


Проект «різноманіття для миру: 
сПільні дії молоді для зміцнення 
діалогу, толерантності та взаємної 
Підтримки різних груП населення 
Півдня україни».

Південь україни – історично мультикультурний регіон. українці, росіяни, 
євреї, німці, шведи, турки, роми протягом століть жили тут разом (всього по-
над 130 національностей та етнічних груп). Через військовий конфлікт на 
сході україни рівень толерантності до «інших», які відрізняються мовою, пе-
реконаннями, віруваннями, значно знизився. у місцевих громадах «чужаки» 
сприймаються як вороги а-пріорі, і саме молодь є найбільш вразливою до 
стереотипного сприйняття та впливу думки оточення. 

Проект «різноманіття для миру» був спрямований на розвиток навичок молоді 
півдня україни (херсонська, миколаївська, одеська області і крим) будува-
ти діалог у своїй громаді та зменшувати рівень агресії, сприяти поширенню 
толерантності, поваги до різноманіття у суспільстві на основі розуміння ба-
зового принципу єдності у різноманітті. 

в рамках проекту для молоді 21-27 квітня 2016 р. у херсоні відбувся ворк-
шоп «різноманіття для миру», у якому взяли участь 25 учасників з херсону, 
микалаєва, одеси. до воркшопа також приєдналися нові мешканці херсо-
ну – переселенці з донецька та луганська. молодь працювала разом, щоб 
вивчити історію Півдня україни, зібрати інтерв’ю з представниками різних 
національностей, доповнити їх спогадами своїх родин і, нарешті, відповісти 
на питання – хто вони, сучасні українці?
в рамках воршопу були і лекції, і тренінги, і екскурсії, і практичні заняття, і на-
віть квести. в перший день учасники розповідали про свої сім’ї, їхню історію. 
виявилося, що група все є мультикультурною – ми почули історії про родини, 
в яких поєдналися жителі україни, росії, Білорусі, Польщі, туреччини. най-
більш емоційними були учасники-переселенців, які втратили свій дім і пере-
жили загрозу втрати взагалі усього, навіть життя. але саме вони відзначили, 
що для них цей тренінг був надзвичайно корисним, адже допоміг по-новому 



подивитися на своє життя і побачити навколо нових друзів та відчути їхню 
підтримку.

завдання «20 я», під час якого потрібно було описати себе за допомогою 20 
слів і 20 образів, тобто зробити 20 фотографій, примусило учасників поду-
мати про власну ідентифікацію. хто ми? звідки ми? Що нас тримає разом? Що 
нас може розділити? в решті решт, слова «я – українець, я – українка» набу-
ли для молоді нового сенсу. виставку цих фотографій херсонці побачили на 
центральній вулиці міста у день європи 21 травня.

наступні дні молодь працювала у групах – разом вони вивчали історико-куль-
турну спадщину херсону і дізнавалися, як різні народи будували та розвива-
ли місто. знімали відео, робили фотографії, записували тексти, зустрічалися 
з представниками різних національностей під час «Живої бібліотеки». і, зви-
чайно, куштували страви різних народів, які гостинно запропонували крим-
ські татари, вірмени, корейці, азербайджанці. 

Фіналом воркшопу стала документальна вистава «не знімай мене з дерева» 
(мається на увазі генеалогічне дерево). вистава була зроблена з інтерв’ю 
з представниками різних національностей та особистих сімейних історій 
учасників. на прохання тренерів учасники воркшопу принесли з собою старі 
фотографії з сімейних архівів, і це допомогли відчути, скільки різних націо-
нальностей поєднало в історії кожної родини, а через це – зрозуміти, що то-
лерантність – це не просто модне слово, а життєва необхідність.
Після показу вистави відбулася відкрита дискусія за участю місцевої гро-
мади, представників національних товариств, мас-медіа, влади, освітніх за-
кладів, нуо, під час якої глядачі попросили показувати цю виставу ще не-
одноразово, адже тема власної ідентифікації, належності до своєї спільноти 
і одночасно – до всього світу та всього людства, є надзвичайно важливою, і 
говорить про неї молодь дуже відверто та по-справжньому.

з метою розповсюдження досвіду проекту створено і поширено посібник з 
розробки та проведення тренінгів з мультикультурного різноманіття.

Партнери проекту: Херсонське обласне відділення
Соціологічної Асоціації України
СОУС 
Проект «Різноманіття для миру» профінансовано
EUROPEAN YOUTH FOUNDATION



Проект відкрита лаБораторія
«Terra FuTura»

метою проекту було дослідження становища робітників та тих, хто втратив 
роботу внаслідок структурних економічних змін, в рамках мікроурбаністики; 
просвіта міської громади про різновекторну історію міста та індустріалізацію 
регіону; розширення громадської дискусії щодо становища, проблем та со-
ціоекономічних прав робітників.

на першому етапі було зроблено дослідження («зріз») становища та життя 
робітників та їхніх сімей шляхом персональних зустрічей та інтерв’ю з меш-
канцями одного з робітничих  мікрорайонів херсону. на основі опрацьованих 
матеріалів створено документальну виставу. 
документальну виставу було представлено під час Форуму «херсон. Перспек-
тиви»; відбулося відкрите обговорення з залученням студентства, громадсь-
ких організацій, молодих політиків, журналістів, городян. тема дискусії – со-
ціо-економічні права робітників, їх сучасне становище, перспективи робітничої 
молоді. захід відвідала українська академія лідерства. важливо, що на показі 
були і молоді люди, і люди середнього віку, і літні люди – і завдяки виставі 
вдалося сфокусувати увагу різних поколінь на існуючих соціо-економічних 
проблемах представників робочого класу, більшість яких зараз або змінили 
вид зайнятості або стали безробітними. обговорення виявило, що глядачі 
різних поколінь однаково відчули проблеми, пов’язані з трансформацією су-
спільного ладу в україні і реагували на виставу не з точки зору ностальгії 
старшого покоління, а з точки зору необхідності критичного мислення.

в рамках проекту місцевими істориками розроблено і відпрацьовано тема-
тичну екскурсію; за її допомогою мешканці міста отримали знання про істо-
ричний контекст розвитку міста та участь робітників у соціально-економічних 
процесах в різні часи.

для фотографів проведено лекцію з мікроурбаністики. з використанням на-
бутих знань 10 фотографів створили фотовиставку, яка відобразила сере-
довище, в якому мешкають сучасні робітники у херсоні, та їхнє ставлення до 
свого середовища, адаптація середовища до потреб мешканців. Презентація 
виставки відбулася у публічному просторі перед початком вистави.

Проект підтримано Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні



Проект «відродЖення легенди:
шлях оБ’єднання і розвитку»

Проект реалізується з квітня 2016 до березня 2017 рр.

Проект полягає у комплексному підході до створення культурного ланд-
шафту та умов для ревіталізації об’єктів історико-культурної та архітектурної 
спадщини, які розташовані в районах херсонської області. точка відліку – це 
збирання та відродження легенд, пов’язаних з цими об’єктами, та залучення 
міської спільноти (краєзнавців, місцевих активістів, мешканців).
у 2016 році місцевих краєзнавців було зібрано на семінар-тренінг на базі 
одеського муніципального музею особистих колекцій ім.Блещунова. Фахівці 
музею допомогли по-новому побачити потенціал об’єктів історико-культур-
ної та архітектурної спадщини, до яких звикли і самі краєзнавці, і місцева 
спільнота. в результаті краєзнавці розробили власні цікаві ідеї щодо популя-
ризації спадщини херсонської області. 

за допомогою краєзнавців та експертів було сформований список 13 об’єктів 
історико-культурної спадщини херсонської області, які потребують терміно-
вої уваги та збереження. за допомогою місцевих краєзнавців зібрані легенди, 
пов’язані з цими об’єктами, базова інформація щодо розташування та описів, 
відомості про місцевих активістів, яких можна залучити до збереження цієї 
спадщини. в результаті для проектної активності обрано 3 об’єкти: 
1. Маяк на острові Джарилгач поблизу міста Скадовськ. маяк був 
побудований у 1902 році, деталі для нього виготовлені у Франції. ця спору-
да тісно повязана з творчістю всесвітньо відомого футуриста давила Бурлю-
ка, який відвідав маяк та написав «морську повість», у якій детально опи-
сує острів джарилгач, маяк, родину його наглядача, а також бурхливі полії 
початку 20-го сторіччя. в останні роки з’являються ідеї демонтувати маяк, 
перенести частину в скадовськ і т.д. це пов’язано і з природними факторами 
(море просувається щороку до будівлі), і з руйнуванням самої залізної кон-
струкції маяка. Проте існує і думка, що маяк треба зберегти саме на острові 
– лише тоді він залишатиметься пам’ятником історії, і що не всі можливі зу-
силля до цього докладаються.
2. Будинок унікальної художниці-самоучки Поліни Райко в місті 
Цюрупинськ. Бабуся почала малювати на стінах свого будинку у віці 69 



років, і за кілька років перетворила його на справжнє диво. Після її смерті у 
2003 році будинок викупило подружжя з метою створення у ньому музею, 
але й досі не зроблено жодного кроку. Будинок і розписи руйнуються з кож-
ним роком.
3. «Литовська вежа» (Сторожова вежа, вежа Вітовта) в селі Ве-
селе на березі Дніпра. ця вежа відноситься до XIV-XV століть; вона була 
побудована за часів великого литовського князівства. вежа знаходиться під 
загрозою знищення через плани побудови на цій території другої черги ка-
ховської гес.

до проекту долучилися сучасні художники, щоб створити атмосферу прива-
бливості об’єктів історико-культурної спадщини. 

у вересні 2016 р. цмі «тотем» зібрав 24 художники з україни (херсон, львів, 
одеса), залучив волонтерів з ізраїлю та австралії, які об’єдналися заради 
того, щоб відвідати і намалювати маяк, про який писав у своїй книзі Бурлюк, 
адже вже у найближчі роки ми можемо втратити цей важливий пам’ятник 
історії. всі ілюстрації об’єднані в арт-бук (art-book), який буде видано – і та-
ким чином ми дамо херсонцям і гостям  херсонщини можливість поглянути 
на цю спадщину мистецькими очима.
Презентація результатів цієї арт-експедиції відбулася 23 вересня у відділі 
природи херсонського краєзнавчого музею в рамках XIV фестивалю сучасно-
го мистецтва «Terra FuTura». на відкритті відбулася дискусія щодо шляхів 
збереження джарилгацького маяка.

для будинку Поліни райко на першому етапі потрібно було активізувати міс-
цеву спільноту, і ми запропонували художникам провести одну ніч в будинку 
Поліни райко і створити свої роботи. результатом стала виставка «сни Полі-
ни райко», яка привернула увагу до проблеми його збереження, оскільки 
всі автори зробили публікації своїх спостережень, відзначили руйнування 
будинку і розписів і закликали громадськість зберегти цю спадщину. наш 
проект показав можливість створення в цьому будинку не лише музею, але 
й арт-резіденції як інструменту ревіталізації: саме такий формат дозволив би 
зробити його «живим», наповнити творчою активністю. крім того, в рамках 
проекту наші партнери «велофрум херсона» розробили і запустили велоси-
педний маршрут, який також викликав великий резонанс серед організацій, 
що працюють у сфері туризму.  



Проблему збереження будинку Поліни райко ми освітлювали не лише в міс-
цевій і національній пресі, але й на телебаченні - журналісти центральних 
телеканалів україни «1+1» і «5 канал» створили свої репортажі. результатом 
дій стало те, що на створення музею в будинку Поліни райко в 2017 році об-
ласний бюджет виділив 650 тисяч гривень, і створення на базі будинку пер-
шого в україні музею наївного мистецтва внесене до плану заходів обласної 
програми розвитку культури і духовності на 2017 рік.



у жовтні 2016 р. цмі «тотем» також організував резонансний арт-захід біля 
Башти вітовта, в якому взяли участь більше 30 авторів і активістів. до про-
ведення фестивалю біля башти ми залучили клуб історичної реконструкції 
«лицарі великого степу», фахівців товариства охорони пам’ятників, «вело-
форум херсону» (був прокладений новий велосипедний туристичний марш-
рут), громадську організацію «культурний центр україна-литва». Фестиваль 
дозволив зібрати в одному місці однодумців і наочно продемонструвати ту-
ристичний потенціал дозорної башти, а також ознайомити учасників із загро-
зами і проблемами її збереження. окрім планів розширення гес, серйозною 
проблемою було те, що башта не була внесена до національного реєстру 
пам’ятників, тому наступним кроком було внесення її в реєстр, і це завдання 
було успішно вирішено за допомогою партнерів та експертів, які підготували 
необхідні документи та допомогли прискорити процес. разом з партнерами 
сплановано подальші дії щодо захисту Башти вітовта.

Проект реалізується в рамках програми “CHOICE: культурна спадщина 
і сучасність”
за підтримки Європейського Союзу.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: КІНО
Проект «Local crew, foreign director» («місцева команда, іноземний режисер»)
у співпраці з Першою херсонською кіношколою, за підтримки міжнародної 
програми «Tandem ukraine»
у 2016 р. в херсоні цмі «тотем» провів презентацію фільмів міжнародного 
фестивалю 
«La Guarimba International Film Festival» (італія). Програму фільмів презенту-
вав  куратор фестивалю джулио вита.
у 2017 році співпраця продовжиться шляхом обміном режисерами між хер-
соном та амантеа (італія).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: ТЕАТР
у 2016 р. цмі «тотем» представив у херсоні польсько-український перфор-
мативний проект
 «мапи страху / мапи ідентичності»
кураторка: Йоанна віховська / Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK), eePaP
виставу було організовано в херсонскому областному театрі ім.кулиша.



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: ХОРЕОГРАФІЯ
разом з «Insight Dance Group» створено хореографічний відео-перфоманс 
«Подслушанное», який презентовано в рамках фестивалю сучасного ми-
стецтва «Terra FuTura - 2016». для музичного супроводу запрошено DJ 
Miska rauma (Фінляндія).

ФінансовиЙ звіт
Надходження: 
640536 грн (22960,50 євро)
1. Проект «різноманіття для миру: спільні дії молоді для зміцнення діалогу, 
толерантності та взаємної підтримки різних груп населення Півдня україни», 
фінансування eurOPeaN YOuTH FOuNDaTION – 10000 євро.
2. Проект «відродження легенди: шлях об’єднання і розвитку», фінансування 
програми “CHOICe: культурна спадщина і сучасність” за підтримки європей-
ського союзу – 7960,50 євро
3. Проект відкрита лабораторія «Terra Futura», фінансування rosa-Luxemburg-
Stiftung в україні – 5000 євро.

Видатки:
530289 грн. - Програмні витрати 

всі кошти отримані як безповоротна фінансова (благодійна) допомога.
залишки невикористаних коштів знаходяться на рахунках організації задля 
використання у наступних періодах.


