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Ми хотіли б подякувати всім учасникам і 
прихильникам, завдяки яким цей звіт став 
можливим, цінуємо конструктивний діалог 
і терпіння всіх учасників, які зробили цей 
документ живим прикладом процесу участі 
з такою кількістю поглядів на речі. Нехай це 
видання надихне багатьох людей, активних у 
сфері роботи з молоддю.

Видання було співфінансовано програмою 
Erasmus+ «Молодь в дії» в рамках KA2 – Stra-
tegic Partnership LIVING SOLIDARITY ALLIANCE 
– Projekt-Nr.: 2020-1-DE04-KA205--01948 
Living Solidarity Alliance.
Ця публікація не обов’язково відображає 
офіційну точку зору Європейської комісії чи 
програми ERASMUS+ «Молодь в дії».
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Наш проєкт стратегічного партнерства KA2 «Living Solidarity Alliance» створив міцну двадцяти 
одномісячну співпрацю п’яти залучених партнерів, навчальну мобільність для персоналу та 
інтелектуальні результати (дослідження, серії відео та подкасти, путівник). Сфокусований він на 
впровадженні Солідарності в місцевій молодіжній роботі з молодими людьми з обмеженими 
можливостями.

Посилаючись на останні події на рівні молодіжної політики в Європі та складну ситуацію молодих 
людей у Європі (COVID-19, безробіття, зростання популізму, кліматична криза), ми хочемо внести 
свій внесок як НУО у розвиток стратегічної та систематичної структури підтримки та надати молодим 
людям можливість брати участь у заходах, спрямованих на Солідарність.

Ми хочемо підтримати професійний розвиток наших молодіжних працівників, щоб вони надавали 
можливість і спрямовували молодих людей брати участь у заходах Солідарності. Щоб відобразити 
світ, у якому ми живемо, висловити наші потреби та бажання, розвинути свій внутрішній потенціал 
і вступити в творчий процес з іншими молодими людьми, щоб зробити зміни в напрямку більшої 
Солідарності в нашому суспільстві.

Ми станемо активними творцями життєвого шляху, де цінності єдності, поваги та Солідарності 
переживаються як творчий діалог. За допомогою проєкту ми розробимо мережеву структуру та 
методологічну стратегію для впровадження в наших НУО нового виміру Солідарності в місцевій 
молодіжній роботі.

Молодіжні працівники та молодіжні лідери, які брали участь, пройшли підготовку за трьома 
навчальними онлайн-заходами з різних тематичних аспектів виміру Солідарності в контексті 
молодіжної роботи (участь, інклюзія, розбудова громади), щоб реалізувати навчання в місцевому 
контексті, обмінюючись та обдумуючи свій досвід у спільноті практиків з іншими молодіжними 
працівниками з нашої мережі.

Завдяки спільній роботі над інтелектуальними результатами проєкту: дослідницьким звітом, серією 
відео та подкастів про «Солідарність у Дії» та путівником із набором інструментів, ми створимо міцну 
основу для розвитку професійної компетентності молодіжних працівників.

Завдяки поширенню результатів проєкту в наших локальних, національних і міжнародних мережах, 
а також через підсумкову конференцію ми будемо стимулювати набагато ширший вплив на 
європейську сферу роботи з молоддю, щоб включити вимір Солідарності в роботу з молоддю з 
особливим акцентом на розширення можливостей молодих людей з меншими можливостями.

Про проєкт
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Дослідницький звіт ґрунтувався на баченні розробки та впровадження інклюзивного та спільного 
процесу з учасниками, де під керівництвом професійної дослідниці Катрін Ясінскі ми могли залучити 
учасників до збору та обмірковування даних і контенту, пов’язаних із Солідарністю в молодіжній 
роботі. 

Звіт складається з 3 частин, де ми намагалися представити результати з набагато ширшої колекції 
результатів і створити огляд висновків і роздумів, які ми виявили:

ЧАСТИНА 1 зосереджена на мапуванні та відображенні вже існуючих досліджень, проведених у 
контексті Солідарності у сфері роботи з молоддю. Ми зібрали різні статті, звіти, тексти, графіки та 
відео, щоб побачити, чи є спільне розуміння потенціалу Солідарності в контексті молодіжної роботи. 
Але також отримати практичне натхнення для подальшої навчальної програми, яку ми впроваджували 
під час тренінгів для молодих працівників.

ЧАСТИНА 2 базується на ідеї спільного дослідження, проведеного учасниками в їх місцевому 
середовищі, збору даних і висновків про те, як сприймається та розуміється Солідарність, який 
потенціал Солідарності для молодіжної роботи та як вона може розширити можливості спільноти, 
що будується на місцевому рівні. Учасники мали час знайомства та консультації з Катрін Ясінскі, яка 
контролювала цей процес. Вони розробляли набір питань, збирали інтерв’ю та аналізували дані.

ЧАСТИНА 3 зосереджена на впливі діяльності Солідарності: що робить дію ефективною, як 
підтримати вимір Солідарності за допомогою діяльності та яка користь може бути для залучених 
людей. Тут ми розглядали наявні дослідження, проведені щодо впливу, і намагалися побачити, як 
наші місцеві заходи підтримували та зміцнювали Солідарність – що допомогло зробити цю частину 
успішною та як ми вимірювали успіх.
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Солідарність. Це велике слово і ще більша концепція. Ще більшою може бути 
спроба виявити його, описати та застосувати в роботі з молоддю. Однак це 
саме те, що ми спробуємо зробити. Ця стаття є лише початком дослідження, яке 
супроводжує проект «Солідарність у Дії» або SiA. Цей короткий огляд матиме 
дві мети, першою метою буде отримати огляд Солідарності в роботі з молоддю, 
існуючих механізмів, методів та учасників. Друга мета полягатиме в тому, щоб 
з’ясувати, де наш проект SiA та його дослідження можуть поєднатися.

Це станеться шляхом сканування та перегляду нашої мережі неурядових 
організацій у сфері роботи з молоддю, через академічні публікації та значні 
фонди матеріалів, наданих дослідженнями, що фінансуються ЄС. Важливими 
аспектами будуть складання враження про значення Солідарності та, 
можливо, робоче визначення для решти проєкту. Крім того, цей огляд спробує 
запропонувати відправну точку для орієнтації та можливої співпраці щодо 
Солідарності в Європі, дивлячись на експертів, організації, акторів та агентів. 
Особливий інтерес тут представляють країни де працюють організації-партнери 
цього проєкту: Україна, Польща, Італія, Греція, Німеччина.

Звичайно, все це не буде великим. Можливо, це краще розглядати як погляд 
у багато різних кімнат уздовж довгого-довгого коридору. І, мабуть, ви вже 
здогадалися – визначити значення Солідарності не так просто. Розуміння 
поняття Солідарності видається таким же складним і різноманітним, як і самі 
люди. Одне з понять Солідарності, здається, полягає в підтримці людей, які 
постраждали від гострої бідності, або біженців у скрутних часах, таких як 
екологічні катастрофи, у пошуках притулку та підтримки. Крім того, Солідарність, 
здається, також має місце, коли йдеться про загальнонаціональні концепції, такі 
як держава добробуту чи політичні групи. Сама Солідарність може складатися 
з підходу розширення можливостей один одного та пошуку спільних рішень у 
різних ситуаціях. Його також можна визначити через ситуацію, коли одна група 
підтримує іншу групу, яка відчуває більшу структурну дискримінацію. Його можна 
розглядати і використовувати в лівих контекстах, як частину держав соціального 
забезпечення чи демократій, або навіть у використанні правими групами (див. 
також Ampnsah & Stephen 2020; Bessant 2018).

ВСТУП
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За останні роки інтерес до концепції солідарності зріс. 
Зростання насильницьких конфліктів і екологічних катастроф 
і, як наслідок, вимушене переміщення великої кількості 
людей призвели до зростання солідарності в підтримці та 
забезпеченні біженців. Солідарна робота часто з’являється 
за потреби, але не обов’язково створює постійні структури 
та часто все одно працює поза офіційними установами. 
Поєднання молодіжної роботи та солідарності досить 
рідкісне явище, не кажучи про те, що молоді люди не 
займаються солідарною роботою. Часто громадянське 
суспільство описується як таке, що займається цією сферою, 
або молодіжні працівники використовують солідарність у 
своїх підходах.

Це інакше, коли дивитися на конкретні сфери молодіжної 
роботи, такі як міжнародна. За останні роки була створена 
потужна мережа європейської молодіжної роботи в рамках 
SALTO, Erasmus+ і трикутника Європейського корпусу 
солідарності. Мережа Erasmus+, одна з головних дійових осіб 
міжнародної роботи з молоддю, створила Європейський 
корпус солідарності. Це чудове джерело матеріалів, методів, 
досліджень, мережевих можливостей та експертів для 
молодіжної роботи. А також це численні молоді люди, які 
активно працюють у своїх громадах і займаються різними 
сферами, такими як захист навколишнього середовища, 
боротьба з бідністю тощо. Багато розроблених методів 
використовуються для підвищення солідарності, розуміння, 
співчуття та чогось іншого, що є бажаним для суспільств у 
Європі та в рамках фінансованих ЄС молодіжних обмінів у 
проектах, а також за межами ЄС (див. SALTO 2020).

Лише нещодавно дослідження 4Thought for Solidarity 
працювало над пошуком визначення солідарності серед 
практиків, політиків, молоді та дослідників. На основі кількох 
раундів збору даних вони створили концепцію солідарності, 
коротко показавши чотири наріжні камені, а саме права 
людини, активне громадянство, інклюзивність та емпатія, 
наповнену сімома додатковими концепціями, пов’язаними 
з солідарною роботою в молодіжному секторі, соціальною 
справедливістю, рівністю можливостей, підтримкою, 
зміцненням громад, активною участю, волонтерством та 
відповідальністю. Вони також виявили зростаючу потребу 
в солідарності та заклали чудовий початок для подальших 
досліджень солідарності у сфері міжнародної, або, точніше, 
європейської молодіжної роботи (Knoch and Nicodemi 2020).

Крім того, масштабні наукові дослідження спрямовані не 
тільки на молодь. TransSOL (2015) заклав ще одну міцну 
основу дослідження солідарності, яка охоплює місцеву, 
національну та міжнародну перспективу в Європі. Контент 
був таким різноманітним, як висвітлення вимушеного 
переміщення, страйків робітників у галузі доставки їжі, 
індустрії концертів, розгляду індивідуальних і структурних 
рівнів солідарності, а також кількох рівнів суспільства, 
намагаючись віддати належне складності солідарності як 
«багатогранному та багатовимірному явищу» (TransSOL 
2015). Суспільним моделям солідарності також приділяється 
увага в Дослідженнях Палгрейва в європейській політичній 
соціології, але не обов’язково з акцентом на молоді (Lahusen 
and Grasso 2018).

Що стосується солідарності, молоді люди приділяють 
особливу увагу, коли беруть участь у так званих 
«нетрадиційних формах залучення» (De Luigi, Martelli, and 
Pitti 2018), або як представники субкультур, таких як готська 
сцена в Греції (пор. Karampampas 2020). Або, стосуючись так 
званого лівого спектру, як Де Луїджі, Мартеллі та Пітті (2018) 
описують перспективу реактуалізації мутуалістичних практик. 
Вони проаналізували три проекти солідарності в Болоньї 
(Італія) з молодими людьми, зосередженими на інформації та 
підтримці біженців, якісному харчуванні для людей з низькими 
доходами та забезпеченні притулком. Центральним у 
роботі над цими проектами було створення альтернативної 
структури самими людьми, а не робота в рамках 
службової роботи, причому такий вид солідарності веде 
до самовизначення, саморозширення та самоуправління. 
Усі три проекти діяли поза інституційними структурами та 
приписувалися молодіжним лівим групам. Крім того, всі 
три проекти зазнали різкого зростання важливості під час 
світової фінансової кризи (De Luigi, Martelli, and Pitti 2018).

У численних роботах описується важливість солідарності 
як репертуару молодіжного працівника, наприклад, коли 
вони встановлюють стосунки між молоддю та соціальними 
працівниками, або солідарність між молоддю та соціальними 
працівниками (пор. де Фінні, Дін, Луазель та Сарасено 
2011; Лібель 2020; Тару, Кшаклевська та Басараб 2020). 
Цікаво, що існують навіть спроби започаткувати дослідження 
солідарності в рамках критичного дослідження партиципації 
(Fine 2019).

Частина 1 - фокусування на мапуванні та 
відображення вже наявних досліджень
I. Основа для подальших досліджень Солідарності в Дії
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Цікаво, що вже короткий огляд можливих освітніх підходів 
до солідарності відкрив п’ять різних сфер. В описі трьох 
проектів, реалізованих молодими людьми, Де Луїджі, 
Мартеллі та Пітті (2018) описують соціальний центр, який 
пропонує просвітницькі кампанії для інформування про 
актуальні соціальні проблеми та стигмати, або інформаційні 
семінари для виховання солідарності. Те саме дослідження 
описує створення мутуалістичного досвіду як практичний 
підхід до солідарності. Створення взаємного досвіду означає 
повторне запровадження моделі самоуправління, створення 
альтернатив як справжньої емансипації, зосередження на 
бенефіціарах та їхніх компетенціях у вирішенні власних 
проблем життя. Солідарність інтерпретується, деконструюючи 
патерналістські, благодійні чи альтруїстичні підходи (De 
Луїджі, Мартеллі та Пітті 2018). Інший шлях спостерігається 
в дослідженні підвищення обізнаності щодо охорони 
навколишнього середовища, а також солідарності та участі 
в таких питаннях. Chattuchai, Singseewo та Suksringarm (2015) 
описують мета-когнітивні техніки, що використовуються в 
класному навчанні, які також підвищують критичне мислення 
щодо самої проблеми та розширюють компетенції учнів. 
Професійна магістерська програма з фокусом на солідарній 
економіці в Оахаці, Мексика, пропонує освіту, яка містить 
практику демократії участі та етичні цінності, спільну роботу 
та навички солідарного самоуправління, демонструючи 
основні концепції вищої освіти для посилення прикладної 
солідарності (Rasilla та Хуарес 2016).

II. Методи навчання солідарності
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Багато організацій та молодіжних громадських організацій 
мають у своїх принципах роботи аспекти солідарності. 
Однак це не означає, що це прямо згадується або 
інтегрується в планування семінару як фіксований і 
визначений компонент. Цікаво, що хоча солідарність може 
мати широкий діапазон значень, у деяких регіонах Європи 
робота з поняттям солідарності має дуже негативний 
відтінок, часто з історичних, іноді з політичних причин. 
Основна увага солідарної роботи здебільшого завжди 
зосереджена на несприятливих ситуаціях і на людях чи 
навколишньому середовищі, які страждають від цього. 
Зважаючи на це, малоймовірно, що знайдеться багато 
людей, які мають багато часу. Крім того, численні сфери 
пропонують контактні можливості, наприклад, мистецька 
робота, юридична підтримка, медична допомога, робота 
з дітьми та сім’єю, мова та освіта, спорт і хто знає, де 
ще можна знайти солідарну роботу. Завдання для 
майбутніх досліджень полягатиме у визначенні підходів, 
які не просто покладаються на отримання інформації від 
експертів та акторів, а й дають щось натомість. Початкові 
ідеї розвинулися в напрямку Job Shadowing (різновид 
інтернатури). Загалом, враховуючи інтерес до молоді та 
солідарність у SiA, слід чітко зосередитися на співпраці з 
молоддю, де дослідницькі колективи були створені раніше, 
як описують Fine and Torre (2019).

III. Визначення потенційних експертів, 
організацій чи агентів для співпраці
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Попередній зміст уже означає, що існують численні точки 
прив’язки для подальших досліджень, які можуть бути 
розташовані в різних сферах. Для майбутнього дослідження 
є багато аспектів, які можуть бути цікаво мати на увазі, але 
також деякі аспекти, які необхідно включити. Наприклад, 
зміна молодіжної стратегії ЄС у 2018 році в бік більшого 
залучення, зв’язку та розширення можливостей молодих 
людей показує, наскільки зміна стратегії вплинула на 
повсякденний життєвий досвід багатьох молодих людей і 
багатьох людей, які з ними працюють (див. Li 2020).

Численні дослідники розглядали важливість соціальних 
мереж для рухів солідарності. І за цим діагностували зміну 
концепції активізму, участі та солідарності (пор. Chikane 
2018). У пошуках підвищення солідарності в суспільстві 
інтерпретація засобами масової інформації та її потенційні 
упередження можуть або підтримувати, або гальмувати 
справу (пор. де Фінні, Дін, Луазель та Сарасено 2011).

Різні ідеологічні концепції та минуле формують сприйняття 
та реалізацію солідарної роботи, це стає очевидним, якщо 
поглянути на наголос індивідуальної свободи всередині 
неолібералізму (пор. Bright, Pugh, and Clarke 2018) або 
на ідею солідарності в Польщі, де вона сильно поширена, 
пов’язана з рухом «Солідарність» (Kurowska and Theiss 
2018).

Солідарність може проявлятися в різних формах, як у 

соціальних мережах, так і в медіа-продукції, наприклад, 
музичному відео як результат проекту кольорової молоді 
ЛГБТКІ+ в Новому Орлеані, США (див. Файн і Торре 
(2019), різних формах активізму, як ми бачили в ініціативах 
у Болоньї (De Luigi, Martelli, and Pitti 2018), оскільки 
дослідження визначили як перевагу однотипних кампаній 
молоді (Bessant 2018), союзництві, навіть у солідарній 
економіці, кооперативах, або соціальних підприємствах 
(пор. Amponsah and Stephen 2020; Chikane 2018; George, 
John, Αpostolos, and George 2019), зміні використання 
мови, як пропонує Martinez (2017) для англійської освіти 
в класах, або de Finney, Dean, Loiselle, і Saraceno (2011) 
застосовують у своїх дослідженнях, коли обирають 
використання термінів «корінний народ» і «перші народи». 
Чабук Кая та Урал (2018) описують зростання солідарності 
у своїх спостереженнях за рухом ЛГБТКІ+ у Стамбулі під 
час протестів Гезі, і відность їх збільшення до або через 
учасників протесту до їх відкритої та активної присутності.

Було проведено дослідження молодіжних організацій 
у різних сферах активізму. Однак кількість молодіжних 
організацій або організацій, ініційованих молоддю, 
здається, залишається низькою. Крім того, додаючи рівень 
союзництва, виникає питання про те, хто представлений 
в організаціях. Всередині солідарної роботи та активізму 
довгостроковим критичним аспектом була і є робота для 
людей, які зазнають дискримінації або відсутності доступу, 
замість того, щоб працювати з ними (див. Dörre 1994).

IV. Відправні точки для подальших досліджень SiA
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V. Робоче визначення «Солідарності» в 
роботі з молоддю

Дюркгейм (1997) пропонує різні типи солідарності, 
наприклад, залежно від розміру та структури суспільства. 
У профспілкових і сусідських організаціях солідарність 
іноді розуміють як формування групи на основі спільних 
атрибутів, замість зосередження на різноманітності 
(пор. Доббі та Річард-Шустер 2008). Крім того, є ті, 
хто, натякаючи на колективно проведений вільний час 
серед молоді, стверджує, що солідарність приходить із 
гомогенністю групи, поєднуючи солідарність із розумінням 
подібності (див. Dimou and Ilan 2018). Як зазначено вище, 
це, звичайно, несе в собі ризики. Ампонса та Стівен 
(2020) вимагають прийняття точок зору різних спільнот, 
щоб зламати єдині перспективи, нав’язані «колоніальною 
парадигмою єврозаходу», будуючи основу молодіжної 
та соціальної роботи. Saraceno (2012) додає сюди білу 
маскулінність як критично важливий аспект. Також у 
напрямку критичного дослідження спрямовані Файн і Торре 
(2019) з підходом феміністської епістемології, критичної 
расової теорії, їхнім пошуком критичної конструктивної 
валідності у своїх дослідженнях. Річардсон і Рейнольдс (2012) 
додають деконструкцію ієрархій між місцями гноблення до 
цього вже широкомасштабного конгломерату визначень 
і критичних аспектів. Здається, важко знайти визначення 
для роботи. Перевірка публікацій і підходів не полегшила 
ситуації. Якщо взагалі, це показало, що визначення має:

1. мати міцну теоретичну основу
2. відповідати роботі та розумінню солідарності тих, хто має 
отримати від неї користь.

Ця неоднозначність спостерігатиметься в усіх дослідженнях. 
Сподіваємось, це визначить концепцію солідарності, 
яка об’єднує більш абстрактні концепції, такі як 
постколоніалістичні перспективи та спостереження за 
структурною дискримінацією, а також практичні підходи, що 
дозволяють застосовувати їх у роботі з молодими людьми.
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ЧАСТИНА 2 - зосередження на спільному 
дослідженні, проведеному учасниками
I. Ідея та вступ (Катрін Ящинскі)

Ми разом розроблятимемо дослідження для Альянсу 
«Жива солідарність». Для цього ви будете частиною 
дослідження з самого початку. По-перше, ми спробуємо 
знайти відправні точки для дослідження солідарності. А 
що краще, ніж дивитися на реальні акції солідарності? Для 
початку ми також подумаємо про нашу власну позицію (як 
співдослідника) щодо солідарності та з’ясуємо, де у нас ще 
можуть виникнути запитання чи суперечності.

Під час дослідження ми будемо спілкуватися з людьми, 
перевіряти матеріал, рефлексувати в команді та 
індивідуально та разом будувати нові знання про 
солідарність у дії. Але спочатку, будь ласка

1. Подумайте, що для вас означає солідарність. На що це 
схоже? Як ви це практикуєте? Як би ви пояснили це комусь 
іншому? Де ви це бачите у вашому оточенні?
Будь ласка, поміркуйте над цим (самостійно) і 
задокументуйте свої думки, приділіть, можливо, 15 хвилин 
або більше, якщо хочете. Це буде перший запис у вашому 
особистому журналі (див. нижче).

2. Обговоріть свої думки зі своєю командою. З чим ви згодні 
чи ні, які нові ідеї? Також задокументуйте свої висновки.

3. Знайдіть людину, яка надихає вас у питанні солідарності, 
щоб поговорити з нею. Переконайтеся, що це експерт. 
Чому ви вважаєте цю людину важливою чи надихаючою? 
Спробуйте зв’язатися з ними та провести експертне 
інтерв’ю (пояснення інтерв’ю див. нижче).

4. Порівняйте свої висновки з інтерв’ю з тим, що ви 
задокументували у своєму особистому журналі. Що 
нового? Про що ви говорили раніше? Що вам здалося дуже 
цікавим? Будь ласка, зробіть про це нотатки.

5. Подумайте, що ви хочете дізнатися під час проекту. Як ви 
думаєте, де можуть допомогти дослідження? Є щось, що ви 
хотіли спробувати?

Проведення експертної бесіди

Чому експертне інтерв’ю?
Інформація від цієї людини допоможе нам у розробці 
стратегії дослідження. Ми сподіваємось знайти важливе 
розуміння, знання, ідеї через спілкування з експертами.

Хто такий(а) експерт(ка)?
Експерт(ка) повинен бути обраний на основі його(її) досвіду 
в цій галузі. Отже, в ідеалі це може бути людина, яка, 
наприклад:
– тривалий час працює солідарно
- зробив(ла) вражаючий вплив через ініціативу чи проект
- може говорити про отримання солідарної підтримки та про 
те, що вона для них означала
Це також залежить від того, як люди працюють у своїй сфері. 
Чи поділяють вони основні демократичні цінності, які цілі 
їхньої роботи тощо.

Як виглядає співбесіда?
Інтерв’ю може виглядати по-різному, найпоширенішими 
формами є структуроване, напівструктуроване та відкрита 
співбесіда.
 
Структуроване інтерв’ю
- тут у вас є фіксований набір питань для опрацювання їх з 
експертом
- зміст вузький, а відповіді відносно короткі, наприклад, 
коли ви берете інтерв’ю про випікання тортів, це буде 
щось на кшталт: щодо борошна, яке, на вашу думку, було 
б найкращим борошном і чому. З яких фруктів найкраще 
спекти торт? І так далі.
Перевага: ви отримуєте відповіді на свої запитання, ви 
можете зробити співбесіду короткою та контрольованою
Недолік: ви можете пропустити інформацію, про яку раніше 
не думали, оскільки ви не експерт.

Напівструктуроване інтерв’ю
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– тут у вас є пара відкритих запитань, які залишають простір 
для додаткової інформації, зміст інтерв’ю подано, але наче 
м’яко. Запитання можуть бути такими: чи можете ви описати, 
що вас найбільше надихає, коли ви випікаєте торт? Коли ви 
змішуєте інгредієнти, на що звертаєте увагу?
Перевага: ви дотримуєтеся теми, але дозволяєте експерту 
трохи керувати розмовою, ви можете отримати додаткову 
інформацію, інтерв’ю може бути плинним
Недолік: співбесіда може тривати довше, ніж вам хочеться, 
ви можете отримати багато непотрібного вам матеріалу

Відкрите інтерв’ю
– тут ви формулюєте дуже відкрите питання, а потім даєте 
експерту розповісти і визначити напрямок інтерв’ю. Ви 
можете запитати: Коли ви печете торт, будь ласка, опишіть, 
що вам подобається в ньому, що він означає для вас, на що 
ви звертаєте особливу увагу?
Перевага: у сфері, де вам потрібні різноманітні 
перспективи, це може виявити дивовижні аспекти. У вас 
може бути потік.
Недолік: співбесіда може піти в напрямку, який вам 
насправді «непотрібний»

В ідеалі ви якось записуєте інтерв’ю, або як аудіо, або 
роблячи нотатки. Роблячи нотатки, ви ризикуєте втратити 
інформацію або змінити її, оскільки вже інтерпретуєте 
її під час запису. Дуже часто в дослідженнях інтерв’ю 
транскрибується. Ми бачимо в процесі, якщо це необхідно, 
чи тільки по частинах. Буде розбір інтерв’ю, але про це ми 
поговоримо на першій онлайн-зустрічі.

Перед проведенням співбесіди
*Вирішіть, який тип співбесіди ви хочете провести. 
Підготуйтеся до інтерв’ю, продумавши питання, які ви хочете 
задати. Зробіть їх цікавими – що ви насправді хочете знати?
*Підготуйте запис інтерв’ю за допомогою нотаток або 
аудіозапису.
*Запитайте експерта, чи можна записувати інтерв’ю та як 

ви можете згадати експерта пізніше в результатах проекту: 
перше ім’я/друге ім’я/анонім
*Подумайте про те, де ви хочете провести інтерв’ю і яке 
враження воно може справити, або який ефект може мати 
на експерта.
* Дослідіть і задокументуйте тип роботи, життєвий досвід чи 
інший контекст експерта.

Під час співбесіди
*Заохочуйте експерта до розмови, але намагайтеся не 
вводити навіювання. Це може бути приємно провести 
інтерв’ю в розмовному стилі, але дуже часто академічні 
дослідження намагаються провести скоріше фактичні 
інтерв’ю. Однак обидва аспекти працюють, і ви можете 
вирішити, що вам зручніше. Важливо пам’ятати, що ми 
хочемо чогось навчитися від експерта, тому вони повинні 
говорити найбільше.
* Робіть нотатки про те, що ви помітили під час співбесіди, 
це може бути цікаво пізніше. Також задокументуйте час, 
дату та місце.

Після співбесіди
*Переслухайте інтерв’ю. Робіть нотатки або відзначайте 
важливі для вас частини. Спробуйте знайти ярлики для 
того, що ви дізналися. Це може бути першим кроком до 
кодування, але ми поговоримо про це пізніше.
*Коли ви знаходите важливі аспекти під час співбесіди, 
задокументуйте, чому вони важливі для вас і що вони 
означають для вас, можливо, у вашому особистому 
журналі? Ці аспекти можуть бути важливими для майбутніх 
досліджень і можуть дати напрямок, де ми хочемо 
досліджувати.
* Переконайтеся, що ви можете відтворити все. Проект 
займе деякий час, і через місяці легко про речі забути.

У наступній частині ви можете переглянути 5 обраних 
результатів інтерв’ю, проведених учасниками проекту.
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II. Солідарність через волонтерську діяльність - Інтерв’ю з Езрою (Тандем)

Шановний Езро,

для нашого стратегічного партнерства ми хочемо зробити 
статтю про колишнього волонтера. Оскільки цей рік 
був сповнений драм, особистих і зовнішніх змін у нашій 
волонтерській програмі, ми хотіли б почути від вас, як ви 
відчули цей шлях. Оскільки наш проект зосереджений 
на солідарності, ми хотіли б, щоб ви поділилися своїм 
особистим поглядом та досвідом щодо солідарності 
протягом року.

Хто ти?
Мене звуть Езра, і я був волонтером у Tandem з літа 2020 
року до літа 2021 року. Я народився в Данії і прожив там 
усе своє життя досі – мені скоро виповниться 24. Я кілька 
разів був у Греції з різними волонтерськими проектами, а 
також багато займався волонтерством вдома. Невдовзі я 
переїду на навчання до Осло, і я мрію працювати з правами 
людини, можливо, навіть заснувати власну громадську 
організацію.

Чому ви подали заявку на цей проект?
Я вже був у Греції на літо в 2019 році, коли працював 
волонтером в організації в Салоніках, де я викладав 
англійську для біженців у цьому районі, тож коли я шукав 
нових можливостей для волонтерства, мене безперечно 
привабила Греція. Коли я прочитав про Tandem, я знав, що 
це та організація, з якою я хотів би працювати, тому що 
було зрозуміло, що співчуття та соціальна рівність є для них 
важливими цінностями. Мені завжди подобалося працювати 
з дітьми, але робота в такому закладі, не кажучи вже про 

роботу з людьми з обмеженими можливостями, була для 
мене абсолютно новою, і я був дуже схвильований (і трохи 
нервував), щоб отримати багато нового досвіду та навичок 
у цій області. Я одразу побачив, що робота Tandem має для 
мене значущість, і я хотів бути частиною цього!

Що змінилося для вас за цей рік?
Це був великий рік для мене з кількох точок зору. Я вважаю, 
що мій досвід волонтерства поглибив і, безсумнівно, 
змінив мій погляд на світ кількома способами. Я став 
більш впевненим у собі та мав багато нагод дізнатися, що 
зазнавати невдач – це нормально і що хороша команда 
може означати все! Насправді я виявився небінарним 
і цього року змінив своє ім’я, що, на мою думку, було б 
нелегким, якби соціальне середовище в Tandem не було 
таким відкритим і доброзичливим, як воно є. Останнє, 
і, можливо, найбільше для мене особисто, це те, що я 
зблизився з деякими дітьми в наших програмах і точно 
полюбив їх. Було справді важко з ними прощатися, і я думаю 
про них щодня, але мені дуже допомагає знати, що я можу 
повернутися до них.

Що для вас означає «солідарність»?
Для мене солідарність означає спільну роботу для 
досягнення спільної мети, яка має базуватися на співчутті, 
взаєморозумінні та рівності.

Наскільки солідарність була присутня у вашому 
повсякденному житті/роботі?
Як волонтери, ми щодня тісно співпрацюємо, що є 
абсолютно необхідним для нашої роботи, оскільки часто 
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це складно (а також весело та повноцінно). Я вважаю, 
що емпатія та готовність слухати й розуміти інших без 
засудження є невід’ємною частиною роботи, яку виконує 
Тандем.

Що спонукає вас допомагати іншим?
Почуття справедливості, людський зв’язок. Я думаю, що 
моя мотивація допомагати іншим часто починається або 
з почуття емпатії, або з відчуття, що з кимось поводяться 
несправедливо. Потім, що часто трапляється, як це точно 
було, коли я працював волонтером у Tandem, це швидко 
стає більш особистим, емоційним рівнем людського зв’язку, 
який зрештою рухає мною. Іншими словами: на початку 
цього проекту, наприклад, мною керувала загальна 
емпатія до бенефіціарів (мешканців центру), яких я не знав 
особисто. Потім, протягом перших тижнів чи навіть днів, ми 
почали знайомитися, і моєю мотивацією допомогти стала 
любов до цих конкретних людей.

Що, на вашу думку, слід або можна зробити, щоб принести 
більше солідарності в суспільство?
Загалом, я б сказав, що для більш рівномірного розподілу 
влади та ресурсів необхідно провести значну суспільну 
реструктуризацію – я думаю, що це єдиний спосіб, яким ми 
всі можемо по-справжньому працювати разом. Але що ще 
важливіше, я вважаю, що нам усім потрібно на особистому 
рівні стати більш готовими слухати один одного без 
засудження та не обумовлювати тих, хто має право жити 
чесним і гідним життям.
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III. Солідарність через спорт - Міжкультурний футбольний проект «Етноліга».
від «Fundacja dla Wolności» («Фундація Свободи»)

Резюме

У рамках проекту «Альянс живої солідарності» ми мали нагоду взяти інтерв’ю у Кшиштофа Яримовича, який є 
співзасновником Фундації «Fundacja dla Wolności» та координатором проекту «Etnoliga». Метою цього проекту є інтеграція 
людей різного походження, які зараз проживають у Польщі, та боротьба з формами дискримінації та расизму в місцевих 
громадах. «Етноліга» — це спільна гра у футбол, організація турнірів і чемпіонатів. Будь-хто може приєднатися до команд, 
які об’єднують людей будь-якої статі та національності. Важливим аспектом цієї ініціативи є різноманітність команди.
У нашій розмові Кшиштоф підкреслив, що спорт є найбільш егалітарною та універсальною формою діяльності та мовою, 
яка може долати кордони та культурні бар’єри. Футбол як командний вид спорту виконує інтегруючу роль між учасниками, 
пропагуючи як здоровий спосіб життя, так і принципи чесності та чесної гри серед гравців. Діяльність організації також 
спрямована на підвищення обізнаності та запобігання нападам расистського характеру, які можна спостерігати на 
полях під час професійних спортивних заходів у всьому світі. З роками Кшиштоф розвивав свою благодійну діяльність та 

Наскільки солідарність присутня у вашій роботі?
В основному все, що ми робимо, пов’язане з солідарністю. 
На початку, коли ми створювали фонд, основною ідеєю 
було зосередитись на групах, які потребують солідарності: 
бідних чи потребують іншої допомоги. Для нас це був 
сильний стимул щось робити.
А також мій головний проект під назвою «Етноліга» — це 
інклюзія мігрантів через спорт. Це теж почалося з мого 
візиту до центру для біженців. Це та група, яка потребує 
підтримки, і ми повинні знайти спосіб бути ближчими до цих 
людей і пропонувати їм допомогу, а також боротися з їх 
відчуженням. Тому солідарність для мене означає головним 
чином боротьбу за інтеграцію.

Як би ви зробили солідарність ще більшою у своїй 
діяльності? Що потрібно зробити щоб це було ще більш 
присутнім на практиці?
У нашій організації ми робимо багато речей, щоб бути 
солідарними з іншими. Якщо ви працюєте в неурядовій 
організації в Польщі, це означає, що ви не заробляєте 
так багато грошей і ви багато працюєте для інших людей. 
І це початок солідарності з іншими: ви зменшуєте власні 
очікування робити щось для інших людей. Таким чином, ви 
не зосереджені на собі, на своєму добробуті, своїй родині 
чи сусідстві, а більше думаєте про інших. І намагаєтеся 
повернути те, що отримав. Тому що мені пощастило 
отримати багато від моєї родини та сусідів, а також від 
моєї держави – від людей, які платили податки, вони 
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оплачували мою школу, дороги, інфраструктуру та людей, 
які допомагали мене виховувати тощо. Тому я вважаю, 
що люди повинні думати про світ навколо нас. Це, на 
мою думку, початок солідарності, коли ти знижуєш власні 
очікування. Що ми тут не одні лише для себе, ми тут, щоб 
бути разом з іншими людьми. Вони можуть бути просто 
через дорогу і недалеко від вас. Їм потрібна допомога, і 
ми це розглядаємо. Ми повинні подумати про це. Це дуже 
просто. Якщо ви бачите, що ви можете щось зробити з цим, 
подумайте про це.

Як планується та організовується діяльність Етноліги, щоб 
вона зміцнювала солідарність між учасниками?
Отже, перше, що стосується солідарності, це те, що ми 
запрошуємо всіх людей, незалежно від того, наскільки вони 
багаті, звідки вони походять, статі, походження, тому бути 
відкритими для інших людей є ключовим питанням. Проект 
безкоштовний і кожен може взяти участь, вам не потрібні 
гроші, щоб грати з нами. Солідарність також означає для 
нас, що кожна група, кожна команда має бути відкритою 
для інших членів та інших людей, які потребують друзів та 
інших видів підтримки.
В Etnoliga кожна команда змішана та складається з людей 
з різних країн із різними потребами, тож ви не залишаєтеся 
лише з близькими друзями. У вашій команді також повинні 
бути жінки. Ми змішуємо людей, дозволяючи їм грати разом 
у футбол безкоштовно, і для мене це спосіб думати про 
солідарність у спорті.

А коли ми говоримо про солідарність у спорті, чи маєте ви з 
ним якісь приємні моменти?
Я не можу думати ні про що особливе, але кожні вихідні, 
коли ми граємо з Etnoliga, я відчуваю силу цих емоцій 
солідарності. Тому що люди приходять туди пограти у 
футбол, може, на півгодини, а фактично залишаються на 
цілий день. Щоб бути з іншими. І часто вони роблять щось 
більше, ніж грають у футбол.
Наприклад, через тиждень ми проводимо спортивний день 
для біженців. Кожна команда приготує щось для них, щоб 
пограти в якийсь спорт, поговорити, приготувати їжу та 
запропонувати інші види підтримки.

Як, на вашу думку, ми можемо посилити солідарність у 
суспільстві чи навчити дітей бути більш солідарними з 
іншими?
Є так багато аспектів. Вас виховують батьки та система 
освіти, тому все починається з цього, і жодний агент не 
може зробити вас більш солідарними. Якщо в освіті ви 
зосереджуєтеся на спільних проектах і спільних цілях і 
якщо вас навчають працювати разом, це має набагато 
більше сенсу, ніж якщо ви протиставляєтесь один одному 
та конкуруєте. Таким чином, щоб справді підтримувати 
солідарність, заохочувати студентів до співпраці. Це 
приносить солідарність у життя та у ваше серце.

ініціативи, і коли його запитали про його мотивацію, він пояснив, що його мотивувала його цікавість до світу та інших людей, 
які походять з різних країн і культур.
Солідарність — це готовність поставити себе на місце інших людей і діяти від їхнього імені. Багато видів діяльності в нашому 
житті стосуються наших власних цілей і блага нашої сім’ї. З іншого боку, солідарність означає готовність брати участь у 
справах, які стосуються ширшої групи людей. Поки дозволяють умови та можливості, варто діяти на благо інших людей, які 
часто дуже відрізняються від нас. Водночас ми можемо виявити, що нас об’єднує спільне благо та цілі.

Коротке відео про Етнолігу: https://www.fundacjadlawolnosci.org/wp-content/uploads/2020/11/UEFA-Grassroots-Awards-
2020-Poland-v5_Subs.mp4?_=1
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IV. Солідарність у роботі з біженцями - Інтерв’ю з Хлібом і сіллю

Чи не могли б ви для початку познайомити нас із своєю 
історією «Chlebem i Solą» («З хлібом і сіллю»)?
Я співзасновник. Ми почали діяти на користь біженців як 
група друзів у 2013 році. Це був момент, коли почалася 
війна в сусідній країні – Україні. Війна також була в 
Сирії, де я був особисто в 2010 році. Також я навчався в 
Боснії та Індонезії. Мені здавалося, що в Польщі не було 
усвідомлення того, що відбувається у світі. Ми почали 
організовувати збори коштів та заходи.
У 2015 році тема біженців була сильно політизована. Було 
багато фейкових новин і негативної інформації. Значна 
частина суспільства була проти прийому біженців, тому ми 
почали організовувати акції. Для поширення достовірної 
інформації ми заснували сторінку http://uchodzcy.info.
У грудні 2017 року ми зареєструвалися як фундація «Polska 
Gościnność» («Польська гостинність»): http://polskagoscin-
nosc.org/en/
Ми перетворилися з неформальної групи на офіційну 
організацію. Багато людей, які були активними в ініціативі 
«Chlebem i Solą», досі підтримують діяльність фонду. Я 
координатор, я його утримую. Дитячу програму підтримує 
весь колектив.
Коротке відео: приклад ініціативи “Chlebem i Solą”
https://www.youtube.com/watch?v=npStsOYlraM

Які цінності важливі для вас у реалізації ініціативи «З хлібом і 
сіллю», а також у вашому житті?
Я відчуваю, що маю різні ресурси, яких немає у багатьох 
людей. Ми народилися в країні, яка, хоч і має багато 
недоліків (можливо, не в порівнянні із Заходом), але 
відчуває етичний обов’язок. Солідарність? Ми намагаємося 
зробити біженців незалежними, тому нічого для них не 
робимо, а виховуємо їх, щоб вони були незалежними.
Рівні можливості? Важливо знати власні мотиви, наприклад, 
якщо хтось почувається краще в групі людей, які 
перебувають у гіршому становищі, ніж він/вона. Близько 
125 волонтерів постійно підтримують діяльність Фонду в 
програмі підтримки дітей у навчанні.

Які практики ви використовуєте під час виконання своєї 

місії?
Прагнення до незалежності та приватності. 
Супроводжувати, вислуховувати, якщо хтось хоче чимось 
поділитися. Включення біженців у суспільство, контакт з ними 
та навчання їх.

Що мотивує ваші дії?
Я бачу потребу і відчуваю прив’язаність, і на цьому етапі я не 
можу відмовитися від цього. Коли я бачу успіх, наприклад, у 
роботі з дітьми. На початку, усвідомлюючи, що так багато 
роботи, я свідомо вирішив працювати з дітьми, тому що це 
дуже корисно. Це робить мене щасливим і постійно рухає. 
Здебільшого мені доводиться мати справу з чимось, що не 
працює, тому що якби воно працювало, нам не потрібно 
було б з цим мати справу. Тож я все ще повинен згадати, 
що працює. Мене дуже мотивують потреби, оскільки 
я усвідомлюю, що якщо ми цього не зробимо, ніхто не 
зробить. Також тому, що я бачу зміни! Особисто я багато 
працюю, і це приносить мені радість і мотивує мене.

Які труднощі ви зазнали? Що може вас збентежити?
Неприємні ситуації трапляються майже щодня. Справа 
в тому, що мені довелося тричі відповідати на одне і те 
ж питання. Відсутність винахідливості. Коли винахідливі 
люди до нас не йдуть. Спільні плани щодо біженців 
не реалізуються. Труднощі - це також невдячність у 
деталізованих питаннях. Недотримання термінів і 
зобов’язань вихідцями з Польщі чи біженцями. Для нас, 
як для громадських організацій, постійного фінансування 
немає. Я не можу розвинути своє бачення, тому що 
немає стабільності. Робота дуже захоплююча, тому я маю 
встановити свої межі.

Чи брали ви участь у солідарних ініціативах до діяльності в 
«З хлібом і сіллю»?
Я навчався і подорожував. А потім, паралельно, ми 
проводили ініціативу Post Tourist, пов’язану з усвідомленням 
глобальних взаємозалежностей, причин і наслідків 
туристичної поведінки.
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Що для вас солідарність?
Важливим поняттям тут є інша людина та відкриття іншій 
людині. Це спроба проявити співчуття. У більш широкому 
сенсі це те, що ви робите по відношенню до іншої людини, 
тому що ви, ймовірно, не можете бути тільки по відношенню 
до себе. Бути відкритим до того факту, що іноді доводиться 
чимось жертвувати, протилежне егоїзму. Цікаво, чи означає 
це прагнення до рівності. Важливо, щоб ми діяли на благо 
іншої людини. Це відкриття для інших людей. Ми також 
можемо говорити про групу людей, які діють у солідарності, 
і тоді цей груповий аспект також важливий, тому здається 
важливим бути солідарними один з одним. У нас є чіткий 
поділ на помічників і тих, кому допомагають. Я намагаюся 
зробити так, щоб люди, яким ми допомагаємо, потребували 
якомога менше.

Яке майбутнє ви бачите для Chlebem i Solą?
Для мене це трохи перестало бути розвиваючим, і я 
трохи втомився. Мені потрібно було б півроку перерви. 
Сподіваюся, те, що ми робимо, почне діяти більш системно. 
На жаль, біженців також стає все менше [інтерв’ю 
записано до вторгнення росії в Україну 2022]. Наразі ми 
розвиваємося все більше і більше, тому що бачимо все 
більше потреб.

Що б ви порадили іншим, хто хоче почати працювати в 
подібній сфері?
Розуміти які потреби у людей. Подивіться та подумайте 
ширше, на які потреби ви відповідаєте. Подумайте про свою 
мотивацію, для мене це дуже важливо. У кожного є якісь 
комплекси і свої невирішені потреби.

Як пробудити в людях почуття солідарності?
Ця справжня мотивація важлива, тому що є різні люди. Моя 
мотивація часто проявляється, наприклад, усвідомлення 
того, що я маю привілей. Наприклад, я хотів «зупинити PIS» 
(партія «Право і справедливість» у Польщі): це вияв мого 
спротиву тому, що робить уряд. Іноді це бажання поділитися 
тим, що ми вже маємо. Також важливо підтримувати людей у 
відповідальності, яку вони беруть на себе.
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V. Солідарність з дітьми-біженцями, заходи на «Зупинці Маяк»

Чи не могли б ви почати з того, що представите мені вашу 
історію з організацією? Як і чому почалася ваша творчість?
Мене звати Іза, я працюю у фонді For Freedom у проекті 
Przystanek Świetlica для дітей біженців. Кілька років він 
знаходився в центрі для іноземців у Таргувеку, де жили 
жінки та діти. Вже місяць його перенесли до Дебака, 
оскільки центр у Таргувеку закритий. Деякі з наших заходів 
відбуваються у Варшаві. Ми підтримуємо зв’язок із сім’ями, 
які вже не проживають у центрах.
Я працюю в цьому фонді 5 років; Я почала досить рано, 
мені було 20 років. Я знайшла свій шлях до фонду вже 
близьким мені шляхом оскільки відповідала за волонтерство 
в християнській домініканській церкві. Загалом, я все життя 
займаюся волонтерством, а також працюю з дітьми. Моя 
робота з дітьми почалася, коли я сама була ще дитиною, 
адже мені тоді було 13 років. Я почала організовувати 
заходи на свіжому повітрі для дітей по сусідству, а потім 
була у волонтерській пожежній частині, де керувала 
командою. Я належала до скаутського руху і це стало моєю 
роботою такою легкою.
Коли я була активною у волонтерському центрі 
Домініканської церкви, я почула про жінку, яка навчала 
монахів про біженців. Це був момент, коли почалася так 
звана криза біженців 2015 року. Тоді один із отців запитав 
мене, чи я, як особа, відповідальна за волонтерство, хотіла 
би зустрітися з цією жінкою та почати діяти для біженців. 
Я пройшла навчання та волонтерила у денній кімнаті, а 
потім почала там працювати. Ще в молодшій школі, коли 

була арабська весна, ця тема з’явилася в моєму житті, 
але з моменту знайомства з Магдою вона стала для мене 
близькою. Я дізналася, хто такі біженці в Польщі, що це 
переважно чеченці.

Які цінності важливі для вас у здійсненні діяльності в 
організації, а також у вашому житті?
Я думаю, що в другому класі початкової школи мої вчителі 
з дитячого садка заохочували дітей брати участь у різних 
заходах, наприклад, відвідувати будинок престарілих, 
співати пісні для людей похилого віку або садити нарциси 
у квітниках. Мабуть, саме тоді я почала діяти на знак 
солідарності з іншими. Мій тато також був громадським 
активістом, коли я була маленьким. Тато був таким 
«подвірним дядьком», він готував дітям ковзанки, возив їх на 
велосипедах і це завжди просто існувало в моєму оточенні.

Коли справа доходить до цінностей, я відчуваю, що це 
відчуття різноманітної нерівності та несправедливості, яке я 
бачу, — це те, з чим я не хочу миритися. Якщо тільки можу, я 
намагаюся цьому протидіяти. Це те, що було в мені давно і я 
не знаю, звідки воно взялося. Я відчуваю, що ці речі глибоко 
в мені, і я не думаю, що можу просто вчинити інакше. Мені 
справді не подобається відчуття відсутності волі. Коли я 
бачу, що щось відбувається у такий спосіб, який я вважаю 
недоречним і шкідливим або жорстоким, на що я не можу 
реагувати. Мене дуже пригнічує відчуття безпорадності. Це 
велика мотивація для мене. Особливо, коли щось йде не 

PRZYSTANEK śWIETLICA: денна кімната «Зупинка маяка» для дітей-біженців
https://www.facebook.com/PrzystanekSwietlica/

Інтерв’ю з активісткою Ізою Анжелікою Мізінською
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так, у мене є велика потреба взяти ситуацію у свої руки, і, 
наскільки я можу, я думаю, що я це роблю. Звичайно, у мене 
багато спотикань.

Наприклад, мій брат, хоч він і зовсім інша людина, але теж 
дуже чутливий і має велику потребу в справедливості й 
добрі. Він безперечно ненасильницька людина. У мене таке 
враження, що нас виховували дуже рефлексивно. Батьки не 
забороняли і не наказували нам без пояснення причини. 
Ми відвідували багато зустрічей між нашими батьками та 
їхніми друзями, тому я була у такому світі дорослих і багато 
розмірковувала. Мені завжди приділяли багато уваги 
батьки. Батьки багато говорили з нами, і вони часто робили 
це настільки серйозно, також про цінності, які створили мою 
основу.

Яка ваша робота в дитячому садку?
В основному я працюю з дітьми, які претендують на статус 
захисту в Польщі, тобто ще невідомо, чи отримають ці 
люди статус біженця чи гуманітарне перебування, чи вони 
взагалі залишаться в Польщі. Вони знаходяться на цьому 
етапі перед інтеграцією, і інтеграція обговорюється лише 
після того, як цим дітям буде надано захист. Наша робота 
полягає в тому, що ми зустрічаємося з дітьми кілька разів 
на тиждень по 4 години на вулиці, ми граємо з ними: 
катаємося на роликах, стрибаємо на скакалці, займаємося 
мистецтвом. Нещодавно ми збирали листя та інші осінні 
дари з афганськими дітьми, які перебувають у Польщі, і ми 

дізналися про пори року тут і що не можна збирати в лісі. 
Це дуже звичайні речі, до яких ми намагаємося їх залучити. 
Ми дбаємо про їхню емоційну сферу, яка є надзвичайно 
важливою в нашій роботі, щоб діти відчували, що у них є 
близька людина, якій можна довіряти і до якої звертатися 
усно, коли їм потрібно поговорити. У них також є можливість 
підійти до нас і обійняти. Ці діти мають досвід втечі від 
війни чи насильства, тому дуже важливо створювати місця 
та обставини, в яких діти можуть бути безтурботними та 
радісними, а також добре проводити час із приємною 
дорослою людиною та почуватися в безпеці.

Як розвивалася ініціатива з часом її реалізації?
Загальна кімната в Targówek діяла 7 років, а то й більше. 
Почалося з нуля. На початку, розуміючи, які є потреби. 
Коли я прийшла там вже була фундаментна кімната і 
загальна кімната, яка вже була облаштована. На тому 
етапі асистентської підтримки не було. Був сімейний 
асистент, але він більше полягав у психолого-педагогічних 
консультаціях, спостереженні за дітьми чи роботі з матерями 
в контексті розвитку дитини. Останніми роками ми почали 
підтримувати людей також у питаннях, пов’язаних із 
законодавством, адміністративних питаннях або пошуці 
житла. Останніми роками набули успіху ініціативи щодо 
одноденних поїздок. Ми робимо великий акцент на тому, 
щоб діти познайомилися з містом. Практично раз на 
тиждень ми організовували поїздки по Варшаві, щоб діти 
бачили, як можна купити квиток, як безкоштовно проводити 
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час, наприклад, у скейтпарках, і які існують альтернативні 
варіанти проведення часу. Також розвивається співпраця з 
іншими організаціями.

Як ви звертаєтеся до людей, які потребують вашої 
підтримки?
Центр для іноземців у Таргувеку закрили, оскільки землю, 
на якій знаходився центр, купили під склади. Тимчасово 
чи ні – ми ще побачимо – виявилося, що в одному з крил 
центру в Дембаку створено центр для жінок, що фактично 
означає, що, на жаль, жінки не відокремлені від чоловіків. 
Це проблема, оскільки в центрі для жінок, які зазнали 
домашнього насильства та зґвалтування, було багато жінок. 
Частину наших сімей туди переселили, решту переселили 
на приватні квартири. Ми також переїхали туди з нашою 
діяльністю «Przystanek Świetlica».

Які труднощі ви відчуваєте? Що може вас збентежити?
Я досить сильна оптимістка і легко забуваю про будь-які 
проблеми. Іноді це може бути неприємно, але загалом 
я дуже самооптимізуюсь і відновлююся. Є речі, які дуже 
пригнічують, і це в першу чергу відчуття, що ти вкладаєш 
багато енергії в деяких людей і намагаєшся їх підтримати 
різними способами, а потім я бачу, що це не допомогло. Зі 
мною траплялося, що, наприклад, в рамках асистентської 
роботи я шукала школи, а батькам було байдуже, щоб діти 
приходили до школи на збори. Для мене часто поставало 
питання про те, де закінчується моя відповідальність за різні 

речі, і де мені тиснути на інших, бо думаю, що їм так буде 
краще.
Одного разу я працювала з дівчинкою 9-10 років, яка 
була дуже перспективною дитиною. Вона швидко вивчила 
мову, була активною, проявляла ініціативу та мала багато 
ідей, а через два роки дівчина зіткнулася з емоційними 
проблемами, замкнулася в собі, перестала ходити до 
школи та забула польську. У мене багато разів були подібні 
ситуації, коли я бачила, як руйнується вже побудоване. 
Часто це були діти, про яких я особливо піклувалася і мала 
з ними особливо близькі стосунки. А потім я дізнавалася, 
що вони виїжджали з Польщі до Німеччини. З одного боку, я 
знала, що, можливо, їм там буде краще, що про них краще 
дбатимуть у системі; а з іншого боку, вони повинні були б 
все будувати заново і знову були б піддані депортації.
Крім того, вся система, в якій ми працюємо, — це драма. 
Можливо, не на всіх рівнях, але…

Що для вас солідарність?
Я думаю, це важко визначити. Це, звичайно, тягне за собою 
відповідальність. Нещодавно я подумала, що це слово 
пов’язане зі словом «відгук», тобто здатність реагувати на 
те, що нас оточує, на те, що навколо нас відбувається. Я 
вважаю, що солідарність – це здатність співпереживати 
різним людям навколо в поєднанні з готовністю співіснувати 
та співпрацювати з ними. Відповідати на виклики, які ставить 
перед собою реальність, і водночас ставити себе на рівні 
з іншими, незалежно від того, ким ми є, вірячи, що кожен із 
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нас заслуговує на таку ж турботу про себе, як про людину. 
Ми всі живемо в дуже нерівній реальності, маємо різні 
привілеї та труднощі, які є результатом не наших рішень, 
а результатом долі. Якщо у вас є можливість витратити 
частину своєї енергії на турботу про іншу людину, для мене 
абсолютно очевидно, що це правильний спосіб діяти.
Для мене солідарність стосується не лише тих, кому важче 
чи гірше, ніж мені, а й моїх друзів чи людей, які думають 
подібно до мене і якимось чином близькі мені. Значною 
мірою моя діяльність базується на мережі людей, які хочуть 
підтримувати один одного та мають різні компетенції, якими 
ми обмінюємось. Також важливо, щоб ви не завжди були 
на передовій допомоги, а створювали ланцюжки допомоги. 
Цих ланок у ланцюжку багато. Іноді людям, які діють активно, 
наприклад, у справах біженців або які зараз перебувають 
на кордоні та привозять пряму допомогу, також потрібна 
підтримка. Іноді просто піти випити кави чи чаю і послухати 
їх. Розмова з кимось, хто не бере безпосередньої участі 
в цих діях, створює дистанцію та заспокоює. Це теж цей 
ланцюг солідарності.

У вас є якісь поради для людей, які могли б залучитися до 
сфери, якою ви займаєтесь? У вас є ідеї, як пробудити 
солідарність в інших?
Нещодавно у мене були думки про те, що я знаю багато 
людей, які чомусь не почуваються важливими, або що 
їх роль не може бути важливою. І я думаю, що бути 
«важливим» може означати дуже дрібниці: часто деякі 

маленькі жести; може бути важливо приготувати одну 
вечерю для людей у   кризі або прибрати кухню, на якій 
можна приготувати цю вечерю. Або навіть те, що якщо 
ви є частиною групи з 15 осіб, ви як один із цих 15 людей 
маєте велике значення і дуже потрібні; тому, коли ви зникли, 
інші 14 людей напевно відчують втрату. Я думала, що я 
знаю багатьох людей, які займаються кількома видами 
діяльності, але не обов’язково розуміють, що їх присутність 
важлива. У мене є відчуття, що якщо вони зрозуміють, 
що їхня присутність справді має значення і що її не так 
легко замінити будь-якою іншою, і що кожен привносить 
свої якості, навички та спосіб існування в різні ситуації та 
роздуми, тоді справді кожен зможе відчути суть власної 
мікродіяльності у сфері солідарної діяльності.

І з такого практичного рівня, звичайно, ми запрошуємо вас 
приєднатися до нашого денного центру «Przystanek Świetli-
ca» з волонтерськими заходами з дітьми як на приватних 
квартирах, так і в центрі в Дембаку. Ми також запрошуємо 
вас на вечерю в Ada’s: https://www.facebook.com/adap-
ulawska/, де проводяться соціальні ініціативи, і щоп’ятниці 
ми готуємо фріган-обіди для сусідів, друзів і людей, які 
опинились у кризі бездомності.

контакт: izorlow@gmail.com
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VI. Солідарність на кордоні - Йоанна Ростковська

Чим більша криза, тим легше почуватися безсилим; Ось як я почувалася останні кілька місяців, читаючи новини про 
людей, які опинилися в пастці на польсько-білоруському кордоні. Розповіді про біженців, які намагалися вижити та знайти 
притулок, відтіснені солдатами, розбивали душу, а польські чиновники, які відмовлялися їм допомогти, просто позбавляли 
надії, що щось може змінитися. На щастя, поблизу кордону жили сотні людей, які вирішили, що здаватися не можна; 
що навіть найменший вчинок доброти може все змінити. Місцеві жителі та активісти – одні працювали самостійно, інші 
– у складі організації під назвою Grupa Granica – організовували різні способи та заходи, щоб допомогти людям, які 
опинились у лісовій пастці. Частина їхніх дій була національною, частина локальною. Іноді це була співпраця сотень, а 
іноді двох-трьох осіб. Проте кожна дія допомоги була справжнім обличчям солідарності. Зелене світло – саме таке, у 
вікнах будинків, що знаходяться біля лісу, як символ безпеки. Люди, які живуть на кордоні, використовували це, коли хотіли 
повідомити всім, хто блукав, що їхнє місце безпечне для проживання, і вони готові допомогти, чим можуть. У часи, коли 
зв’язок з офіційними особами не гарантував безпеки, цього маленького жесту було більш ніж достатньо, щоб допомогти і, 
можливо, навіть врятувати кілька життів. Були організовані акції, які мали на меті донести до місцевих жителів цю ситуацію 
– активісти боролися з (по всій країні) дезінформацією про біженців та їхні цілі. Вони пояснювали, чому люди опинилися 
в пастці кордону, чому їм потрібна допомога місцевих і що вони не становлять загрози. Іноді активісти використовували 
плакати, іноді флейтери, іноді продовжували спілкуватися з людьми, яких зустрічали. Це спонукало місцевих жителів 
до дій – не лише до зеленого світла у вікнах, а й до виходу на вулицю до лісу, щоб шукати нужденних і ділитися їжею 
чи теплим сухим одягом із біженцями, на яких вони натрапили. Деякі місцеві жителі також залишали пакунки з їжею 
на деревах, сподіваючись, що деякі мігранти знайдуть її, і це допоможе їм вижити. Інформаційна кампанія також була 
спрямована на самих біженців – активісти повідомляли їм, де шукати допомоги, що говорити та кому вірити. «Медики на 
кордоні» — ще одна акція, організована простими людьми; коли інформація про відсутність гуманітарної допомоги серед 
біженців поширюється в Інтернеті, «нормальні» лікарі та медсестри підписуються на допомогу цим людям; ні за які гроші, 
просто тому, що ділитися своїми знаннями та досвідом для порятунку життів було природно. Решта Польщі, звичайно, не 
відпочивала. По всій країні пройшли акції протесту з хештегом «допомога законна», що було використано як відповідь на 
офіційні заяви уряду. Широко використовуваний серед користувачів соціальних мереж хештег постійно нагадував людям, 
що допомога іншим не є ні поганою справою, ні злочином. Поряд із «допомога законна» був також хештег #granicapraw-
czlowieka («межа прав людини»), який використовувався для інформування поляків про всю ситуацію, оскільки в офіційних 
ЗМІ такої інформації не було. Люди збирали теплі речі, павербанки, взуття, продукти – все, що можна було доставити 
нужденним у ліс. Різні організації та громадські організації організовували збір коштів на юридичну допомогу, на продукти 
харчування, на речі першої необхідності, спальні мішки, теплий одяг і, звичайно, їжу. Солідарність не потребує величезних 
жестів, купи грошей чи жертви цілим життям – іноді це просто дати комусь надію, запаливши зелену лампу у вашому вікні. 
Адже, як сказав колись один мудрий чоловік, краще запалити свічку, ніж проклинати темряву
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ЧАСТИНА 3 - зосередження на 
впливі заходів солідарності
I. Як відчути вплив наших акцій солідарності

У наших молодіжних організаціях ми щодня працюємо над 
тим, щоб доносити важливі повідомлення, взаємодіяти з 
ключовими аудиторіями та спонукати їх до дій. У нашому 
конкретному випадку ми розглядаємо тему Солідарності. 
Легко процитувати список усіх речей, які ви та ваша 
команда завершили за останні квартали (наприклад, 
опублікували  офіційні документи з тисячами завантажень; 
створили вісім дописів у блогах; зробили твіти на трьох 
подіях; розіслали 10 000 електронних листів за 1300 
кліків; видали прес-реліз); однак це може призвести до 
потрапляння в пастку звітності. Щоб оцінити вплив вашої 
роботи, а не лише діяльності, надайте показники, які 
розповідатимуть про те, як ви просуваєте свою місію; яка 
може виходити за межі кількості натиснутих посилань. Ми 
хочемо поглянути на те, як виміряти вплив діяльності, а не 
просто підрахувати та задокументувати її.

Результат проти впливу
Існує чітка різниця між «результатами» та «впливом» і тим, 
як ми їх вимірюємо. Результати – це відчутні результати 
виконання завдання чи діяльності. Скажімо, ви приділили час 
цифровим комунікаційним каналам. Нижче наведено кілька 
прикладів результатів і впливу:

Результати: опубліковано нові звіти, створено покращену 
сторінку для пожертвувань, організовано майстер-класи 
для дітей, проведено внутрішнє навчання для нашої команди 
проекту.

Вплив: збільшення пожертвувань організації на 150%, 
охоплення певної кількості дітей і навчання їх новим 
конкретним навичкам, розвиток конкретних компетенцій 
членів команди, розроблення стратегії на наступний місяць, 
як ми хочемо працювати над конкретною темою. 

Головне — визначити, як ви плануєте вимірювати свій вплив 
і звітувати про нього, а також окреслити це якомога раніше 
під час розробки стратегії.

Розробка плану вимірювання впливу
Щоб переконатися, що ви та ваша команда зможете 
повідомити про успіх у просуванні вашої місії на поширення 
солідарності, знайдіть час, щоб поміркувати над такими 
запитаннями:

1. Загальна картина:
Чого ваша організація намагається досягти своєю місією?
Перш ніж ви зможете продемонструвати прогрес у цьому 
напрямку, ви повинні зрозуміти, в чому полягає суть того, 
чого ваша організація намагається досягти, і те, як вона 
разом визначає успіх. Чітко визначте у своїй команді, на 
чому саме спрямована ваша дія, що ви хочете реалізувати 
в результаті, якого впливу ви хочете досягти.

2. Цільові аудиторії
Чи досягає ваша робота чи результат тих людей, які 
допоможуть вашій організації досягти її місії?
Коли мова заходить про досягнення вашої місії, не всі люди 
мають однакову цінність. Коли ви визначаєте конкретну 
цільову групу, ви можете набагато ефективніше адаптувати 
свої заходи до їхніх потреб, походження та особливостей.

3. Вихідні показники
Які результати виробляються?
Важливо знати, як кожен робочий продукт (наприклад, 
подія, звіт, блог тощо) підтримує вашу місію. Які конкретні 
результати ви хочете досягти, яких результатів досягти, 
щоб втілити своє бачення в реальність і якими плодами 
поділитися з вашою цільовою групою. Подумайте, як ви 
хочете постачати свою продукцію, які методологічні підходи 
ви плануєте використовувати та як донести свою місію до 
цільової групи. У випадках, коли це незрозуміло, перегляньте 
ще раз, чи варто ці продукти та результати продовжувати, як 
вони є.

4. Показники залучення
Чи використовує цільова група ваш методологічний підхід у 
конструктивний спосіб? Чи зробили вони конструктивні дії?
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Об’єднання
Розробити цілісну цифрову стратегію та кількісно визначити 
її вплив на вашу місію з поширення солідарності нелегко. 
Немає універсального підходу, але є найкращі практики 
як для конструктивного планування, так і для ефективного 
здійснення ваших заходів.
Щоб розробити методи моніторингу прогресу, потрібно 
глибоко розуміти місію вашої організації щодо солідарності, 
зокрема, яких результатів ви прагнете досягти, і як ви 
працюєте над їх досягненням.

Просте розповсюдження матеріалів цільовій аудиторії 
не говорить нам про те, чи вони дійсно їх читали, 
використовували чи діяли відповідно до них. Зобразіть їхню 
активність через їхні реальні дії, наприклад, як розвивається 
рівень їхньої мотивації через серію семінарів, на які ви 
їх запросили; які прямі дії виконують ваші учасники після 
зустрічі. Як вони змінюють свою поведінку після участі в 
проекті.

5. Показники впливу
Які методи ви можете використовувати для моніторингу та 
оцінки прогресу на шляху до вашої місії?
Розмірковуючи над своїми організаційними цілями, 
проведіть опитування для вашої цільової групи, щоб 
дізнатися, чи змінили ви їхнє мислення чи мотивували 
їх до дій. Запропонуйте їм висловити свої думки та 
відгуки не лише вербально, але й за допомогою творчих 
способів самовираження. Ви можете використовувати 
фокус-групи, працюючи з більшими групами, щоб 
отримати репрезентативну картину впливу. Запросіть 
їх поділитися своїми результатами в їхній групі, щоб ви 
підтримали створення спільноти практиків, де навчання 
продовжуватиметься також після дії, у якій вони брали 
участь.

6. Вимірювальний вплив
Яким був внесок вашої організації в загальний результат 
або вплив?
Ви не працюєте у вакуумі, і важливо визнати свою роль і 
роль інших у результаті. Як приклад, чудова модель, з якою 
ми працювали, використовує трирівневий підхід для оцінки її 
ролі у створенні виміряних впливів:
Вирішальний: вагомі докази свідчать про те, що результату 
не було б досягнуто без зусиль програми.
Важливо: численні фактори вплинули на результат, і ми 
зіграли суттєву роль.
Несуттєвий: програма відіграла невелику роль або взагалі 
не відігравала в результаті і відбулася б без її участі.
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II. 5 способів вимірювання активності солідарності в роботі з молоддю

Легко зрозуміти імпульс для вимірювання впливу. Ми 
хочемо підтримати молодь у досягненні хороших 
результатів, тому, за логікою, ми повинні спробувати 
зрозуміти, наскільки ми ефективні в цьому, і дізнатися, які 
види практик дають найкращі результати для молодих 
людей. Донори та постачальники хочуть знати, що їхні гроші 
та зусилля мали значення. Але те, що щось є зрозумілим 
і, можливо, навіть бажаним, не полегшує дії, і молодіжний 
сектор деякий час застряг на цьому питанні. Отже, 
давайте подивимося на деякі практичні підходи до того, як 
підтримувати вимірювання впливу вашої діяльності, пояснені 
тут на тему акцій солідарності молодих людей.

1. Надайте перевагу речам, які призводять до змін, а не 
самим змінам
Це не нове твердження, але якщо ми маємо чітке уявлення 
про те, як виглядає та відчувається хороша практика, 
зосередження на тому, щоб постійно виконувати це 
добре, має призвести до позитивних змін для молоді. 
Зосередження уваги на якості приносить багато переваг: 
це дає практичну інформацію, яка може призвести до 
негайного покращення надання послуг; він не потребує 
трудомісткого та логістично складного процесу відстеження 
молодих людей у часі – він зосереджений на «тут і зараз»; 
і це абсолютно узгоджується з цінностями та етикою 
роботи з молоддю. Це науково-обґрунтований інструмент, 
заснований на системі високоякісних практик, які, ймовірно, 
призведуть до розвитку соціальних і емоційних навичок 
молодих людей, які є основою світогляду, орієнтованого на 
солідарність.

2. Переосмислити вимірювання результатів
Окрім віри в фундаментальну важливість зосередження на 
якісній практиці, бувають моменти, коли важливе розуміння 
результатів, і зв’язок між якістю та результатами вимагає 
подальшого тестування. Однак нам потрібні нові підходи до 
збору цих даних. По-перше, нам потрібно зосередитися на 
правильних умовах для збору даних про результати. Наша 
робота показує, що оптимальними є:
- Заходи солідарності навмисно спрямовані на покращення 
конкретних результатів. Наприклад, якщо діяльність 
призначена виключно для відпочинку, намагатися виміряти 
вплив вашої діяльності на молодь не є ані корисним, ані 
доцільним. Ключовим показником тут є те, чи відчувають 
молодіжні організації, що їм потрібно призупинити або 

адаптувати регулярні заходи, щоб «звернути увагу на 
солідарність у своїх діях».
- Молодь, яка бере участь у заходах солідарності, 
відчуває достатній вплив на соціальні взаємодії, щоб 
покращити очікувані результати. Для навичок, пов’язаних 
із солідарністю, це, ймовірно, будуть регулярні заходи 
протягом щонайменше двох місяців, де учасники зможуть 
відчути культуру солідарності та реалізувати власну участь 
через особисті дії. Відвідування одноразових заходів не 
призведе до розвитку солідарності.
– Можна практично відслідковувати результати молодих 
людей у часі. Робота з меншими групами молодих людей 
(а не цілою групою або когортою) може зробити це більш 
здійсненним.
- З молодими людьми існують стосунки довіри та чесності, 
що включає пояснення, чому збір цих даних справді має 
значення та що з ними буде зроблено.

По-друге, нам потрібен більш здійсненний і чутливий процес 
вимірювання. Досвід підказує, що молоді люди не люблять 
заповнювати кілька анкет і що відповіді можуть залежати 
від настрою або того, що сталося до заповнення анкети. 
Для цього нам потрібно використовувати ширший спектр 
методологічних інструментів, щоб відобразити та оцінити 
з молоддю вплив нашої діяльності та опиратися на процес 
молодіжної роботи для побудови стосунків з молодими 
людьми, включаючи розуміння їхньої поведінки та стосунків.

3. Залучайте молодь
Молодіжні організації дуже піклуються про співпрацю 
з молоддю, а не про прийняття рішень від її імені. Це 
фундаментальна риса нашого підходу до участі молоді. 
Це була справді успішна частина підходу до діалогу, коли 
організації повідомляли, що вони вважали це простим і 
корисним підходом до спілкування з молоддю. Використання 
загального набору запитань дає змогу порівнювати 
параметри.
Це не призначено для заміни якісних підходів, які зараз 
використовують багато організацій для вивчення досвіду 
молодих людей, скоріше, це має бути поряд із цим, щоб 
доповнити багаті деталі, надані через якісні дані. Але ми 
зосереджуємося на індивідуальному розвитку та історії 
кожної молодої людини, яка бере участь у наших заходах.

Деякі можливі запитання для зворотного зв’язку:
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1 Наскільки ви почуваєтеся включеними у запропоновані 
заходи?
2. Наскільки вам подобається проводити час під час 
діяльності?
3. Наскільки ви відчуваєте мету та досягнення завдяки 
діяльності?
4. Наскільки ви відчуваєте позитивні виклики в діяльності?
5. Наскільки, на вашу думку, тема заходів надихнула вас?
6. Наскільки, на вашу думку, ви розвинулися завдяки 
заходам, у яких ви брали участь?
7. Наскільки ви відчуваєте вплив на надання послуг в 
організації?
8. Наскільки ви довіряєте персоналу та волонтерам 
організації?
9. Наскільки ви дізналися про цінність солідарності завдяки 
заходам, у яких ви брали участь?
10. Наскільки ви відчуваєте підтримку під час діяльності в 
організації?
11. Наскільки ви почуваєтеся в безпеці та в повазі під час 
діяльності?
12. Наскільки, на вашу думку, варто витрачати ваш час і 
зусилля на заходи в організації?
13. Які у вас є ідеї щодо покращення діяльності в організації?
14. Як змінився ваш погляд на «Солідарність» через 
діяльність в організації?
15. Що ви пропонуєте покращити для майбутньої діяльності 
в організації?
16. Наскільки ви відчуваєте себе спроможними внести 
позитивні зміни у своє життя?
17. Коли ви берете участь у заходах, що надаються 
організацією, наскільки ви відчуваєте почуття спільноти?
 
4. Побудуйте цілісну картину, використовуючи різні типи 
даних
“Що працює?” може бути важливим питанням. Але що 
«працює, для кого, в яких умовах і як?» набагато корисніше. 
Єдиний спосіб, яким ми можемо відповісти на ці запитання, 
— об’єднати різні набори даних. У процесі структурованого 
оцінювання ми зосередилися на п’яти типах даних:
- Бенефіціар – хто відвідував наші заходи (наприклад, 
походження, вік, стать, етнічна приналежність)
- Залученість – які заходи відвідували молоді люди та як 
вони з ними взаємодіяли (наприклад, як часто та як довго)
- Зворотній зв’язок – систематичний відгук молодих людей 
про свій досвід

- Якість – дані самооцінки спостереження за їхньою участю 
в діяльності
- Результати - різниця, яку наша діяльність принесла молодим 
людям у результатах, пов’язаних із соціальним та емоційним 
навчанням, соціальними зв’язками та благополуччям

Хоча всі ці набори даних були корисними окремо, справжня 
сила підходу полягала в тому, що ми могли поглянути на 
зв’язки між цими наборами даних, щоб зрозуміти, які умови 
з більшою ймовірністю сприятимуть впливу на молодих 
людей.
Цей підхід дозволяє нам «дезагрегувати» дані (тобто 
розбивати їх на складові частини), що означає, що ми 
можемо точно визначити, де відбуваються зміни (чи ні). 
Наприклад, у структурованому оцінюванні діяльності 
альянсу солідарності одним із результатів, який ми 
розглядали, був «Мої власні зусилля визначатимуть моє 
майбутнє» (пов’язане з областю результатів «впевненість у 
собі та розширення особистих можливостей»). Добре мати 
фокус і вирішити, яка наша головна мета, де ми хочемо 
створити зміни та розвиток; тоді стає легше оцінити, чи ми 
досягли успіху та досягли своїх цілей.
 
5. Співпрацюйте
Нарешті, спільний підхід до вимірювання, коли організації 
використовують спільні способи визначення та вимірювання 
якості та впливу, має багато переваг, зокрема:
- Створення спільного набору даних між організаціями 
дозволяє організаціям порівнювати результати з 
результатами інших організацій, особливо коли ми 
дивимося на довгостроковий розвиток молодих людей.
- Покращення розуміння колективної якості та впливу 
шляхом формування міжгалузевої картини. Це може бути 
використано для інформування та формування фінансових 
і політичних рішень, а також для розвитку забезпечення 
молоді. Таку тему, як «Солідарність», можна повністю 
розглянути лише як цілісний підхід до зміни в суспільстві, який 
створює культуру для навчання та розвитку різноманітних 
компетенцій, пов’язаних із солідарністю, і створює 
можливості для отримання безпосереднього досвіду в 
місцевих громадах.
- Підтримка навчання впродовж життя в різних секторах; 
включаючи формальну освіту, умови неформального 
навчання, моменти неформального навчання молоді.
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III. Як використовувати моніторинг 
та оцінку для вимірювання впливу?
Застосування простих і зрозумілих способів вимірювання 
впливу групи допоможе вам надавати високоякісні послуги 
та постійно вдосконалювати свою групу.

Моніторинг — це відстеження того, що відбувається у вашій 
групі, і прогресу, який ви досягаєте і досягнення своїх цілей. 
Ви будете робити це різними способами для різних речей. 
Деякі речі ви можете контролювати з самого початку, 
наприклад, хто відвідує ваші послуги. Інші речі, які ви 
можете контролювати протягом фіксованого періоду часу, 
наприклад певний проект.

Оцінювання — це більш глибокий процес обмірковування 
того, що пройшло добре і що можна було б покращити 
у вашій групі. Це означає порівняння зібраної вами 
інформації з цілями та завданнями, які ви поставили, або 
розгляд конкретного проекту чи діяльності більш детально. 
Оцінка допоможе вам зрозуміти, як можна розвивати або 
покращувати групу в майбутньому. Важливо залучати 
молодь, співробітників і волонтерів.

Навіщо це робити:
1. Це допоможе вам надавати найефективніші послуги
Чи має ваша молодіжна група той вплив, якого ви хочете? 
Моніторинг та оцінка підкаже
вам, наскільки добре задовольняються потреби молодих 
людей, де є прогалини в послугах, і наскільки добре 
використовуються ресурси. Усе це допоможе вам 
покращити та забезпечити найкращий сервіс для молоді.

2. Це допоможе вам залучити та утримати спонсорів
Недостатньо сказати, що ви вважаєте, що ваша група має 
значення – вам потрібні докази.
Обмін інформацією, яку ви збираєте під час моніторингу 
та оцінювання, допоможе залучити спонсорів, на яких 
вони будуть витрачати гроші через позитивний вплив, який 
створює ваша діяльність.

Вирішуємо, що вимірювати
Вирішуючи, що вимірювати, майте на увазі:
- Цілі та завдання, які ви поставили перед своєю групою – 
використовуйте свою теорію змін;
- Виходи або результати, які хочуть бачити ваші спонсори.

Розуміння результатів і впливу

Ваші наслідки, результати та вплив мають бути 
безпосередньо пов’язані з потребами, визначеними на 
початку вашої діяльності з цільовою групою. Це може бути, 
наприклад, ЛГБТ-молодим людям потрібне безпечне місце, 
щоб поговорити про свою ідентичність і зміцнити свою 
впевненість і самооцінку.

Результати – це негайні результати вашої діяльності
Приклад: молоді люди відвідують десять сеансів позитивного 
психічного здоров’я.
Результати – це зміни, які ви робите з часом для 
задоволення потреб, цілей і завдань, які ви визначили. 
Приклади: молоді люди відчувають, що їх впевненість і 
самооцінка покращилися, відчувають себе більш впевнено, 
щоб кинути виклик гомофобії, біфобії та трансфобії в школі.

Вплив — це будь-яка довгострокова зміна, яку ви робите, 
яка може статися після самого проекту
Приклад: Молоді люди відчувають себе щасливішими та 
досягають більших результатів у школі, покращили стосунки 
зі своїми друзями та родиною.

Рекомендації для успішного вимірювання впливу:
1. Залучайте молодь
Запитайте молодих людей, що вони найбільше хотіли б 
отримати від групи, плануючи свої результати. Надайте 
список, щоб змусити їх задуматися:
- Впевненість, самооцінка, дружба, психічне здоров’я, 
здатність до самозахисту, практичні навички (кулінарія, 
менеджмент), навички слухання та спілкування, навички 
волонтерства.

2. Збирайте інформацію
Коли ви вирішите, що вимірювати, вирішіть, як ви будете 
збирати інформацію.

Не забувайте:
- Уся інформація повинна зберігатися відповідно до 
вказівок із захисту даних і поводитися треба з нею з 
конфіденційністю.
- Дізнайтесь у молодих людей, співробітників і волонтерів, з 
ким і як буде передана інформація, яку вони надали.

Як це зробити:
Як збирати інформацію про:
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Хто відвідує вашу групу: реєстри та реєстраційні листи, у 
яких записуються імена людей та
іншу демографічну інформацію про них;
Послуги та заходи, які ви пропонуєте: плани сесій, місячні та 
квартальні плани,
нотатки сесії з детальним описом подій, фотографії заходів 
та поїздок;
Як молоді люди ставляться до групи: словесна оцінка – 
наприкінці кожного заняття
поставте кожній молодій людині питання, пов’язане з 
результатами, наприклад, одну річ, яку вони навчилися під 
час заняття, і одну річ, яка їм сподобалася. Запишіть їхні 
відповіді та зареєструйте їх у своїй системі оцінювання або 
у файлах сеансу.
Анкети або онлайн-опитування – попросіть молодих людей 
регулярно заповнювати просту анкету. Використовуйте 
ті самі запитання кожного разу, щоб ви могли виміряти 
відстань, яку подолала ця молода людина. Вони можуть 
поставити 3 з 10 за впевненість, коли почнуть приходити, 
але після шести місяців відвідування групи, сподіваємось, 
це підвищиться. Фоторозповідь або фільм – з молодими 
людьми, де вони показують вплив групи на них.
Як волонтери та персонал ставляться до групи: тематичні 
дослідження – попросіть волонтерів та персонал.
Запишіть свій досвід фасилітації або допомоги групі та 
вплив, який це має
мав на них.

3. Оцініть
Виберіть різні моменти року, щоб зупинитися та оцінити 
інформацію, яку ви збираєте
більш глибинно. Це дозволить вам подумати про те, чи 
задоволені ви своєю групою,
діяльністю і впливом, який вона має, а не просто те, чи 
проект досягає результатів:
- Чи група задовольняє потреби одних членів краще, ніж 
інших?
- Ви поставили правильні очікування до результатів?
– Чи є потреба в нових послугах?

Сядьте зі співробітниками, волонтерами та молодими 
людьми, щоб обговорити, що ви можете додати або змінити 
в діяльності чи проектах, які ви пропонуєте. Використовуйте 
один інструмент оцінки, щоб ваші дані були послідовними.

4. Поділіться інформацією
Збирайте інформацію разом і представляйте її іншим. Не 
забудьте виділити свій
успіх і думати про свою аудиторію. Це для співробітників і 
волонтерів, молоді,
батьків/опікунів чи спонсорів? Ви можете створити 
офіційний звіт, візуальне відображення, веб-сторінку, або 
спілкуйтеся через соціальні медіа, дискусії чи семінари.
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Нашим початковим питанням було те, як підтримати та розширити можливості солідарних дій у сфері 
роботи з молоддю. Що потрібно, щоб підтримати молодих людей у розвитку більшої обізнаності 
щодо солідарності та які компетенції необхідні для підтримки прямих дій у їхній місцевій громаді. Ми 
також хотіли побачити, як роль молодіжних працівників як мультиплікаторів та фасилітаторів акцій 
солідарності може бути стратегічно підтримана НУО. Під час проекту ми виявили, що солідарність 
— це набагато більше, ніж тема чи тематичний обсяг, це цілісне уявлення: культура, яка вкорінена в 
різноманітних діях, а також спосіб розуміння як на особистому, так і на суспільному рівнях. Відповідно 
до дослідження, опублікованого SALTO ESC, ми продовжуємо посилатися на чотири наріжні камені 
Солідарності як основи для солідарності в роботі з молоддю:

Права людини Діяльність, спрямована на просування та захист прав інших людей. Бути та діяти в знак 
солідарності з людьми, які не в змозі відстоювати свої права та користуються привілеями в меншій мірі 
для себе і більше для когось іншого;
Співчуття Розуміння та співчуття іншим, розпізнавання, коли хтось потребує розділення почуття 
несправедливості та спонукання діяти. Співпереживає тільки той, хто має спільні цінності та 
переконання і відчуває співчуття до кожної живої істоти, включаючи середовище в цілому;
Активні громадянські дії є ключовим елементом солідарності. Бути відповідальним громадянином, 
частиною суспільства та забезпечувати більше блага для кожного. Готовність залучати - данина 
суспільству та прагнення виявити солідарність з людьми та місцями, які потребують допомоги;
Включення Охоплення та включення всіх молодих людей. Вихід за межі звичайних кіл і груп. 
Включаючи навіть тих молодих людей, які не обов’язково відчувають або погоджуються з тим, що 
означає солідарність, тому що, ймовірно, вони найбільше її потребують.

Що ми вважаємо заслуговуючим на увагу, це соціальні аспекти та аспекти розбудови спільноти, 
які стосуються реалізації солідарності: ми виявили, що соціальний вимір залучення, почуття спільної 
мети в групі та можливість розширити можливості один одного – через колективне планування, 
проектування, впровадження, оцінка та рефлексія – відіграє важливу роль у відстоюванні позиції 
солідарності в наших місцевих діях.
Другим аспектом, який ми хочемо підкреслити, є вимір навчання в контексті солідарності: молоді 
люди розвивають свої соціальні навички та громадянські здібності в персоналізованому контексті 
того, ким вони прагнуть бути у своїй громаді та суспільстві, тому питання не в тому, як досягти більше 

Висновки
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дій солідарності, але як вирости як людина, яка глибоко піклується та вмотивована. Для цього нам 
потрібно бачити ширшу картину особистого та професійного розвитку молодих людей, де основи 
цінностей зміцнюються культурою поваги та визнання того, ким вони є, і що дає їм змогу стати 
тими, ким вони хочуть бути. Тут солідарність стає компасом для подорожі крізь невизначені часи та 
створення міцного фундаменту довіри до себе та до вашої спільноти.

Цей аспект стає все більш важливим, оскільки молоді люди стикаються з дедалі туманнішим і 
невизначеним майбутнім. Кліматична криза, Covid-19, війна в Україні, безробіття та економічні 
проблеми – це лише деякі з них – усе разом створює приголомшливу картину хаосу та напруги. 
Якщо молодим людям доводиться стикатися з цим на самоті, це може викликати відчуття страху та 
втрати себе у світі без надії. Для молодих людей солідарність може стати розширеною перспективою 
щодо того, як підтримати інших і відчути мету в ці непевні часи. Це не просто сфера діяльності, а 
міцна основа для того, щоб відчути вкоріненість і реалізувати цю перспективу в багатьох сферах 
життя: освіта, працевлаштування, залучення громади, споживання, культура, подорожі – це лише 
деякі з них. Немає жодного аспекту життя, де солідарність не має значення: це запрошення побачити 
світ об’єднаним поза роз’єднанням і сегрегацією; це означає бачити надію там, де ми стикаємося 
зі страхом, бачити єдність там, де ми, здається, самотні, і бачити довіру там, де ми стикаємося з 
невизначеністю. Сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі: світ вимагає змін. Ми не можемо продовжувати 
останній танець на Титаніку - коли наш світ стикається з кризою на всіх рівнях (екологія, економіка, 
політика, освіта, культура) - нам потрібно, щоб нове покоління було в авангарді змін; вони вже 
прокидаються, щоб відстояти своє майбутнє, і солідарність є мостом, щоб цей шлях розгорнувся. 
Нам потрібно створити структуру в рамках молодіжної роботи, яка дозволить молодим людям 
відкрити свою здатність впливати на свою місцеву громаду, де вони відчують цінність єдності у своїх 
безпосередніх діях і навчаться орієнтуватися в життєвих цілях у мирний і стійкий спосіб. Це не справа 
старших поколінь розповідати їм, як має виглядати світ, а надати їм можливість побачити та повірити 
в свою здатність змінити його. Зі слів Маргарет Мід: «Ніколи не сумнівайтеся, що невелика група 
вдумливих, відданих громадян може змінити світ. Дійсно, це єдине, що коли-небудь було», – вона 
мала на увазі, що будь-яка культурна зміна, незалежно від того, наскільки широкою вона була, має 
починатися з кількох людей на місцевому рівні, а «Солідарність» може стати вітром змін, що робить це 
можливим.
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