Проект «Розвиток волонтерства в Харківському регіоні»
набирає обертів
7 листопада в стінах Харківського волонтерського центру, що знаходиться
у Держпромі, відбулася презентація Проекту «Розвиток волонтерства в
Харківському регіоні» та створеної в його рамках «Школи громадянської
журналістики». На захід був запрошений почесний гість – Сергій Решетов,
помічник аташе з питань культури Фонду сприяння демократії посольства США
в Україні.
Світлана Багрич, директор Обласного центру
волонтерів, привітала всіх, представила гостей та
наголосила на важливості активізації та розвитку
волонтерського руху на Харківщині.
Далі слово було надано Сергію Решетову, який
зазначив, що бути причетним до волонтерського руху
– своєрідний громадянський обов’язок для багатьох
громадян розвинутих країн, давня й міцна
традиція в Америці та Європі, яку підтримують як
заможні громадяни, так і різні фонди. Він розповів
про Фонд сприяння демократії та його діяльність,
співпрацю
з
неурядовими
громадськими
організаціями в Україні та процедуру надання їм
грантів. Помічник аташе закликав представників
громадського сектору надсилати свої проекти,
адже близько 30% відсотків усіх заявок
отримують кошти на втілення проекту в життя.
Анна Улановська, керівник Харківської обласної
громадської організації «АССА», представила
діяльність організації та, зокрема, проект
«Розвиток волонтерства в Харківському регіоні»,
до співпраці в якому залучені й члени Обласного
центру волонтерів. Задум проекту – пожвавити
волонтерський рух в регіоні на рівні
загальноосвітніх шкіл, мотивувати молодь до
активних дій у вирішенні соціально важливих
проблем, що їм під силу, у своїх громадах;
спонукати школярів до пошуку та реалізації соціально орієнтованих ідей у
громадах, в яких вони мешкають; нарешті, зміцнити комунікацію шкільного
вчителя та його учнів через участь у спільних проектах. Важлива роль у цьому
відводиться вчителю, – наголосила Анна Улановська, – котрий стає помічником,
куратором, тоді як проекти планує і реалізує молодь.

Куратором медійної частини проекту – «Школи громадянської
журналістики» – виступила Юлія Снурнікова, тележурналіст, доцент кафедри
журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Вона
розповіла, що для навчання в Школі були відібрані за конкурсом 15 школярів,
котрі бачать журналістику майбутньою професією. Протягом 3 місяців вони
вивчатимуть основи громадянської журналістики. Практичні ж навички юні
кореспонденти здобудуть, висвітлюючи діяльність проекту, зокрема, громадські
ініціативи своїх однолітків – волонтерські акції, різноманітні заходи та корисні
справи, які ініціюватимуть школярі Харківської області у своїх громадах.
Перші виїзди юнкорів на події (до шкіл області)
вже відбулися, і своїми враженнями від них
поділився
слухач
медіа-школи
Олександр
Прудніков.
Олександр розповів про візит до Песочинського
колегіуму, де діти, переймаючись проблемою
засмітнення місцевих лісів, вирішили робити
екологічні тарілки… із листя. Присутні із
зацікавленням слухали розповідь Олександра й поставили чимало питань.
По завершенні заходу Світлана Багрич підбила підсумки зустрічі, акцентувавши
на важливості висвітлення у ЗМІ соціально важливих волонтерських справ.
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