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ПРО ПРОЕКТ
Проект «Центр освіти дорослих як платформа розвитку місцевої громади» виконувався
Житомирською обласною молодіжною громадською організацією «Паритет» у партнерстві з
Житомирською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Ольжича. Означена
ініціатива – частина всеукраїнського проекту «Замінимо мури відчиненими вікнами»,  
який реалізовувався Німецькою асоціацією народних університетів (DVV International) та
громадською організацією «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» (за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини).
Бібліотека як «третє місце»: інформаційний бюлетень /  За заг. ред. О. Остапчук, Н.Тарасенко. – Житомир, 2016. –27 с.

У виданні представлено досвід, отриманий у межах проекту «Центр
освіти дорослих як платформа розвитку місцевої громади». Апробовано модель
ревіталізації бібліотеки в аспекті нових форм та методів роботи, залучення нових
категорій користувачів, утвердження соціальної місії культурних установ. Команда
проекту допомагала створити в бібліотеках Житомирської області атмосферу
відпочинку, дружнього спілкування, пізнання себе та інших.

За 4 місяці
проектної діяльності
зроблено наступне:

Зміст публікацій є предметом відповідальності ЖОМГО «Паритет»  та не обов’язково відображає погляди DVV International.

Проект виконується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини
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ЦЕНТР ОСВIТИ ДОРОСЛИХ

(на базі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича)
У вересні 2016 року розпочав свою роботу Центр освіти дорослих  на базі Житомирської
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича – перший в Житомирській
області.
Головна ідея створення та діяльності Центру освіти дорослих у Житомирі – це
організація системної роботи з вивчення і надання дорослому населенню актуальних освітніх
та культурних послуг у сфері неформальної освіти.
Стартовим напрямком діяльності Центру було обрано підвищення спроможності
дорослого населення м. Житомира до збереження балансу в сімейній (особистій), професійній
та дозвіллєвій сферах життєдіяльності.
Протягом вересня – листопада було проведено безкоштовний навчальний курс
«Особистісна ефективність», який містив такі теми:

Атмосфера: Центр освіти дорослих виступив майданчиком для спілкування й

обміну досвідом різних цільових груп дорослого населення. Між присутніми на тренінгових
заняттях встановились дружні відносини, які вони продовжують підтримувати поза
межами Центру. Курс «Особистісна ефективність» спонукав учасників та учасниць до
об’єднання для подальшої спільної просоціальної діяльності.

Сталість результатів:

Центр освіти дорослих діє на постійній основі.
У відповідь на численні прохання заплановано подальше проведення курсу
«Особистісна ефективність» тренінгових занять у Центрі освіти дорослих.
Варто відзначити наявність зацікавлених осіб з числа учасників і учасниць,
які запропонували свої послуги та виявили бажання стати партнерами у реалізації
діяльності Центру освіти дорослих.

- Постановка цілей;
- Успішне планування часу;
- Ефективна самопрезентація;
- Фінансова грамотність;
- Стратегії вирішення сімейних конфліктів;
- Здоров’язберігаюча поведінка і планування сім’ї.
             Заняття проводили досвідчені сертифіковані тренери.
Під час тренінгових занять учасники та учасниці отримували
максимально корисну та цікаву інформацію, а також визначалися
з можливостями її практичного застосування.
Цільові аудиторії учасників/учасниць тренінгів: державні службовці, приватні підприємці,
педагоги, медійники, ІТ-спеціалісти, громадські активісти, студенти, молоді мами у соціальній
відпустці, медики, безробітні, пенсіонери. Кількість учасників – близько 300 осіб.
Широкий спектр представлених за віком та сферами зайнятості учасників та учасниць
свідчить про актуальність та необхідність занять з неформальної освіти у житті дорослих.
Методи неформального навчання дорослих: групова робота, дискусії, робота в
парах, «мозковий штурм», індивідуальні завдання, наочні приклади, міні-лекції, перегляд
мультимедійних презентацій, рольові вправи та ігри.
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Детальнішу інформацію та фотозвіти із занять у Центрі освіти дорослих
можна знайти за посиланням: www.facebook.com/paritet.zt/
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IНКЛЮЗИВНА АРТ-МАЙСТЕРНЯ
Нині існує суперечність між потребами
людей з інвалідністю у самоідентифікації,
творчій самореалізації, освітній адаптації
та можливостями їх задоволення у сфері
дозвілля. Сучасна бібліотека може стати
інституцією, яка дозволяє задовольнити
вищезазначені актуальні проблеми. Так, у межах проекту на базі Інклюзивного читального
залу  ЖОУНБ ім. О. Ольжича започатковано Інклюзивну арт-майстерню. Її ключові завдання:
• реалізація рекреаційної функції молоді з особливими освітніми потребами;
• сприяння творчій самореалізації та самозайнятості користувачів з особливими потребами
шляхом участі в майстер-класах;
• розширення міжособистісних контактів молоді з обмеженими можливостями;
•підвищення соціальної компетентності молоді з особливостями.
Варто зазначити, що техніки, використовувані
на майстер-класах, також були спрямовані на фізичну
реабілітацію учасників, які мають вади опорно-рухового
апарату, зокрема, дитячий церебральний параліч.
Основу дозвілля в Інклюзивній арт-майстерні
з молоддю із інвалідністю складали такі види творчої
прикладної діяльності:
- плетіння тату-чокерів (прикрас) – залучено 39 осіб;
- виготовлення картин в техніці «string art» (панно з
ниток та цвяхів) – залучено 30 осіб;
- виготовлення натурального мила ручної роботи –
залучено 54 особи.
Для соціального значення творчої діяльності молоді з особливостями було організовано
Благодійний он-лайн-аукціон «Крок за кроком до здійснення мрії».
Важливим елементом діяльності арт-майстерні є намагання навчити молодь з
особливостями певним технікам ручної роботи, аби в подальшому вони мали змогу продавати
власні вироби та заробляти на цьому гроші (в тому числі через продаж в мережі Інтернет).
Це, в свою чергу, сприятиме творчому розвитку, самореалізації та самозайнятості молоді з
особливими потребами і виступатиме одним з ключових способів їхньої компенсаторної
соціальної реінтеграції.
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Варто зауважити, що зазначені техніки є менш
поширеними в нашому місті, тому можуть мати
успішне розповсюдження серед громади.
Можна узагальнити, що діяльність сучасної
бібліотеки як агента соціалізації молоді з обмеженими
фізичними можливостями полягає в комплексній
підтримці соціальної реабілітації та інтеграції цієї
групи клієнтів бібліотеки, що реалізується через
освітню, дозвіллєву та творчу діяльність.

Сталість результатів:

Після завершення реалізації проекту майстер-класи в Інклюзивній арт-майстерні
продовжується. З урахуванням побажань молоді з особливими потребами, розроблено
різнотематичну програму заходів на 2017 рік: виготовлення новорічних еко-іграшок
та сніговиків зі шкарпеток; виготовлення картин з ґудзиків; майстерня виготовлення
оберегів; виготовлення картин в техніці «string art»; майстер-клас «Пасхальне диво»;
техніка канзаші – створення прикрас з атласних стрічок; топіарій – дерево щастя
своїми руками; листівки в техніці квілінгу «Мистецтво на дотик» (до Міжнародного дня
сліпих); виготовлення та декупаж дерев’яних підставок під гарячі напої; виготовлення
новорічних іграшок із фетру.
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IГРОТЕКА З БIБЛIОТЕКОЮ

Ігротека з бібліотекою

Також на базі бібліотеки апробовано нову
для культурної інституції форму роботи – «Ігротека
з бібліотекою» – навчально-дозвіллєвий захід
для всієї сім'ї, під час якого батьки з дітьми були
об’єднані у команди та виконували цікаві творчі і
практичні завдання з питань здоров’язберігаючої
поведінки, ефективного спілкування, поведінки
у ситуації конфлікту, складання казок. Це
сприяло згуртуванню сім'ї, виробленню навичок
безконфліктного спілкування та атмосфері
дружності.

Зміст: використання батьками казкотерапії в роботі з дітьми,  які мають особливі

освітні потреби.

У межах проекту було підготовлено методичні розробки
до сімейних ігротек з таких тем:
- «Спілкування – шлях до порозуміння між людьми»;
- «Кроки до здоров'я»;
- «Казкотерапія в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби».

Сталість результатів:
Десять бібліотек області, які брали
участь у проекті, отримали методичні
розробки для використання у своїй
діяльності,
а
також
комплекти
настільних ігор для продовження
ігротек.
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Методи та атмосфера: Поки батьки

працювали з тренером та обговорювали
терапевтичний зміст казок, паралельно
в
читальному
залі
волонтери
організовували дозвілля  малечі, яка має
особливості. Зокрема, для наймолодших
був облаштований ігровий куточок, де
вони мали можливість складати пазли,
спілкуватися з Пушком (папугою, який
живе в Інклюзивному читальному залі →
птахи надають певний біоенергетичний
вплив на людину), грати в сюжетнорольові ігри, маніпулюючи іграшками, малювати малюнки. Важливо, що батьки в цей
момент активно працювали з тренером, і, водночас, коли це потрібно було для дитини,
взаємодіяли з нею. Ефект спільної діяльності в ігротеці перевершив наші очікування.
Свідченням цього є бажання батьків брати участь в подібних ігротеках, аби поглибити
свої знання з казкотерапії та розширити комунікативний простір власної дитини.
Після закінчення ігротеки присутні ділились враженнями, всі зазначили, що
гарно провели час, набули нових знайомств. Для наймолодших учасників та учасниць
ігротеки попередньо були підготовлені призи
(книжечки), які викликали сплеск емоцій в
малечі.

Сталість:

Ігротеки
з
бібліотекою
тепер
проходитимуть щопонеділка з 17.00 до 19.00
в приміщенні Інклюзивного читального залу.

9

МЕРЕЖА БIБЛIОТЕК
ЖИТОМИРЩИНИ
У межах проекту підтримано прагнення
бібліотек надавати якісні послуги якомога
ширшій цільовій аудиторії.
Тому було зроблено наступне:
Проведено навчальну програму для
бібліотекарів «Технології неформальної освіти
дорослих», яка включала:
Тренінг «Інструменти дослідження потреб користувачів бібліотек»;
Тренінг «Проектний менеджмент у роботі бібліотек»;
Тренінг «Комунікаційні стратегії (PR ) як ресурс розвитку бібліотек».
Проведено 10 фокус-груп з вивчення потреб користувачів бібліотек різних рівнів (обласної,
міських, районних та сільських) у Житомирській області.
Результати засвідчили,   що люди хочуть прагнуть
максимальної інтерактивності, атмосферних заходів, у
які вони самі будуть включені.
Відповідно
до
виявлених
результатів,
бібліотекарями проведено цікаві заходи для дорослих
в Овручі, Житомирі, Олевську, Бердичеві, Чоповичах,
Новограді-Волинському, Новогуйвинську, Коростені,
Баранівці. Ці культурно-освітні події мали різний
формат, зокрема: культурно-мистецький фестиваль  
«Дороги світу»: 24 години з Японією; Вечір швидких
журналістських побачень «Медіапростір Коростеня крізь відчинене вікно»; Краєзнавчий цикл
заходів «Пізнаємо своє місто»; Клуб спілкування «Бібліотека – душі аптека»; Мистецьке свято
гарбуза «Їде гарбуз’ОК на ярмар’ОК»; Вечір поетичного настрою в рамках Клубу цікавих
зустрічей; публічні заходи «Мистецтво бути батьками», «Здоров’язберігаюча краса»; майстеркласи з виготовлення новорічних прикрас із природних матеріалів.
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Сталість результатів:

Бібліотека впроваджує концепцію дружнього до сім’ї середовища – створення
дитячої кімнати «Бібліоняня» та залучення вихователя-волонтера на той випадок, коли
дорослі зайняті на тренінгу чи беруть участь у культурній події (Новоград-Волинська
бібліотека-філія №5 для юнацтва).
Бібліотека стає платформою розвитку громади, налагоджуючи діалог влади і
громади – мер м. Овруча має намір зробити приймальні години для громадян на базі
бібліотеки (Овруцька центральна районна бібліотека для дорослих ім. А. Малишка).
Бібліотека стає сучасним культурно-освітнім   коворкцентром – діяльність
молодіжного центру «М-Формація» (Бердичівська міська
центральна бібліотека).
Бібліотека стає центром надання реабілітаційних
та рекреаційних послуг для молоді з інвалідністю та груп
взаємодопомоги для членів їх сімей (Житомирська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича).
Бібліотека стає атмосферним простором –
започатковано  чи відновлено діяльність клубів спілкування
та цікавих зустрічей (Олевська центральна районна
бібліотека, Чоповицька селищна бібліотека для дорослих).
Бібліотека створює цікаві для користувачів сервіси, що відповідають їх потребам
та інтересам (Коростенська центральна бібліотека ім. М. Островського, Новогуйвинська
селищна бібліотека).
Бібліотека використовує різні види мистецтва та інтерактивні підходи до роботи
з цільовими групами (Обласна бібліотека для дітей
Житомирської обласної ради).
Бібліотека розширює можливості соціального
партнерства, залучаючи нові зацікавлені сторони
(Баранівська районна бібліотека для дорослих та
дітей).
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ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ АУДИТОРІЇ –
ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Фокус-групове дослідження
«Місце бібліотеки в інформаційно-культурному просторі
мого міста/селища»
Успішність тієї чи іншої ініціативи залежить від того, наскільки ця ініціатива
потрапляє в коло інтересів людей, що мають бути долучені. Саме тому послуги, що
йдуть від можливостей установи, завжди програють послугам, що йдуть від потреб
цільової аудиторії. У межах проекту було важливо вивчити думку представників громади
стосовно послуг бібліотеки та перспектив її діяльності в галузі освіти, інтелектуального
розвитку та культурного дозвілля, в першу чергу, дорослого населення Житомирщини.
Фокус-група – це метод дослідження цільової аудиторії, який застосовується при
проведенні якісних маркетингових досліджень і є різновидом глибинного інтерв’ю.
Фокус-група дає можливості:
• з’ясувати  існуючі переконання та уявлення;
• отримати інформацію про імідж та сприйняття культурної  установи;
• ознайомитись з існуючими симпатіями та антипатіями;
• вислухати аргументи «за» та «проти»;
• вислухати пропозиції та ідеї;
• дізнатись  історії про позитивний та невдалий досвід;
• почути зауваження та різні точки зору.
Таким чином, фокус-група дає можливість виявити проблему, обговорити її,
оцінити її важливість для певної категорії населення, запропонувати можливі варіанти
вирішення, а також визначити, де можуть існувати незадоволені потреби споживачів
послуг (в даному випадку, культурних) та де потрібні ті чи інші зміни.
До вивчення потреб цільової аудиторії долучились десять бібліотек Житомирської
області: дві сільські бібліотеки, п’ять центральних бібліотек міст і районів області, одна
міська бібліотека-філія та дві обласні бібліотеки. Загалом у фокус-групових дослідженнях
взяли участь більше 120 осіб віком від 16 до 75 років. Всі обговорення проходили за
однаковою програмою та мали на меті з’ясувати потреби дорослого населення в галузі
культурного дозвілля, додаткової освіти та інтелектуального розвитку.
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Виявлені загальні тенденції:
• можливостей для освіти дорослих мало;
• люди часто необізнані щодо можливостей культурного дозвілля в місті (селищі);
• доросле населення сприймає заклади культури  як щось стале, не здатне до розвитку
і змін;
• дорослі  люди мають свої запити й потреби в галузі культури;
• для дорослих цікавими є заходи, де учасники можуть робити щось самі;
• дорослі самі готові активно діяти задля реалізації своїх культурно-освітніх запитів:
продукувати культурний продукт, залучати нових симпатиків ідеї, пропонувати нові
форми і шляхи розвитку тощо;
• якісний культурний простір треба створювати загальними зусиллями закладів культури,
громадських організацій та пересічних громадян;
• люди хочуть бути не тільки «приймачами» якоїсь інформації  чи події, а їх активними
рівноправними учасниками, чия думка важлива, а досвід може слугувати іншим.
Результати
• пропозиції, що складені на основі побажань і прагнень користувачів і партнерів, надані
для кожної бібліотеки індивідуально;
• наявна можливість трансформувати свою діяльність відповідно до конкретних запитів
та потреб своїх клієнтів;
• зміна підходу, коли користувачі бібліотеки сприймаються  як   повноправні партнери,
від яких значною мірою залежить успіх заходу і установи загалом;
• бібліотекарі набули досвід проведення дослідження (фокус-група як інструмент
отримання глибинної інформації про особливості поведінки споживачів бібліотечних
послуг);
• заплановано чотири методичні  видання, присвячені детальному аналізу фокус-груп
у бібліотеках Житомирщини;
• на 2017 р. заплановано проведення трьох фокус-групових досліджень потреб   та
інтересів різних цільових аудиторій в бібліотеках м. Житомира.
Проведені фокус-групи надихнули бібліотекарів на втілення нових ідей і
більш широку співпрацю з мешканцями.
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Відповідно до результатів фокус-груп працівниками бібліотек
було організовано і проведено цікаві масові заходи для дорослого населення.

м. Бердичів

Бердичівська міська центральна бібліотека
Назва події: Культурно-мистецький фестиваль «Дороги світу»: 24 години з
Японією: «Моміджігарі» - полювання за кленовим листям.
Творці заходу: Кущук Тетяна, Уяздовська    
                              Альона, Булега Юрій.
Тривав цілу добу!!!
Взяли участь 85 осіб.
Проводився у щойно відкритому у
бібліотеці Молодіжному центрі «М-Формація»
-  ревіталізованому креативному просторі
культурної інституції.
Різноманітне культурно-освітнє наповнення заходу:
•  майстер-клас з каліграфії
•  лекція з аніме та манги,
•  майстер-клас з надягання кімоно,
•  японські настільні ігри,
•  презентація «Українська та японська
демонологія»
•  майстер-клас з японської поезії,
•  чайна церемонія за японським ритуалом
•  фотосесія, демонстрація автентичних
старовинних речей японського побуту
Відгуки учасниць та учасників:
«Це навіть не рівень Бердичева, це – рівень столиці…»
«Мені так класно, що я вже четверту чашку японського чаю п’ю…»
«Вражені дійством!!!»
«Моїй дитині так сподобалося, що питає, коли ще можна прийти у бібліотеку?»
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м. Овруч

Овруцька центральна районна бібліотека для дорослих ім. А. Малишка
Назва події: Краєзнавчий марафон “Пізнаємо своє місто”
Творці заходу: Якимчук Марія та колеги.
Взяли участь 70 осіб.
Відбулися:
краєзнавча вікторина «Овруч: древній і вічно молодий» - запитання про історію та
сьогодення Овруча, видатних людей, вулиці, історичні місця та пам’ятки;
квест «Пам’ятники нашого міста», в якому взяли учні Овруцького ліцею та Овруцької
гімназії; призи тематичні – переможці отримали можливість відвідати найпопулярнішу
молодіжну кав’ярню міста «Древній Овруч»;
презентація фотоальбому, виданого до 1070-річчя Овруча, відбулася за участю мера
міста Івана Коруда, авторів та героїв фото презентованого видання.
Відгуки учасниць та учасників:

«Дуже рада, що знову поринула в атмосферу спілкування і дискусії. Добре, що все-таки
наважились підняти тему історичної правди …» (Ольга Абдурман, краєзнавець, історик,
автор тексту до фотоальбому «Овручу -1070. Древній і вічно молодий»).
«Дуже дякую організаторам заходу за надану можливість відкрити правду про на
історію нашого міста в роки другої світової війни та презентацію архівних документів…»
(Ярослав Чіпак, директор музею історії Овруччини)
«Ніколи не думав, що просто на вулиці буду стояти і хвилюватись, відповідаючи
на запитання…» (Олег Чичичрко, музикант,
переможець вікторини)
«Вперше при проведенні заходів в межах
марафону (вікторина, квест)
і бібліотекаорганізатор, і учасники вийшли на вулиці міста. Це
зробило заходи більш емоційними. Задоволенню
не було меж. Завершальний етап пройшов в
межах бібліотеки. І знову ж таки, чи не вперше,
на заході були присутні не сторонні спостерігачі,
а небайдужі люди – громадські активісти,
історики, краєзнавці. Про важливість цього
заходу свідчить в тому числі й участь міського
голови, голови районної ради, заступника голови
райдержадміністрації» (бібліотекарка).
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м. Житомир

Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради
Назва події: Мистецьке свято гарбуза «Їде гарбуз’ОК на ярмар’ОК»
Творці заходу: Тетяна Данилевич та колеги.
Взяли участь: 72 особи (30 дорослих та 42 дитини)
Відбулися:
• майстер-класи майстрів обласної мистецько-культурної спілки «Мистецьке
Полісся» з плетіння з лози, декупажу на дощечках, створення аплікацій та
прикрас із зображенням гарбуза;
• майстер-класи з виготовлення сувенірів у різних техніках з гарбузовим
насінням та різноманітними аксесуарами;
• театр імпровізацій АРТ-групи бібліотеки «Кошик»;
• фотосесії біля ростової ляльки з гарбузою;
• смакування гарбузяної каші у бібліотечній студіо-кухні Картати Потати.
Відгуки:
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м. Коростень

Центральна бібліотека ім. М. Островського
Назва події: Вечір швидких журналістських побачень
«Медіапростір Коростеня крізь відчинене вікно»
Творці заходу: Коржук Світлана та колеги.
Взяли участь: 30 осіб –   доросле населення (громада міста) та юнацтво (читачі, які
цікавляться журналістикою).
Відбулися:
•
«швидкі побачення» із журналістами місцевих газет,
радіо, телебачення у форматі вільного спілкування, цікавих
запитань та щирих відповідей;
•
знайомство представників громади міста   із
журналістами, які працюють для людей, спілкуються з ними,
глибоко аналізують їхні потреби в інформації, вивчають,
досліджують, здобувають докази та новини, прогнозують
розвиток подій.
Відгуки учасниць та учасників:
«Я ще не знаю, чи стану я журналістом, але я вже навчилась викладати свої думки в
текстах, створювати образи, робити описи. Бо ми в своєму навчальному закладі випускаємо
таку собі газету-листівку «Школа, у якої є душа». І ті поради, які давали журналісти на
сьогоднішньому заході стануть мені у нагоді» (Гурська Ірина, учениця НВК №12).
«Мені дуже сподобався захід, тому, що я своїми очима побачила людей, які працюють
у місцевих ЗМІ. А ще я змогла почути їх виступи» (Ліневич Людмила, пенсіонерка).
«Я вважаю, що робота медійника виснажлива й
відповідальна, адже важливо донести інформацію
якнайшвидше і без жодної похибки, бо неточність
може спотворити суть повідомлення» (Огороднік
Ольга, читачка, член НСЖУ.
«Я задоволений тим, що міг задати свої
запитання до журналіста Віктора Васильчука,
бо із задоволенням читаю його газету «Вечірній
Коростень. І ще задоволений, що можу сказати
свою думку вголос перед всіма присутніми, що
бібліотекарі молодці, що зібрали всіх разом
сьогодні» (О.Чудаков, пенсіонер).
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м. Новоград-Волинський

Бібліотека-філія №5 для юнацтва
Назва події: Публічний захід «Мистецтво бути батьками»
Творці заходу: Лариса Захарчук та колеги
Взяли участь: 30 осіб.
Відбулися:
•  Бесіда-консультація «Сколіоз у дітей: види,
причини, ознаки, лікування та профілактика»,
яку провела Лариса Віталіївна Демчук, лікар
вищої категорії, завідувачка денним стаціонаром
для дітей Новоград-Волинського міськрай ТМО.
•  Розмова про методику раннього розвитку
дитини із Оленою Маркович, методистом палацу дітей та молоді.
•  Презентація роботи центру науково-технічної творчості, яку представила
директорка означеного  закладу Валентина Найдюк.
•  «Бібліоняня», розваги з дітьми, батьки яких були на заході. Роль бібліоняні виконала  
Боронь Юлія Вікторівна, вихователь ДНЗ № 4 «Сонечко».
Відгуки учасниць та учасників:
«На такі заходи потрібно ходити, спілкуватись.
Залучати педагогів до співпраці…»
«Я дуже задоволена, бо отримала багато
корисної інформації».
«І батьки, і діти цікаво і змістовно провели час»
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м. Олевськ

Олевська центральна районна бібліотека
Назва події: Вечір поетичного настрою з місцевою поетесою Аллою Продащук
в рамках Клубу цікавих зустрічей.
Творці заходу: Ольга Федоренко та колеги
Взяли участь: 30 осіб.
Відбулися:
•  Презентація книги Алли Продащук «Твоє волосся пахло літом»;
•  Декламування віршів, виконання пісень на слова авторки;
•  Автограф-сесія;
•   Відновлено діяльність Клубу цікавих зустрічей на базі районної бібліотеки. Його мета
об’єднати творчих, талановитих та цікавих людей Олевського краю, популяризувати краєзнавчу
літературу, організовувати культурне  дозвілля дорослого населення.
Відгуки учасниць та учасників:
«Багата поліська земля на таланти. Цей захід – підтвердження цього. Геніальна
поетеса з великою душею, розумом і серцем. Слухаючи її поетичні рядки, виступи
гостей про неї, переконалася ще більше в її любові до землі, людей, поліського краю.
Пісні… Алла Продащук – сама, як пісня. Від неї так і струменіли сонячні промені.
Вся атмосфера, яка була на заході зарядила на позитив. Шановні бібліотекарі! Так
тримати! Продовжуйте творити добро, організовуйте такі задушевні зустрічі!»
«Захід пройшов в дружній, доброзичливій атмосфері. Приємно, що відгукнулися
люди, що небайдужі до мистецтва. Маю сподівання, що подібні заходи стануть
регулярними! Окрема подяка працівникам бібліотеки за професійний підхід до заходу».
«Мені соромно, що за буденними турботами я віддалилася від бібліотеки. Бібліотека
має жити. І повірте, що без читачів ви не залишитесь. Такі зустрічі надають сили,
натхнення, піднімають настрій. Хочеться жити і радіти життю! Приємно, що такі
заходи організовуються».
«Такі зустрічі потрібні, адже на Олевщині є чимало талановитих людей, які
заслуговують на увагу і про яких варто говорити гарні слова і про них розповідати».
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м. Баранівка

Баранівська районна бібліотека для дорослих та дітей.
Назва події: Публічний захід «Здоров’язберігаюча краса»
Творці заходу: Ковальчук Тамара та колеги
Взяли участь: 30 осіб.
Відбулися:
• Вікторина «Рослинна косметика» про лікарські
рослини, які використовуються для оздоровлення тіла.
Переможці  отримали в подарунок фіточай.
•   Майстер-клас «Комплексний догляд за шкірою для
всіх вікових категорій» від косметолога салону «Шарм».
Передбачав отримання безкоштовних знань, як щоденно в домашніх умовах доглядати
за собою, як оптимізувати витрати на косметичні процедури в умовах обмежених
економічних можливостей, що особливо актуально в малих містах.
•  Тематична виставка книг і бібліографічний огляд  на тему: «Здоров’я в ім’я краси».
Відгуки учасниць та учасників:
«Єдина краса, яку я знаю – це здоров’я, а
здоров'я треба берегти, при допомозі рослин,
які ростуть навкруг нас, це найдешевше і
найкорисніше» (О. Шкабара).
«Хороша косметика вартує грошей, а
рослинна косметика, про яку ми дізнались
тут, доступна всім» (А. Мельник).
«Бажаю вам і здоров'я, і краси, і наступних
цікавих заходів» (Т. Осіпчук).
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смт. Новогуйвинське

Новогуйвинська селищна бібліотека
Назва події: Майстер-клас «Виготовлення новорічних прикрас
з природних матеріалів».
Творці заходу: Олена Поліщук
Взяли участь: 30 осіб.
Відбулися:
•   Майстер-клас «Виготовлення новорічних прикрас з природних
матеріалів», в якому брали участь і дорослі, і діти.
•   При виготовленні новорічних прикрас використано природні
матеріали, а саме: соснові шишки, жолуді, гілочки, каштани тощо.
Під час заходу поетапно продемонстровано виготовлення означених
виробів.
•   Учасники спробували свої сили у виготовленні новорічних прикрас та обговорили
шляхи реалізації виготовлених виробів-сувенірів, а також нові цікаві ідеї для додаткового
заробітку (як сезонного, так і постійного).
•  Дружнє спілкування.
Відгуки учасниць та учасників:
"Тепер я знаю, чим займатися зимовими вечорами. Треба негайно
заготувати матеріал для поробок" (Людмила, пенсіонерка).
"Зроблю декілька таких прикрас на подарунки
рідним до Різдва" (Інна, пенсіонерка).
"Ціле літо міркував, як заробити власні
кошти. Тепер я знаю, як можна заробити самому на
комп’ютер. Ура!" (Олексій, учень).
"Зроблю подарунок мамі" (Софійка, учениця).
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
ЖОМГО «Паритет»

смт. Чоповичі

Чоповицька селищна бібліотека для дорослих
Назва події: «Андріївські вечорниці у Чоповицькій світлиці» у межах Клубу
спілкування «Бібліотека – душі аптека»
Творці заходу: Шоботенко Ірина та колеги
Взяли участь: 30 осіб.
Відбулися:
•  Знайомство учасників та учасниць, представлення їх умінь, хобі та очікувань від зустрічі.
•  Коротка розповідь про виникнення свята Калити, звідки бере своє коріння: «Калита чи свято
Андрія Первозванного?»
•  Інсценізація, підготовлена учасниками: «Українська сім`я готується до вечорниць», залучення
учасників до співання українських народних пісень традиційних для такого вечора.
•  Обговорення: «Відродження українських традицій: традиційні звичаї та обряди вечорниць у
пам`яті старшого покоління».
•  Демонстрація обряду: «Покажи уміння – вкуси калиту».
•  Вечеря-демонстрація: «Традиційні страви на свято Калити».
Відгуки учасниць та учасників:

«Це актуально, це прекрасно, бо людям потрібне спілкування і єднання, без цього
немає громади. Дякую вам за цей вечір».
«Сподобалась атмосфера, щира, домашня, приязна. Я отримала велике задоволення
від спілкування з людьми, так дома цього не вистачало, відпочила і серцем і душею. Захід
був пізнавальним та веселим».
«Я дякую всім учасникам вечорниць. Усі ми
виконували свої ролі, наче справжні артисти. Я
дуже задоволена»
«Сподобалось живе спілкування з людьми.
Пісні, веселощі, жарти».
«Я в захваті від сьогоднішнього вечора.
Звучали українські пісні, українські вишиванки,
гарно оформлена зала, все радувало око і серце»
«Хочу, щоб було більше молоді на таких
заходах, щоб ми могли їм передати свою любов
до пісні, поділитися традиціями, обрядами,
спогадами».
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Житомирська обласна молодіжна громадська
організація «Паритет» була створена 30 травня 2012року.

Візія організації:
Суспільство, в якому цінують кожну і кожного
Місія організації:
Ми втілюємо соціальні ініціативи для особистісного розвитку та успішного
становлення кожної і кожного
•
•
•

Цінності організації:
Рівність
Самореалізація
Співпраця

•
•
•
•

Принципи діяльності організації:
Повага
Відповідальність
Компетентність
Системність

1.
2.
3.
4.
5.

Пріоритетні напрямки діяльності:
Гендерна тематика
Освіта дорослих
Відновні практики
Децентралізація
Права людини
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Успіхи та нагороди
- Відкрито 4 додаткові підліткові клуби в м. Житомирі;
- Відкрито Центр освіти дорослих на базі ЖОУНБ. ім. О. Ольжича;
- Світова премія «With and for Girls» за внесок у роботу з дівчатами;
- Здійснюється гендерний аналіз місцевих програм;
- Протягом 2012-2016рр. реалізовано 25 соціальних проектів;
- проведено 180 тренінгів з різних тем;
- Організовано понад 30 молодіжних квестів;
- Організовано 110 різних заходів (майстер-класи, семінари, круглі столи тощо)
- Проведено 40 публічних заходів.
- Загалом у заходах взяло участь понад 16 000 осіб, з них:

Актив «Паритету»
Наталія Тарасенко –  Голова Ради організації, сертифікована тренерка з питань
ґендерної освіти, фінансової грамотності, виборчих технологій та
участі жінок у політичних процесах, створення та діяльності ОСББ;
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї,
Белла Антонян-Шевчук – заступниця Голови Ради,
сертифікована тренерка з питань освіти у сфері прав людини для
молоді, технології роботи із студентськими сім’ями.

Тетяна Мараховська – експертка організації, сертифікована тренерка
з питань впровадження медіації та відновних практик з трансформації
конфліктів; освіти в області прав людини та молодіжної політики; кризового
менеджменту (профілактика емоційного вигорання, психогігієна праці).
Світлана Євченко – експертка організації, сертифікована
тренерка з гендерної політики, процесів децентралізації та
діяльності органів місцевого самоврядування.
Олександр Євченко – експерт організації, сертифікований
тренер з питань самопрезентації, PR-технологій, роботи зі
ЗМІ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої
справи, редагування, основ журналістики та філології
Житомирського державного університету ім.І.Франка.
Юлія Мельник – сертифікована тренерка з питань роботи з
молоддю з інвалідністю, з питань прав людини та розвитку
студентського самоврядування, завідуюча Інклюзивним
читальним залом ЖОУНБ ім. О. Ольжича.
Анна Денисюк – тренерка з питань роботи
з молоддю з інвалідністю.
Інна Степанчук – координаторка напряму роботи з волонтерами.

Анна Нечипорук – дизайнерка.
Олена Остапчук – координаторка проектів ЖОМГО «Паритет»,
к.п.н., доцент кафедри соціальних технологій Житомирського державного
університету ім.І.Франка. Сертифікована тренерка з питань гендерної освіти
та гендерного бюджетування, комунікаційних   (PR) технологій, фінансової
грамотності.
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Zhytomyr Youth NGO "Parity" (Ukraine) was established on 30 May 2012.
Our Vision: A society in which men and women appreciate
Our Mission: We implement social initiatives for personal development and the
successful establishment of women and men.
The values of NGO «Parity» :
• Equality
• Self-realization
• Collaboration
The principles of NGO «Parity»:
• Respect
• Responsibility
• Competence
• Consistency
Priority activities:

- Gender equality
- adult education
- Restorative Practices (mediation, thematic circle)
   - Human rights
   - The development of leadership potential of girls and women
-Countering various forms of discrimination
-Decentralization
   - Developing trend in For 4 years of activity:
- Implemented 25 social projects;
- A 180 trainings on various topics are conducted;
- Organized over 30 youth quests;
- Organized 110 different events (workshops, seminars, round tables, etc.)
- Conducted over 40 public events.
- Covered by the various measures over 16 000 people,
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Work experience with target groups:
- Students
- pupils,
- woman deputies
- women’s, the leader of the socio-economic sphere,
- Civil servants,
- Librarians,
- Educators,
- Internally displaced persons;
- Journalists
- Representatives of NGOs.
The structure of NGO "Parity" includes scientists, certified trainers and experts on gender
education, gender mainstreaming, gender budgeting, education, human rights, reproductive health
and family planning, strategic planning method LFA, PR-technologies successful reintegration after
maternity leave, leadership skills, innovative practices, consultants implementing gender equality in
socio-economic development of cities.
Members of the organization are constantly improving their skills through training in the US,
Sweden, Lithuania, Belgium, Poland, workshops and study visits to Georgia, France, Germany,
Slovakia, Romania, Austria and others.
Active of NGO "Parity" represents the organization in the following structures:
• Ukrainian Coalition of reproductive health and family planning;
• Bureau of gender policies and budgeting;
• Industrial gender committee on advertising;
• Public Council under the Zhytomyr regional state administration;
• Zhytomyr Regional Coordination Council for Family, Gender equality, demographic development
and combating trafficking;
• Zhytomyr city interdepartmental commission on coordination of activities to prevent domestic
violence, human trafficking demographic development and gender equality.

Our Contacts:
Phone: +380975214129; +380672479017
E-mail: ngo_paritet@ukr.net
http://ngo-paritet.in.ua
https://www.facebook.com/paritet.zt/
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