Святковий випуск бюлетеня,
27 травня 2011 року

У черговий святковий для нас день
хочу всіх привітати та в першу чергу
побажати успіхів у творенні дебатної та
громадської історії. День дебатера для
мене особисто був зажди святом єднання
всеукраїнського дебатного руху не лише
завдяки спільним інтересам, а й задля
здійснення мети, яку ми всі поділяємо.
Уже четвертий рік поспіль ми
відмічаємо цей день, і з кожним роком
список тих, кого хочеться згадати,
поповнюється. Насамперед, мені як
керівнику
організації
належить
подякувати всім тим людям – членам,
партнерам, друзям, однодумцям, які
підтримували та продовжують своєю
активною
діяльністю
підтримувати
«Дебатну Академію».

Адже на нас очікують щорічні та
нові проекти, які були б неможливими
без підтримки наших активних членів.
Вже не за горами Літня школа лідерів
дебатного руху, а з осені починається
новий етап різностороннього розвитку
Академії. Тому хочеться побажати
всім нам натхнення та наснаги для
реалізації нових цікавих ідей.
По-друге, дуже приємно бачити,
як з кожним роком список партнерів
Академії поповнюється. Знаковою для
нас є вже багаторічна та безперечно
успішна співпраця із Координатором
проектів ОБСЄ та Представництвом
ООН в Україні, Молодіжним Клубом
«Співдружність», IDEA, Українським
Гуманітарним Ліцеєм та Українським
центром
підтримки
реформ.
Сподіваємось,
що
наше
співробітництво і надалі буде таким же
плідним та приємним!
На завершення додам, що це
перший День дебатера, який я
святкуватиму в ролі Президента
організації. Для мене це велика честь і
радість. Я дуже вдячна членам
Академії за їхню довіру та старатимусь
здійснити їх подівання.
Щиро ваша, Президент
ВМГО «Дебатна Академія»
Кіра Шиманська
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Радісно 27 травня в День дебатера
та День створення ВМГО «Дебатна
Академія»
згадувати
історію
започаткування
організації,
яка
відродила дебатний рух в Україні. Може
тому, що кожному члену організації
приємне те, що зачиналася вона без
конфліктів, тому єдиним ґрунтом її була
віра та щире бажання змінити молодих
людей на краще. Ще тому, що об’єднала
вона усіх дебатерів, які на історичному
Всеукраїнському дебатному форумі у
2006 році заявили про потребу
створення організації за принципом
«побудови власного будинку спільними
зусиллями», а не за принципом
«готелю». А потім підтвердили свої
слова діями – кропіткою та натхненною
діяльністю, спрямованої на її розбудову.
Пройшло чотири роки: і маємо чим
пишатися: міжнародне визнання, перші

місця у всеукраїнських молодіжних
рейтингах, потужні молодіжні проекти і
заходи - Kyiv Open, Fire, Літня дебатна
школа, Бердянський ринг, Серце Києва,
і цей список можна продовжувати та
продовжувати. Тільки подумати, за ці
чотири роки через організацію, її
проекти пройшло більше 10 тисяч
людей. Це багато чи мало? Єдине точно
– буде більше!
Пройшло чотири роки: маємо й
багато над чим і працювати та що
вдосконалювати.
Змінюються люди,
змінюються очільники організації, але,
слава Богу, запалу та натхнення
вистачає. Приходять і приходять нові
люди, засвідчуються у дебатному русі
України нові молоді обличчя. Головне,
що мета із 2007 року залишається
незмінною: говорити те, що думаємо, і
ЖИТИ ТАК, як говоримо!

«…український дебатний рух має розставити крапки над «і» та визначити для
себе, що таке «дебати». Для дебатерів, насамперед, це інтелектуальний спорт, який
захоплює азартом («дебатним адреналіном»), подорожами, знайомствами,
відкриттями, нагородами. З іншого боку, кожен усвідомлює, що дебати це
інтерактивно-освітня методика, яка дозволяє поглибити знання, розвинути критичне
мислення, покращити риторичні здібності. Але слід також розуміти дебати, як
інструмент активізації молоді.[…]Україні потрібна мода на якісно іншу молоду
людину. Байдуже в якій сфері. Розумну, яка вміє самостійно робити висновки, відтак
важко піддається маніпуляціям. Небайдужу, яка вже не може не помічати, як
брудно на вулицях її рідного міста. Активну, яка готова виконати свій, хоч би і
невеликий, обов’язок у сфері, в якій вчиться (працює). Наше завдання – відродити
попит на розум. Довести, що це важливіше, ніж майнове та соціальне походження.
Сформувати критичну масу молодих людей, які матимуть своє власне бачення на
проблеми світу, який їх оточує. І ґрунтуватимуть це бачення не на чужих словах, не
на газетних припущеннях, а на основі власних широких знань та умовиводів».
О.Матвійчук, 2009р.
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Дебатери на Травневій волонтерці
в Уніжі
Поєднати проведення міжнародного
дню праці із самою працею
по
облаштуванню громадського табору на
Десні
із
поглибленим
самовдосконаленням? Дуже просто! Вперше
дебатери ВМГО «Дебатна Академія»
презентували дебати як форму роботи із
молоддю в рамках громадського блоку
більше ніж для 50-ти учасників
мегаволонтерки в Уніжі, відомої в
Україні як територія форматності.
Піар в Дебатній Академії.
Або ви піар, або він вас
Представників ВМГО «Дебатна
Академія»
запросили
поділитися
досвідом налагодження зв’язків з
громадкістю в рамках курсу PR для
неурядових організацій, який проходить
в
славетному
Національному
університету
«Києво-Могилянська
Академія».
Відкриття нового дебатного клубу
19 травня 2011 року представниками
ВМГО «Дебатна Академія» в Донецькій
області було проведено перше засідання
дебатного клубу Макіївського міського
педагогічного училища. Як зазначила
організатор даного заходу Тамара
Комісарова – «Дебатний рух у місті
Макіївка Донецької області поступово
розвивається, залучаючи до своїх лав
небайдужих школярів і студентів з
активною життєвою позицією з різних
навчальних закладів».
Детальніше про ці та інші події
читайте на сайті: www.debate.org.ua

Кадрові призначення в Дебатній
Академії
Вітаємо Аліну Неселевську та
Назарія Боярського з призначенням ВіцеПрезидентами «Дебатної Академії»! Ми
раді, що в нашій команді знову такі
відповідальні й талановиті люди.
Назарій є визнаним методистом
Академії, незмінним головою Київського
відділення та завжди бажаним на
всеукраїнських та навіть міжнародних
дебатних заходах тренером та суддею. Ми
дуже вдячні йому за те, що в скрутний
для організації час він взяв на себе важку
ношу керівництва та гідно вивів її на
новий виток розвитку.
Аліна відзначилась як голова та
засновниця Відділу з фандрайзингу,
активний член Академії та молодіжна
активістка. На разі вона є експертом
Громадського
експертно-аналітичного
центру. За її допомоги та підтримки було
проведено
багато
регіональних,
всеукраїнських та міжнародних проектів
Академії.
Ці люди – лідери, на яких завжди
можна покластися, і поради яких завжди
були і будуть бажаними і цінними, адже
вони вже не раз доводили свою
компетентність не лише як дебатери та
лідери дебатного руху, а й як успішні і
знані активісти громадського руху.
Також із новою посадою вітаємо
Олексія
Крикуненка
–
Голову
Секретаріату Академії. Приємно, що наші
вихованці ще зі шкільних дебатів усе
активніше долучаються до діяльності та
внутрішньої роботи Організації.
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