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Запобігання та трансформація
насильницьких конфліктів
в Україні

Стратегії трансформації
та запобігання конфліктів
в прикордонних областях України, розроблені
об'єднаними командами
місцевих активістів та
місцевих представників
влади.

Наша головна мета об’єднати Україну!

Типи конфліктів,
з якими ми працюємо
• Конфлікти ідентичності
• Конфлікти етнічностей і
релігійностей
• Конфлікти інтерпретацій історії
• Конфлікти бачення (спільного)
майбутнього

Діти в Херсоні малюють герб України і герб кримських татар

Наша місія
Запобігання та трансформація
насильницьких конфліктів в
Україні.

Білборди, встановлені в Одеській області

Ми не хочемо розділеного
майбутнього для України!

Ми вивчаємо історію і
соціальну психологію
розділених суспільств в
Європі

Ми ініціювали суспільну дискусію про встановлення фактів
національної і місцевої історії
та активний історичний діалог
про інтерпретацію цих фактів в
суспільній пам’яті.
Ми зосередилися на історії
заселення, розвитку місцевого
самоврядування на території
сходу України з історичною назвою Слобожанщина, як дуже
важливій темі для досягнення
миру на Донбасі.

Карта насильницьких конфліктів на пост-совєцькому просторі

Карта Слобожанщини
XVIII сторіччя майже повністю
співпадає з картою територій,
контрольованих Україною.

Карта поділеного Белфаста

Об’єднуємо поділене суспільство

Для подолання
упереджених уявлень про регіон
творчий конкурс LOVEDonbas
зібрав описи
і зображення Донбасу, який
може полонити ваше серце.
Кращі конкурсні фото на Медіа
Форумі Донбасу показують
Донбас, який люди не очікували
побачити.

Олена Логвіненко переможець конкурсу есе переїхала з охопленого війною
Луганська до Львова.

Фото переможця конкурсу Дмитра Колодяжного, який зараз мешкає
в Черкасах і мріє про повернення в Луганськ.

Інтеграція внутрішньо переміщених
осіб в місцеві громади

Щасливі переселенці і місцеві мешканці в Мукачеві після обговорення
спільних соціальних проектів (найзахідніша локація проекту)

Війна в Україні призвела
до переміщення майже
2 мільйонів осіб.
Переміщення може бути
трагедією, а може бути
шансом. Ми створюємо
можливості.

Інформація для ВПО на спеціальних тролейбусах і стендах в
Сєвєродонецьку (найсхідніша локація проекту)

Адміністративна реформа
створює напруження,
яке може перерости
в конфлікти

Ми почали розробку всеохопної
комунікативної стратегії
для створення, підтримки
та розвитку співпраці між
групами активістів, журналістів,
державних службовців, МО, МВС,
СБУ, ГПУ, місцевих депутатів,
вчителів та учнів з різних
регіонів України.

Формування спільного бачення
моделей місцевого самоврядування

Збірник матеріалів наукової
конференції 20 березня 2015,
Красноармійськ. 35 вчених з 5
областей Україні сфокусувалися
на історичному досвіді
самоорганізації в регіоні.

Ключовий складник стратегії –
це широке включення
громадян в обговорення
і розробку напрямків
місцевого і регіонального
розвитку, як необхідної умови
децентралізації.

Діти закладали Алею Миру в Херсоні.

Підвищення соціального капіталу
і залученості жінок-миротвориць

Жінки-миротвориці є
найактивнішими
агентами змін
в громадах

Жіночий клуб «Червона ниточка» в Сєвєродонецьку об’єднує
переселенців та місцевих.

Подолання травматичного і поділеного
минулого
Червоний мак нещодавно
запропонований як символ
пам’яті жертв Другої Світової
Війни. Волонтери зробили
велику кількість маків.
Впровадження нового символу
в суспільстві відбулося мирно
і успішно.

Фото з Костянтинівки Донецької області.

Білборди, присвячені 70-річчю закінчення війни, в Луганській
і Донецькій областях.

Миротворча освіта

Сертифікат закінчення першої школи
отримує Вікторія Савіцька – активістка
з Маріуполя

Просвіта дорослих активістів –
навички організації суспільного
діалогу, теорія суспільних
трансформацій, організація
місцевого самоврядування в пост
комуністичних країнах, історія
самоорганізації населення в
регіоні козацьких і пізніших часів.
Налагодження горизонтальних
зв’язків між активістами різних міст
і регіонів, створення соціальних
мереж, які здатні генерувати і
втілювати спільні стратегії.

Тренінг для журналістів Донбасу закінчився створенням плану
першого Медіа Форуму Донбасу. 8 лютого 2015

Перший випуск Української Миротворчої Школи. 30 березня 2015

Для зміцнення громадської безпеки
і верховенства права необхідне
створення в зоні АТО за участі
фахових соціальних посередників

Розробка стратегій суспільних
комунікацій для протидії
інформвійні та атомізації суспільства

військово-цивільних адміністрацій
для вирішення актуальних
проблем мешканців і формування з
них локальних громад. Такий закон
був підготований в рамках проекту
і вже діє. Такі адміністрації мають
включати командирів армійських
та поліцейських батальйонів,
місцевих українських активістів,
досвідчених громадських лідерів,
представників різних релігійних
громад та місцевої влади.
Стратегія і тактика роботи військово-

Прес конференція нової поліції (батальйони Харків-1 та
Слобожанщина) в Харкові. 12 лютого 2015

цивільних адміністрацій має
передбачати широке включення
громадян в підтримку безпеки в
своїх територіальних громадах.
Стратегія передбачає зміну функції
поліції як репресивного
органу на служіння суспільству і
створення нового іміджу поліції.
Основним індикатором змін має
стати суттєве зростання довіри
громадян до поліції.

Конференція в Житомирському військовому інституті. 11 травня 2015

Як це працює Студія «Наш Дім» в
Краматорську

Тренінг з інформаційної безпеки в Донецькій
Машинобудівній Академії. 19 лютого 2015

Круглий стіл з військовими, активістами, вченими та
представниками влади визначає необхідність створення
спільного комунікаційного каналу. 1 березня 2015

Професійне навчання для нової команди.
3 травня 2015

Нова команда телевізійників робить на фронті перший
репортаж. 10 травня 2015

Наша місія:
запобігання та трансформація
насильницьких конфліктів в Україні.
www.peace.in.ua

Координатори проекту:
Ігор Семиволос
AMES
ﬁdelukr@gmail.com
+380 67 612 90 03
Наталія Зубар
ІЦ “Майдан Моніторинг”
panimaidan@gmail.com
+380 91 922 97 55

Координатор
освітнього напрямку:
Галина Усатенко
Фонд «Європа XXI»
galyna.usatenko@gmail.com
+380 67 446 60 53

Українська Миротворча Школа
працює за підтримки
Посольства Великої Британії
в Україні.

