьох учасників - це був перший досвід розробки та презентації соціального
проекту. Що важливіше: відкрити кінотеатр чи обладнати велодоріжки в центрі міста,
побудувати великий культурно-розважальний центр чи організовувати культурні
фестивалі без капітального будівництва і меншити витратами. На всі ці на інші теми
учасники Форуму активно сперечалися, аргументуючи свої презентації за певним
дебатним форматом. І що цікаво, ті студенти, які мають певний дебатний досвід були
більш переконливими, і їм вдавалося знайти підтримку на захист свого проекту не
тільки серед глядачі, але й серед жюрі.

До фіналу вийшов учасник від України Ілля Котляр у складі міжнародної команди та
зайняв почесне друге місце у захисті соціальних проектів.
Ментором
команди-переможниці
стала учасниця нашої делегації - Юлія
Бобир.

ФЕСТИВАЛЬ
ДЕБАТНИХ

КЛУБІВ

У

ДНІПРІ
15

жовтня

2016

року,

у

м.
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Дніпрі Громадська організація «Нове

Бачення» провела Фестиваль дебатних клубів. Презентації дебатних команд,
знайомство з новими форматами шкільних дебатів, нові обличчя та обмін досвідом це тільки частина того, чим був насичений цей вихідний день.
Учасники з Харкова, Запоріжжя,
Дніпра, Підгороднього та Лозової
активно обговорювали плани на
майбутнє. Традиційно на таких
святах

відбуваються

майстерні

для дебатерів за різними віковими
групами - для учнів 6-9 класів та
9-11, а також для тренерів та
суддів.
В

ході

Фестивалю

команди

представляли свої досягнення за
минулий рік та ділилися історіями успіху. Так дебатний клуб "Форум" з НВК "Гімназія
№12" розповідали про декілька поколінь дебатерів в їхньому навчальному закладі.
У гімназії дебатами займаються учні 6-11 класів, керує клубом вчитель історії та
правознавства Коваленко Людмила Іванівна, а її колеги - Якубовська Вікторія,
Хмелевська Вероніка та Роженков Валентин є гарною командою тренерів та експертів.
Презентації ЗСШ №55, Міського юридичного ліцею, ЗСШ № 123 м Дніпра та інших
навчальних закладів продемонстрували, що інтерес до шкільних дебатів з кожним
роком зростає.
Майстерні для школярів, тренерів та
суддів проводили члени організації та
тренери ГО «Нове бачення» - Олена
Зима, Людмила Давлєтова, Олександр
Шаньгін,

Ірина

Авдєєва.

Школярі

знайомилися з форматом Карла Поппера
з використанням полісі кейсу. Такий
формат

дозволить

дебатерам

представляти та захищати проект на
суспільну важливу тему місцевої громади.
Судді та тренери обговорювали різні аспекти розвитку шкільних дебатів: для тих, хто
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тільки долучився до дебатного руху важливим була організація роботи дебатного

клубу, знайомство з форматами та правила суддівства, більш досвідчених фахівців з
дебатів турбували питання перспектив розвитку шкільних дебатів та залучення до
дебатів вмотивованих педагогів та школярів.
Крім

того,

підтримки

оговорювалися
шкільних

можливості

дебатів

міською

владою та проект розвитку дебатів у м.
Дніпрі,

запропонований

депутатом

Дніпровської міської ради Олександром
Купрієнком, зверталася увага на його
сильні та слабкі сторони. Володимир
Скворець,

доктор

філософських

наук,

завідуючий кафедрою соціології ЗНУ та
керівник дебатного клубу з 15-річним
досвідом підкреслив, що шкільні дебати потребують підтримки з боку держави, але
цим мають займатися тільки фахівці від освіти, бо саме вони здатні розвивати дитину
та враховувати її вікові особливості, і тому, у навчанні дебатам варто обирати розумну
та виважену політику.
За результатами обговорення було складено лист до міського голови Дніпра Бориса
Філатова. Учасники Фестивалю очікують на прийняття нового бюджету міста з
урахуванням інтересів дебатної спільноти.
Громадська організація "Нове
бачення" дякує за участь у
Фестивалі

всім

школярам,

студентам,

батькам,

викладачам

шкіл

та

вищих

навчальних закладів, які жваво
обговорювали

проблеми

шкільних

дебатів.

Особлива

подяка

адміністрації

НВК

«Гімназія № 12» та особливо її
директору

–

Рудій

Риті

Миколаївні за гостинність та надані аудиторії для проведення Фестивалю.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕБАТНИЙ ТУРНІР ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
19 листопада 2016 року, у Дніпрі відбувся Регіональний дебатний турнір для школярів.
Громадська організація «Нове бачення» висловлює вдячність всім учасникам
дебатного заходу – дебатерам, тренерам, суддям та батькам.
У

турнірі

дебатних

взяли

участь

команд

з

18

семи

навчальних закладів: СЗШ № 4
(м. Підгороднє), ССЗШ №9, НВК
№12, НВК №66, НВО №136,
НВК №139, Міський юридичний
ліцей.
Учасники

відкритого

регіонального

дебатного

турніру
проблеми

обговорювали
благоустроюміста.

Дебатери молодшої ліги розглядали питання відповідальності за чистоту у місті, а
учасники старшої ліги запропонували власні соціальні проекти, які направлені на
покращення життя у місті. Під час майстерні для школярів, учасники обговорювали
особливості ціннісних дебатів Карла Поппера з полісі кейсом та детально зупинилися
на стратегіях спростування, а вчителі та судді взяли участь у майстерні з критеріїв
суддівства. В ході турніру відбулося 3 дебатних раунди за підготовленими темами.
ТЕМИ ТУРНІРУ
• «Чистота у місті залежить від самих мешканців» - для учнів 6-9 класів (Формат Карла
Поппера);
• «Зробимо місто чистим» - для учнів 911 класів (Формат Карла Поппера з
полісі кейсом).
День видався емоційним та насиченим –
школярі

дебатували

позиціях.

Тренери

активно

тричі
та

обговорювали

у

різних

судді

також

представлені
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кейси учасників та шукали аргументи

для пояснень, чому саме було прийняте відповідне рішення. Для того, щоб розробити
соціальний проект, який підтримають судді, треба не тільки добре розбиратися в
запропонованій темі, але й зрозуміти що таке проект, які його складові, як досягти
очікуваних результатів, як запропонований план дій зможе допомогти розв’язати
проблему, які потрібні для цього ресурси.
Навчитися створювати гарні соціальні проекти за один дебатний турнір неможливо, цьому треба вчитися протягом певного часу. Але розробка проектів, а потім і їхня
реалізація – це вміння, яке сьогодні так потрібно для реалізації реформ. Тому ми
вважаємо, що отриманий досвід для школярів буде сприяти розвитку у учнів навичок
критичного мислення, аргументації та основ проектного менеджменту.
Ідеї щодо благоустрою міста, запропоновані учнями, високо оцінила гостя турніру координаторка

проекту

ЄС/ПРООНН «Місцевий
розвиток, орієнтований
на

громаду»

в

Дніпропетровській
області Олена Харченко
та побажала учасникам
не

зупинятися

досягнутому

на
та

вдосконалювати
власний досвід.
Ложечка
Анатоліївна,

Ірина
методист

методичного

центру

управління

освіти

департаменту

гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яка була присутня на турнірі,
побажала учням успіхів в оволодінні новими знаннями та дебатними навичками.
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УЧАСТЬ У ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ IDEA NL В
БРЮСЕЛЛІ
ГО «Нове бачення» є офіційним членом міжнародної освітньої дебатної організації і
єдиним представником від України, тому це передбачає щорічну участь у Генеральній
Асамблеї IDEA NL, яка проходила з 26 по 28 листопада 2016 року у Брюсселі.
Організацію у Брюсселі представляли голова ГО Олена Зима та директор з
фандрейзингу та моніторингу – Марина Теплова, які обговорювали з колегами деталі
майбутніх проектів.

МОЛОДЬ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ЄВРОПИ
В період невизначеності в Європі, де діють екстремістські групи і дискримінація
меншин зростає, молоді люди, які зустрілися у Брюсселі, шукають рішення для
вирішення проблем, з якими стикається Європа сьогодні. Вони пропонують втілювати
реальні заходи за участю різних суб'єктів у своїх громадах, і створити колективну
відповідальність

на

принципах

та

гуманізму

солідарної Європи.
Молодь відкрита!
Молодь обговорює!
Молодь діє!
28-29 листопада 2016 року
учасники з 18 європейських
країн обмінювалася ідеями
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в Європейському парламенті, м. Брюссель, із співробітниками Європейської Комісії у
рамках проекту «Солідарна Європа для всіх». Це був підсумковий захід «Як змінити
свою громаду» з молоддю з Molenbeek (один з районів у Брюсселі).
Цю ініціативу організувала Міжнародна дебатна освітня асоціація (IDEA) в рамках
програми «OPEN UP! Молодь, яка поєднує суспільство». Такий захід дозволив почути
голоси молодих людей з різних громад по всій Європі, де вони мали можливість
представити свої думки і поділитися викликами, що стоять перед Європою.

IDEA NL є Міжнародною дебатною освітньою асоціацією в Нідерландах. IDEA прагне
сприяти демократії, терпимості і побудові світу через дебатну освіту для молоді. IDEA
NL це об'єднання 17 членів, які мають мережеві організації дебатів і широке коло
партнерів, а також працюють з молоддю з обмеженими можливостями. IDEA NL є
частиною мережі IDEA. Громадська організація «Нове бачення» є партнером IDEA NL
з 2012 року і єдиним представником від України, реалізує освітні проекти, пов’язані з
громадянською освітою, захистом прав людини через технології критичного мислення,
дебатів та освіти для сталого розвитку.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДНІПРІ
10 грудня 2016 року, у Всесвітній
день прав людини, у

Дніпрі

відбувся Регіональний дебатний
турнір.

Теми

дебатів

були

присвячені

розумінню

прав

людини

та

навичкам

адвокації. Школярі та студенти
мали можливість поспілкуватися
з Оксаною Сірук, спеціалістом з
прав людини моніторингової місії
ООН з прав людини в Україні. На
питання пані Оксани: «Що для
Вас є права людини?», присутні
відповідали
контекст
спрямований

по-різному,
відповідей
на

але
був

наголошені

важливості знання своїх прав,
їхнього розуміння та можливостях, які відкриває правозахист.
Галабурда Надія - канд. юр. наук, доцент
кафедри

адміністративного

кримінального
учасників

зі

права
святом

ДНУ,
та

та
привітала

запропонувала

задуматися над тим, чим кожний може
допомогти іншим у правозахисті.
Грушецький Богдан - канд. політ. наук,
доцент кафедри міжнародних відносин ДНУ
імені Олеся Гончара розповів про витоки
Загальної декларації прав людини та як
важливо цінувати власні права та вміти їх
відстоювати.
Столяренко Георгій, вчитель історії НВК №
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139, науковий співробітник музею АТО м. Дніпра, наголосив на тому, що варто
пам’ятати про сучасні виклики та з розумінням ставитися до власного оточення.
Владислав Синицький, член ГО «Нове бачення», переселенець з Криму, наголосив на
важливості

викладання

прав

людини

для

молоді

і

запропонував

учасникам

розширювати коло дебатерів, активно використовуючи соціальні медіа.
Вероніка Комісар, член
правління ГО «Майдан
Січеслав-Дніпро»,
говорила про те, що
хоче, щоб її діти жили в
правовій державі, і саме
тому,

вона

брала

активну участь у подіях
Революції Гідності, тому
побажала

учасникам

наполегливо вивчати права людини, щоб вміти їх відстоювати у разі потреби.
Турнір розпочався з майстерні, в ході якої відбулися демонстраційні дебати (формат
Карла Поппера з полісі кейсом) з покроковим аналізом. Учасники заходу мали
можливість не тільки бути слухачами дебатів, але й наводити власні коментарі, як
покращувати аргументацію. Дебатери молодшої ліги розглянули питання захисту прав
школярів, а учасники старшої ліги запропонували власні соціальні проекти, які були
направлені на захист прав дитини та забезпечення їхніх інтересів у своєму оточенні. В
ході турніру відбулося 2 дебатних раунди за підготовленими темами.
ТЕМИ ТУРНІРУ:

 для учнів 6-9 класів - формат Карла Поппера:
«У сучасній школі домашні завдання мають бути скасовані».
 для учнів 9-11 класів - формат Карла Поппера з полісі кейсом:
загальна

тема

«Вчимося

бути

активними

громадянами» була представлена окремими кейсами:
1. Школа має бути доступною для людей з особливими потребами;
2. Приховане насильство. Допоможемо захистити свої права;
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3. Тема, яка відповідає пріоритетам турніру.

День пройшов активно та насичено. Головна думка, яка звучала протягом дня: «Я
знаю власні права та розумію важливість правозахисту».

Отже, ще один дебатний турнір продемонстрував, що знання та розуміння прав
людини дозволяє школярам використовувати такі моделі поведінки, які передбачають
повагу до прав та думок інших, вміння виходити із складних життєвих ситуацій,
захищати власні інтереси та протидіяти дискримінації і насильству.
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СТРУКТУРА ГО «НОВЕ БАЧЕННЯ» ЗГІДНО СТАТУТУ

Загальні збори
(останні - 10 червня 2015
року)

Рада організації
Зима О.В. - голова, Теплова
М. В., Заврайська Н. Є.

виконавчий орган
ГО, обирається на
5 років

Голова
організації

Ревізійна комісія

Зима О.В.

Давлєтова Л. І.,
Коваленко Л.О.,
Рудницький В. В.

здійснює загальне
керівництво ГО,
обирається на 5
років

здійснює контроль
за фінансовогосподарською
двяльністю ГО

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ГО
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВЕ БАЧЕННЯ» ОТРИМАЛА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ «ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА ОНЛАЙН ДЛЯ ВИМУШЕНИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» ВІД:

1. Відділу Преси, освіти та культури Посольства США (2015-2016 рр.) –
$100 000
ЗА 2016 РІК ВИТРАЧЕНО: 934 410,64 грн.

На адміністративні витати:136 555, 00 грн.
На проектну діяльність: 797 855, 64 грн.
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ПЛАНИ ГО «НОВЕ БАЧЕННЯ» НА МАЙБУТНЄ:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВЕ БАЧЕННЯ»
ВІДКРИТА ДО ПАРТНЕРСТВА

Поглибити співпрацю з
громадськими
організаціями

Поглиблювати співпрацю з
громадськими організаціями
Дніпропетровська, розробити
спільні проекти та реалізувати
проект з організаційного
розвитку, розвивати співпрацю з
IDEA

2017

Створити стратегію
розвитку ГО на 3 роки
Розробити проект для
молоді (у партнерстві з
IDEA)

Провести Літню
школу з
громадянської освіти
у партнерстві з ЗНУ
НАША АДРЕСА:
вул. Старокозацька, 58, оф. 429
м. Дніпро, 49006
НАШІ КОНТАКТИ:
http://www.newvision.org.ua/
newvision.dp@gmail.com
https://www.facebook.com/ngonewvision
Тел./факс +38 056 791 1511
+38 066 717 4488

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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