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🔸🔹РОЗПОЧАТО СПІЛЬНИЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ - ПРОГРАМУ
"РОЗВИТОК МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ"🔸🔹
✍🏻📸Напередодні нового року підрозділ цивільно-військового співробітництва
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України спільно з громадською
організацією "Молодіжний Центр Атлантичної ради України" відкрили програму
"Розвиток молодих лідерів" для учнівської молоді загальноосвітніх шкіл м.
Семенівка, Чернігівської області. Метою програми є підвищення інформаційної
стійкості в умовах гібридної війни, подолання негативних стереотипів щодо НАТО
та спрямована на виховання молодої людини – патріота з активною громадською
позицією.
Програма буде впроваджуватися в період 2018 – 2019 років в Чернігівській,
Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Луганській та Донецькій
областях. Для участі у програмі будуть запрошуватись керівники органів місцевого
самоврядування, громадські активісти та представники міжнародних організацій.
Зокрема, в програмі візьмуть участь офіцери цивільно-військового співробітництва
та інших підрозділів Збройних Сил України.
«Унікальність цього проекту полягає в тому, що, вперше в історії незалежної
України, військові разом із громадськістю створили платформу для діалогу між
молоддю та владою. Протягом останнього тижню року ми спостерігали
конструктивний діалог між дітьми та дорослими. Виступ Голови Семенівської
Районної Державної Адміністрації, який витратив години свого робочого часу на
заслуховування проектів, є демонстрацією підтримки ініціатив дітей з боку влади.
Він зазначив, що всі дитячі пропозиціє є серйозними та критичними для сталого
розвитку міста. Він наголосив, що всі пропозиції буде включено до перспективного
плану розвитку району, що є головним меседжем програми "Розвиток молодих
лідерів", яку ми провели в місті Семенівка Чернігівської області в останній
тиждень цього року.
Ми дуже задоволені, що головну мету нашої програми досягнуто - діти повірили в
свої сили, подолали страх підіймати проблеми перед дорослими, подолати власні
лінощі, рішуче брати на себе відповідальність, визначати власну роль і місце у
вирішенні проблеми, відмовлятися від ролі спостерігача та бути активним
учасником процесу, йти вперед та вести за собою.
Ми - це команда цивільно-військового співробітництва Сухопутних військ
Збройних Сил України, ГО "Молодіжний Центр Атлантичної Ради України" та
місцевих активістів Чернігівщини. Щиро дякуємо пані Oksana Grygorieva,
Президенту ГО "Молодіжний Центр Атлантичної Ради України" за плідну
співпрацю! Ми вдячні пані Barbora Moronkova, Директору Центру інформації і
документації НАТО та начальнику відділу освіти пані Олені Кресс за віру в нас та
підтримку нашої ініціативи! З наступаючим Новим роком всіх, хто долучився до
нашої
програми!»,зазначив
начальник
групи
цивільно-військового
співробітництва Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Руслан
Мирошниченко.
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