
 

  

 
Івент-кафе:  

«Діалоги молоді про післявоєнне майбутнє. Початок» 
  

Дата та тривалість: 29 квітня 2022 р., 13:30-18:00 
 

Місце проведення та формат: очний захід в м. Львів1 
 

Мета заходу: розпочати процес напрацювання ідей щодо візії післявоєнного розвитку 
громадянських компетенцій у української молоді  
  

Учасники: представники організацій громадянського суспільства, які будуть запрошені 
Львівським міським молодіжним центром та/або за результатами розгляду поданих онлайн-
заявок на участь 
 
Відкрита реєстрація заявок буде доступна за цим посиланням 
 

Опис:   
Івент-кафе: «Діалоги молоді про післявоєнне майбутнє. Початок» буде проведено у форматі 
фасилітованого діалогу представленої на львівському майданчику активної молоді в межах 
міжнародної конференції організацій громадянського суспільства «Після війни: переосмислення 
майбутнього громадянського суспільства», яка відбуватиметься у Варшаві 28-29 квітня 2022 р.  
 
Перша частина івент-кафе передбачає перегляд панельної дискусії з основного майданчику 
конференції «Чому тільки диктатори вивчають уроки історії? Історія і освіта як зброя».  
 
Друга частина заходу передбачає фасилітоване напрацювання ідей шляхом рефлексії учасників 
за результатами основної дискусії та обміну думками стосовно місця і ролі молоді у розвитку 
громадянського суспільства після війни. 
 

Результат: 
Івент-кафе: «Діалоги молоді про післявоєнне майбутнє. Початок» стане майданчиком для 
активного обміну думками і стратегування учасників–представників організацій громадянського 
суспільства щодо таких питань:  
- як молодь і молодіжні центри уявляють своє місце в розбудові України; 
- якою має бути роль молодіжних працівників у післявоєнній розбудові громадянських 

компетентностей;  
- які виклики стоять сьогодні перед молодіжними центрами і як на них реагувати;  
- як трансформуватиметься молодіжна волонтерська діяльність після війни;  
- як правильно використати пасіонарність молодих активістів під час війни.  
Завдяки фасилітованому діалогу за блоками перелічених питань учасники зможуть напрацювати 
концептуальні ідеї, які будуть передані для підготовки підсумкового документу конференції. У 
подальшому напрацювання першого івент-кафе будуть використані для організації та проведення 
наступних фасилітованих сесій з активною молоддю в рамках проектної діяльності Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні. 
 

Фасилітатор:   
Максим Єлігулашвілі – фасилітатор, тренер, дослідник та конфліктолог. Досвід тренерської 
діяльності з 2009 року з тем лідерства та командоутворення, менеджменту проектів, підходу, що 
базується на правах людини, запровадження антидискримінаційних політик та інклюзивного 

                                           
1 Участь у заході можуть взяти учасники зі Львова або з інших населених пунктів за умови самостійного покриття витрат 
на проїзд та проживання. Координатор проектів ОБСЄ не відшкодовуватиме вартість проїзду та проживання для 
учасників. Харчування учасників буде забезпечене тільки в рамках заходу. 

https://forms.gle/qZsRCt9V8QdnoosU6


 

  

підходу, роботи з ціннісними та груповими конфліктами. Проходив спеціалізоване навчання по 
роботі з груповими та організаційними конфліктами у Нансенівському центрі миру та діалогів 
(Норвегія), академічній програмі Initiatives of Change (IofC) (Switzerland), стажуваннях World 
Learning (USA). Був залучений Координатором проектів ОБСЄ в Україні як фасилітатор та тренер 
до роботи з Міністерством інфраструктури, Міністерством освіти і науки, Державною службою 
якості освіти та іншими органами центральної та місцевої влади. 
або 
Діана Проценко – медіатор (акредитація CEDR, Велика Британія), фасилітатор діалогів, тренер, 
правник (приватна практика), президент Національної асоціації медіаторів України 2015-2022 рр., 
старший викладач факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія». Член міжнародної мережі тренерів з медіації (тренери мережі CEDR). Співавтор 
законопроєктів про медіацію, автор публікацій з теми медіації та діалогів. 
 

  
Проект 

Івент-кафе: 
«Діалоги молоді про післявоєнне майбутнє. Початок» 

29 April 2022, Lviv 

Програма заходу 
(за київським часом): 
 
13:30 – 14:00  - реєстрація, вітальна кава 

14:00 – 14:30 – знайомство учасників. Цілі. Очікування учасників 

14:30 – 16:00 –  Панельна дискусія «Чому тільки диктатори вивчають уроки історії? Історія і освіта 
як зброя» (перегляд онлайн), кава  

16:00-18:00  – Обговорення. Напрацювання візії молоддю післявоєнного майбутнього 
громадянського суспільства в Україні   

  

 


