
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» у співпраці з 

Міністерством освіти і науки України оголошує конкурсний набір членів 

Національної мережі  медіаторів в навчальних закладах  

Мета конкурсу: набір членів Національної мережі медіаторів (НММ) Центру «Ла 

Страда-Україна»  для профілактики і розв’язання конфлікту за допомогою медіації в навчальних 

закладах. 

До участі в конкурсі запрошуються педагогічні працівники навчальних закладів, представники/ці 

громадських організацій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, 

Полтавської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей. 

Конкурсанти/ки, які пройдуть відбір: 

 Зможуть взяти участь у п’ятиденній навчальній програмі з підготовки медіаторів у 

навчальних закладах. За результатами конкурсного відбору буде сформовано три групи 

учасників. Навчальна програма для першої групи пройде 21-25 вересня 2015 р. в м. Києві, 

другої групи – 5-9 жовтня,  третьої групи -  12-16 жовтня 2015р. 

 Отримати: 

- сертифікат медіатора ; 

- набір інформаційних, навчальних та методичних матеріалів з  профілактики і розв’язання 

конфлікту з використанням медіації в навчальних закладах. 

 Мати підтримку своєї фахової діяльності з профілактики і розв’язання конфлікту з 

використанням медіації. 

 Залучитися до членства Національної мережі медіаторів Центру «Ла Страда-Україна» 

 

Умови участі в навчальній програмі для педагогів 

 Для участі у конкурсі необхідно надіслати : 

- аплікаційну форму; 

- орієнтовний індивідуальний план проведення заходів 

- гарантійний лист від навчального закладу 

 Після проходження конкурсу підписати Етичний кодекс члена Національної мережі 

медіаторів Центру «Ла Страда-Україна». 

 Мають можливості впровадження заходів з профілактики і розв’язання конфлікту з 

використанням медіації в навчально-виховний процес навчального закладу протягом жовтня 

2015 року – лютого 2016р. 

 Мають особисті якості: толерантність, терпіння, повагу до інших, стриманість, 

стресостійкість, вміння слухати та чути інших. 

 Мають можливість участі протягом усіх п’яти  днів роботи в навчальній програмі. 

 Мають можливість систематизувати та презентувати власний досвід роботи. 

 Користування мережею Інтернет, електронною поштою. 

 Мають досвід тренерської роботи – не менш одного року (про що мають підтвердження). 

 Підтримують стандарти дотримання прав людини, ґендерної рівності та прав дитини. 

 Підтримують ідеї суверенності України, її незалежності та неподільності. 

 

Вимоги до навчального закладу, представник/ця якого буде брати участь у навчальній 

програмі 
Перевага надаватиметься навчальному закладу: 

- який має підпорядкування районного рівня або міста обласного підпорядкування; 

- колектив  закладу не брав участь у проектах впровадження шкільної медіації; 

-  серед учасників навчально-виховного процессу є представники/ці громад, які постраждали від 

конфлікту на Сході України  ( внутрішньо переміщені особи, особливо жінки та дівчата, учасники 

АТО та їх родини); 

- директор навчального закладу надасть гарантийного листа щодо впровадження проекту в  

навчально-виховний процесс; 

- для медіатора буде виділено окремий кабінет у навчальному закладі. 

 



 

2 

Вимоги для представників/ць від громадських організацій 

 - Для участі у конкурсі необхідно надіслати : 

- аплікаційну форму; 

- орієнтовний індивідуальний план проведення заходів 

 Після проходження конкурсу підписати Етичний кодекс члена Національної мережі 

медіаторів Центру «Ла Страда-Україна». 

 Мають можливості впровадження заходів профілактики і розв’язання конфлікту з 

використанням медіації в громадах протягом жовтня 2015 року – лютого 2016р. 

 Мають особисті якості: толерантність, терпіння, повагу до інших, стриманість, 

стресостійкість, вміння слухати та чути інших. 

 Мають можливість участі протягом усіх п’яти  днів роботи в навчальній програмі. 

 Мають можливість систематизувати та презентувати власний досвід роботи. 

 Користування мережею Інтернет, електронною поштою. 

 Мають досвід тренерської роботи – не менш одного року (про що мають підтвердження). 

 Підтримують стандарти дотримання прав людини, ґендерної рівності та прав дитини. 

 Підтримують ідеї суверенності України, її незалежності та неподільності. 

 

Перевага під час розгляду заявок надаватиметься кандидатам, які :  

- мають досвід тренерської роботи – не менш одного року (про що мають підтвердження); 

- мають рекомендації  щодо своєї  тренерської діяльності; 

- мають досвід співпраці з громадськими організаціями; 

- мають позитивний досвід співпраці з Центром «Ла Страда-Україна» 

 

Як взяти участь у конкурсі? 

1. Отримати аплікаційну форму та форму індивідуального плану на сайті Центру – www.la-

strada.org.ua. 

2. Надіслати заповнені аплікаційну форму, індивідуальний план, гарантійний лист, сертифікати 

(за наявності) до 6 вересня 2015р.  на електронну адресу ann19andreenkova19@gmail.com 

3. Пропозиції, які надійдуть пізніше цього терміну, розглядатися не будуть.  

 

Результати конкурсного відбору будуть оголошені  10 вересня 2015р.  

До складу комісії з відбору учасників/ць навчальної програми входять фахівці Міністерства 

освіти і науки України, Українського науково-методичного центру практичної психології і 

соціальної роботи, Центру «Ла Страда-Україна». 

 

Організатори покривають витрати на проїзд (автобус, купе поїзда; за наявності оригіналів 

проїзних документів та їх ксерокопій), проживання та харчування. 

 

За більш детальною інформацією  звертатися до Міжнародного жіночого правозахисного 

центру "Ла Страда-Україна": т/ф (044) 205-37-36, 205-36-94. Контактна особа: Андрєєнкова Анна , 

e-mail: ann19andreenkova19@gmail.com 

 

Навчальна програма проводиться в рамках проекту «Розбудова миру, профілактика і 

розв’язання конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, які постраждали від 

конфлікту, особливо серед жінок та дівчат ВПО» за підтримки Посольства Великої Британії в 

Україні. 
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