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Молодь Кольпінга: робота з мас-медіа
Стор.5

... група мирян- паломників від РимоКатолицької Базиліки Всечесного Хреста м.
Чернівців та Родини Кольпінга організувала
паломницьку подорож з метою відвідин
храмів та встановлення духовних зв'язків з
мирянами Тернопільщини. Паломництво
проходило під девізом: «З молитвою за мир в
Україні».
“...всюди... зустріли толерантність та повагу
до нашої місії спільної молитви про мир і
спокій в нашій державі”

Стор.6-7
Семінари 2015

На шляху до інклюзії
Стор.8-9

Стор.11

Точка зору

Вперед і тільки вперед
Рік 2014 вже в минулому, рік 2015 жваво
стартував і ось уже теж має свою частину в
минулому. Взагалі час - дуже цікава річ, що не
має ні початку, ні кінця, а це ми , люди, для своєї
зручності винайшли календар і маємо тепер не
тільки нагоду для гучних проводів старого року
та зустрічі нового, але також нагоду підвести
підсумки минулого та скласти плани чи
прогнози на наступний рік. Отож, не будемо
порушувати цю традицію: на те вона традиція,
щоб її дотримуватися.
Як голова нашої Громадської Організації хочу
поділитися з читачами своїм баченням, як в 2014
році розвивалася Справа Кольпінга в Україні і
які завдання стоять перед нею в цьому, 2015 році.
Маємо всі підстави бути задоволеними
результатами минулого року: у Закарпатській
області створено дві нових Родини Кольпінга (в
м.Хуст та в м.Іршава), в Івано-Франківській
області постали теж дві Родини Кольпінга (в
с.Задністрянське та в с.Нараївка), а створення
Родини Кольпінга в м.Луцьк поширило терени
присутності «Справи Кольпінга в Україні» ще на
Волинську область.
Успішно працювали та розвивалися в
минулому році наші чотири Університети
Третього Віку у Львові, в Чернівцях, в Стрию, в
Івано-Франківську. Було створено УТВ в м.
Луцьк. Наші Родини Кольпінга активно
включилися до волонтерської роботи на
підтримку наших воїнів на Сході України та
допомоги біженцям з тих регіонів. Було
розширено партнерство з зарубіжними
організаціями на рівні нашої ГО та на рівні
Родин Кольпінга. В результаті цього наші РК
отримали від них фінансову підтримку на
реалізацію своїх проектів (в РК м. Рівне, м.
Кіцмань та ін..) Правління ГО обране в 2014
році на звітно-виборчій Конференції стало
більш дієвим та відображає структуру нашої
Громадської Організації.
В цьому році нам належить продовжувати
розширювати свою діяльність у відповідності з

розробленою нами і прийнятою до керівництва
Стратегією розвитку. Вона передбачає
підвищення активності членів вже існуючих РК,
пошук нових напрямків діяльності, здійснення
проектної діяльності ними, як єдиного шляху до
самофінансування всієї «Справи Кольпінга в
Україні», що є для нас надзвичайно актуальною
проблемою. Адже маже 100% фінансування
нашої організації вже протягом 18-ти років
Міністерством фінансів Німеччини (BMZ )не
може тривати вічно, а його припинення, або
значне зменшення в найближчий час може мати
не прогнозовані наслідки. Тому нашим
невідкладним завданням на цей і наступні роки є
саме вирішення проблеми самофінансування.
Ще раз хочу наголосити, що вся діяльність
Справи Кольпінга відбувається в Родинах
Кольпінга та через Родини Кольпінга, тому
написання та реалізація проектів ( іншими
словами - «заробляння грошей») для
самофінансування своєї діяльності повинно
відбуватися саме в РК.
В цьому році Правлінню ГО разом з
правліннями РК Ужгорода та Івано-Франківська
необхідно надати підтримку новоствореним РК
Іршави, Хуста, Задністрянська, Нараївки, а
Ко о рд и н а ц і й н і й Р а д і У Т В д о п ом о г т и
використати досвід раніше створених УТВ
новоствореному УТВ в Луцьку . Допомогти в
самодопомозі.
Ще раз повертаюся до того, з чого почав.
Справі Кольпінга в Україні вже, слава Богу,
вісімнадцять років. Для людини - це повноліття,
коли вона вже повністю самостійна, може сама
собі дати раду і відповідає за своє майбутнє . Так
є і так повинно бути, якщо це нормальна людина,
не трутень, якому хочеться сидіти «на шиї
батьків» . Рахую, що «Кольпінг в Україні» теж
досяг повноліття і нам, якщо ми себе поважаємо,
пора злізти з «шиї батьків», тобто фінансування
з BMZ. Це повинно стати пріоритетом на цей і
наступні роки, справою нашої честі.

Орест Клайник,
Голова ГО “Справа Кольпінга в Україні”

Кольпінг на місцях
В лютому місяці члени ГО «Справа Кольпінга в Україні»
Катерина Островська (Голова РК м.Львів, професор кафедри
психології ЛНУ ім. І.Франка) та Ігор Островський (член
Правління ГО, професор кафедри кафедри напівпровідникової
електроніки НУ «Львівська політехніка») ініціювали у Львові
проведення двох заходів, обєднаних однією тематикою “Супровід осіб з особливими потребами”.

17 лютого відбувся круглий стіл «Роль асистента вчителя в інклюзивному навчанні дітей з
порушеннями психофізичного розвитку». В роботі круглого столу, окрім власне ініціаторів заходу взяли
участь начальник Управління освіти Львівської міської ради, декан Інституту післядипломної освіти
ЛНУ ім. І.Франка Володимир Кам'янець, директори та вчителі Львівських СЗШ та ДНЗ, представники
Австрійської служби академічного обміну у Львові, батьки дітей з особливим потребами. Захід відбувся
за підтримки Львівської міської ради, Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім. І.Франка,
Представництва Австрійської служби академічного обміну у Львові. Учасники обговорили ряд питань,
пов'язаних зі станом інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами у м. Львові. Крім того,
ініціатори заходу представили учасникам проект «Асистент вчителя», який включає організацію
безкоштовних курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Асистент вчителя». Проект розпочинаєь
свою роботу уже в березні. Станом на сьогоднішній день на курси записалося вже понад 50 осіб .

*****
18 лютого року у м. Львові відбулася перша зустріч координаційної ради при облдержадміністрації
з питань інклюзивної/інтегрованої освіти дітей з особливими потребами, медичного та соціального
супроводу неповносправних осіб у медичних та соціальних установах. Ініціаторами створення Ради
були Голова РК м.Львів Катерина Островська та член Правління ГО «Справа Кольпінга в Україні» Ігор
Островський.
В роботі першого засідання ради взяли участь заступник голови Львівської облдержадміністрації,
спеціалісти департаментів облдержадміністрації освіти і науки, охорони здоров'я, соціального захисту;
представники Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Національної
Асамблеї інвалідів України, факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. І.Франка. В результаті обміну
думками учасники зустрічі обговорили та ухвалили низку заходів, метою яких є інтенсифікація роботи з
дітьми з особливими потребами, зокрема забезпечення доступності їх освіти, медичного та соціального
супроводу в області
До наступної зустрічі, яка відбудеться через місяць, буде зібрано та систематизовано перелік та
обсяги послуг, які вже надаються людям з особливими потребами у місті Львові та області, а також кожна
інституція прийде на зустріч зі своїми пропозиціями щодо удосконалення форм та методів роботи.
Дієвість роботи координаційної ради залежить від ініціативи предст ﾒ
вників громадськості та доброї волі
чиновників щодо забезпечення прозорості розподілу фінансів. Перші кроки в цьому напрямі вже
зроблені: всі учасники отримали програмний та фінансовий звіт щодо реалізації обласних (бюджетних)
цільових програм, які реалізовані департаментом соціального захисту населення у 2014 році.

За матеріалами інформаційних повідомлень
Ігоря Островського, члена Правління ГО
Більше інформації по даних заходах шукайте на веб-сторінці
Справи Кольпінга України kolping.com.ua

УТВ

Трішки про маленьке, але важливе свято
6 лютого у Стрию відбулася святкова зустріч
«Університет Третього Віку: досягнення і
перспективи», присвячена 3 річниці з дня
заснування. Спочатку відбулася урочиста
служба Божа у костелі Народження Пресвятої
Діви Марії. Згодом усі зібралися у великому залі
Районного Будинку Культури.
Зібралося багато поважних гостей - з польського
консульства, установ міста, представників ЗМІ.
Почесними гостями на святі були слухачі УТВ зі
Львова та Чернівців, а також керівництво ГО Голова та Секретар Організації.
Керівник УТВ Леся Бугера розповіла про роботу
Родини Кольпінга та про
проект створення УТВ у м.
Ст р и й . П р и су т н і м а л и
можливість переглянути
фотофільм про діяльність
УТВ. А далі гостей чекала
ко н ц е рт н а п р о г р а м а ,
підготовлена слухачами
УТВ.
Танцювальна пара, яка
відкривала святкову частину
показала, що наше життя –
схоже на вальс. Мелодії у
ньому бувають різні: швидкі, повільні, сумні і
веселіші. Та й кружляти доводиться іноді
ш в и д ко , а і н од і с п о к і й н о , п о в і л ь н о ,
насолоджуючись т им, що довкола.
Наші слухачі декламували вірші українською та
польською мовами (багато з них – власного
написання), співали пісні про найважливіше,
представили міні-спектакль. А ще
запрезентували гімн «Наш Університет» на
слова Івана Левицького (слухача УТВ).
У підсумку святкової зустрічі прозвучало те, про
що мріємо, про що думаємо і що є у наших
планах.
Гостей запросили до святкового столу. Лунала
музика, гарні слова, побажання. Відчувалася
тепла, по справжньому родинна атмосфера. Так і
повинно бути.
Дякуємо усім, хто прибув на наше свято. Тільки
разом ми зможемо реалізувати усі наші плани.

Так склалося, що до створення Університетів
Третього Віку в нашій Громадській організації я
маю відношення з самого початку цього нашого
освітнього проекту. Я, разом з львів'янами, в
складі делегації відвідав м. Вроцлав, після чого
успішно стартував наш УТВ у Львові; був
присутній при відкритті УТВ в м. Стрий, в м.
Івано-Франківськ та в м.Луцьк; в Чернівецькому
УТВ два семестри проводив семінари по
органічному землеробству; приймав участь в
урочистих академіях та форумах цих «вузів». Як
ре зульт ат– обраний поче сним членом
Міжвузівської Координаційної Ради цих УТВ.
Тому з радістю скористався люб'язним
запрошенням слухачів УТВ
Родини Блаженного Кольпінга
м. Стрий на святкову зустріч, що
відбулася 6 лютого цього року з
нагоди третьої річниці з дня
заснування. Завдяки слухачам,
членам Родини Кольпінга, а
особливо Голові РК і Керівнику
УТВ п. Лесі Бугері, котра була
ведучою цього святкового і
зворушливого дійства, всі
почувалися невимушено, як і
належить почуватися у
родинному колі. Передати цю атмосферу
словами неможливо, треба було бути там, щоб
побачити милі усмішки на обличчях цих юних
душею слухачів і зрозуміти, наскільки
важливим є для цих людей цей наш проект УТВ.
Слід відзначити, що в інших наших УТВ у
Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Луцьку
можемо спостерігати аналогічну картину, що не
може не тішити нас.
А от особливістю УТВ Стрийської РК є те, що не
маючи, здавалося би, такого потенціалу, котрий є
в обласних центрах, з численними в них ВУЗами, не маючи приміщень і не маючи ніякого
фінансування зі сторони змогли розгорнути таку
широку діяльність і достойно відсвяткувати свій
«ювілей» з подарунками, чудовим концертом і
багатим фуршетним столом.
Бажаю нових успіхів в їхній благородній праці.

Леся Бугера,
Голова РК м.Стрий, керівник УТВ

Орест Клайник,
Голова ГО “Справа Кольпінга в Україні”

Навчання
На початку цього року Міжнародна Справа Кольпінга провела семінар для Молоді
Кольпінга Європи на тему «Робота з мас-медіа», в якому взяли участь 4 члени нашої
організації. Ми попросили учасників заходу поділитися своїми враженнями від поїздки.
…Наш шлях пролягав через низку європейських
столиць. Нам пощастило побачити на власні очі
красу ранкового Будапешту, помилуватися
стриманою та вкрай охайною Братиславою та
надвечір насолодитися казковою Прагою.
Дружні зв'язки, що зав'язалися ще в євротаборі в
Угорщині минулого року допомогли, і чеська
молодь люб'язно прийняла нас на ніч по дорозі
до Німеччини. Майже весь вечір ми розмовляли
про різні Родини Кольпінга і звичайно про
ситуацію на Україні. Зранку напаковані харчами
та дарунками, з позитивом відправляємось в
дорогу.
Більше тисячі кілометрів швидкісних
трас позаду. Надвечір прибуваємо до села
Фоісвінкель, в освітній центр для дітей та молоді
- Хаус Зонненберг, де вже зібралися учасники з
Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Сербії,
Албанії, Косова, Молдови та Литви. І вже на
наступний день ми поринаємо в світ нових
вражень: вітряний Кельн з його величною
архітектурою;
карнавал, який традиційно
проходить в Німеччині саме в ці дні; офіс
Міжнародної СК; екскурсія на Домрадіо. Але
все по порядку.
Зранку всі учасники зібралися в
Кольпінг-офісі, де відбулась презентація медіароботи німецького Кольпінга та дискусії з
приводу популяризації інформаційних сайтів
Справи Кольпінга різних країн. По закінченні
всім роздали символічні подарунки з логотипом
організації, зробили спільне фото. Потім традиційний німецький обід і прогулянка
шумними вулицями міста, яку нам провела
Даніела Штелік, освітній референт
Міжнародної СК. Вельми задоволені побаченим
та почутим, ми вирушили на екскурсію в
приміщення Домрадіо. Там нам вдалося
поспілкуватися з працівниками радіо, почути
новини німецькою мовою в прямому ефірі та
записати інтерв'ю про нинішню ситуацію в
Україні та роботу української Справи Кольпінга.
Надвечір, трохи стомлені, але насичені
позитивними емоціями, ми повернулися до вже
рідного Зонненбергу. Продовжили спілкування з

учасниками інших країн під веселі німецькі,
чеські та українські пісні.
Суботній день виявився дуже
продуктивним, оскільки всі учасники тренінгу
поділилися на 4 групи по тематичним напрямкам
і працювали згідно обраного: розробка
друкованих листівок і флаєрів; радіо;
фотографія; нові засоби мас-медіа. Непомітно
для нас настав вечір, на якому кожна з країнучасниць вже в традиційному для себе стилі
презентувала свою країну під народні пісні з
частуванням різними смаколиками.
Завершальною була неділя, кожен з
учасників ділився враженнями від проведеного
разом часу та дякував організаторам за
змістовний воркшоп і набутий досвід, який
зможе використати під час своєї діяльності в
Родині Кольпінга.
І н а о с т а н о к с м і хо в и н ка . Гол о ва
ужгородської РК Микола ще з студентських
років мав мрію побачити собор Кельнердом,
прослухавши захопливу розповідь викладача та
знаючи його детальну історію. Так от,
простоявши майже 20 хвилин перед величавою
готичною спорудою, зробивши більше 100
знимків цього собору, Микола монотонним і
трохи розчарованим голосом сказав: «А на фото
та відео він набагато більший!... А в середині
така метушлива атмосфера як на нашому
вокзалі…» Ось так! Іноді реальність менш
захоплива, ніж сама мрія.

Наталія Бакура, член РК м.Ужгород
Тетяна Ігнатьо, регіональний референт ГО
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З молитвою за мир в Україні
Холодний сірий світанок, повитий пеленою туману, немов
відсував зимову ніч. За мокрими вікнами автобусу пропливали
оголені січневі поля, дерева без листя, рідкі плями снігу. Наш
шлях пролягав на Тернопільщину. Ось і міст через Дністер, сірі
води якого розділяють Буковину і Галичину. Ми – це невеличка
група мирян-паломників від Римо-Католицької Базиліки
Всечесного Хреста м. Чернівців та Родини Кольпінга, які
вирушили в паломницьку подорож з метою відвідин храмів та
встановлення духовних зв'язків з мирянами Тернопільщини.
Релігійна акція, організована священиком римокатолицького храму Мареком Дроздиком, сестрамиурсулинками, товариством «Родина Кольпінга м.Чернівці»
проходила під девізом: «З молитвою за мир в Україні».
Промайнули мальовничі Заліщики. Наша мета - м. Чортків,
костел св.Станіслава та Матері Божої Руженцової.
По дорозі пані Любов Мацкуляк , яка родом із Тернопільщини,
розповідала цікаві історії про видатні місця та історії цього краю.
Не забували і про молитви: уся наша подорож супроводжувалася
відмовлянням на вервиці, спільним проханням до Всевишнього
за мир і спокій, за нашу державу у непростий для неї час. Через
присутність Духа святого у нашому маленькому товаристві подорожуючих, дорога до Чорткова
видалась на диво легкою: ми встигли на ранкову месу в костелі святого Станіслава, де у спільній молитві з
місцевими парафіянами склали прохання до Всевишнього про мир і спокій у нашій державі.
Як на мене, то Чортківський костел – найвеличніша та найкрасивіша релігійна споруда України. Його
історія - це трагічне відображення історії нашої країни, нашого народу. В приміщені костелу є
меморіальна дошка з іменами священиків та монахів, які були розстріляні, працівниками НКВД в липні
1941 року, а їх тіла намагались спалити в прилеглому до костелу монастирі.
Тоді злочини і кривавий розгул комуністичного режиму прокотилися по всій Україні, нікого і нічого не
жаліючи. А сьогодні ксьондз Дмитро, який служить в Чорткові, розповів нам, що приїхав з Криму, де
довгий час служив в Ялті. Але з приходом російських «освободітєлей», які створюють всі умови щоб
закрити храми, що не належать до Русского Міра, йому довелося переїхати. Ось ціна їхньої демократії.
Росія є Росія- країна, яка знаходиться на узбіччі світової цивілізації і культури. Але, Бог їм суддя, а ми
повернемося до нашого паломництва. Чортків - це старовинне мальовниче містечко, із самобутньою
багатонаціональною культурою. По рекомендації сестри Марії ми відвідали декілька храмів.
Помолилися в греко-католицькій церкві святих Петра і Павла, а потім завітали до православної церкви
Святої Покрови. Цей храм українського православ'я знаменитий своїм цілющим джерелом, вода якого
вилікувала багатьох хворих. Ми поспілкувались з парафіянами церкви і, як і всюди, зустріли
толерантність та повагу до нашої місії спільної молитви про мир і спокій в нашій державі. Поїхали з
Чорткова ми з приємними враженнями від неповторної краси цього міста та привітності його жителів.
Далі наш шлях пролягав на Тернопіль. По дорозі ми зупинились у невеличкому містечку Теребовля, де
ми відвідали костел Петра і Павла, побудований у венеціанському стилі, що, до речі, є рідкістю для
католицьких храмів. В свій час приміщення костелу було відібрано в Римо-Католицької громади і
виконувало різні господарські і адміністративні функції,що привело до значних пошкоджень та
руйнувань. Зараз костел повернуто громаді і вони власними силами за свій кошт відновлюють цю
унікальну споруду. Нам вдалося поспілкуватись з місцевими парафіянами, які ремонтували і
відновлювали внутрішні стіни костелу. Роботи було ще дуже багато, але віра цих людей, їх ентузіазм в
святу справу були безсумнівними.
Після спільної молитви ми продовжили нашу подорож. Ось і Тернопіль, місто досить велике і

7

Паломництво
малознайоме, та все ж послухавшись порад ми
вирішили відвідати новий греко-католицький храм св.
Петра і Павла. Тут ми побачили одну з кращих в
Україні Різдвяну Шопку. Видовище цього дійства нас
дійсно зачарувало. Весь вівтар, що займав всю велику
стіну був задекорований і прикрашений Біблейськими
епізодами, присвяченими народженню нашого
Спасителя . Все це дійство відтворюють у русі
велетенські фрагменти і декорації . Поєднання
технічних засобів, освітлення чудових декорацій
створює казкову божественну атмосферу, присвячену
народженню Ісуса Христа.
А ще нам запропонували відвідати монастир, в якому
є … зоопарк птахів. Такої кількості різновиду різних
птахів ми не бачили ніколи. Краса цих божих створінь полонила всіх. Тут і павліни, і цесарки, і куріпки, і
голуби,і страуси.
На жаль, нам не вдалося відвідати всі місцеві храми, короткий зимовий день добігав до кінця, а дорога
додому була не близькою. Попрощавшись з гостинною Тернопільщиною, ми з молитвою повертались до
Чернівців. Остання зупинка - в Заліщиках, але місцевий костел через пізню пору вже був зачинений.
Помолившись перед стінами храму ми вирушили в дорогу до рідних домівок.
Враження від цієї паломницької подорожі залишили приємні відчуття і спогади та надихнули мене на
такі рядки:

Я вірю – суть життя у тому,
Щоб добрих справ і діл діяння
Були завжди поперед нас,
Щоб милосердя, щире покаяння
Єднало всіх в молитвах кожен раз.

Мічислав Зубжицький, член РК м.Чернівці
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На шляху до інклюзії
Виконання Конвенції з прав людини з особливими
потребами опинилася під питанням: Наскільки далеко
може зайти інклюзія? Чи можуть звичайні школи
забезпечити дітей з особливими потребами всім, що їм
необхідне?
Кевін (11 років) дуже швидко впадає у відчай.
Однокласник на перерві наступив йому на ногу. Кевін
думає, що це було зроблено спеціально і що він мусить
постійно захищатися. Він дає здачі, штовхаючи свого
кривдника. Хлопця, який намагається згладити інцидент,
Кевін теж сприймає як нападника. Справа доходить до
бійки. Приходить вчителька. Вона відводить Кевіна в
сусідню кімнату, обговорює з ним ситуацію і дає йому
почитати комікси. Потім у повній тиші Кевін повинен
вирішити математичне завдання. Вчителька сидить з
ним доти, поки хлопчик повністю не заспокоїться.
Буденний випадок, який може трапитись в кожній школі. У підтримуючій школі зі спеціальною
програмою емоційного та соціального розвитку умови особливі: два вчителя одночасно працюють з
дітьми і в разі потреби один педагог може приділити якійсь конкретній дитині більше часу, не
залишаючи без уваги всіх решта. Для кожного класу передбачена додаткова сусідня кімната, в якій
дитині можна відновити сили та прийти до себе після якогось стресу.
Але різниця між звичайною та спеціалізованою школою полягає не лише в цьому. Зільке Вайзе,
вчителька підтримуючої спеціалізованої школи м. Кьольн каже: «Для нас особливо важливим є
відношення до дитини. Тому наші будні дещо відрізняються від тих, що в звичайних школах.
Сформовано стабільні класи і класні приміщення у дітей теж не змінюються. Вчительський склад також
намагаємось максимально тримати незмінним. Через це виникає певний зв'язок із дітьми. Це дає чудову
нагоду зріднитися з ними та будувати наші стосунки на повній довірі.»
У спеціалізованих школах є предмети, які давно віджили себе у загальноосвітніх програмах, наприклад,
техніка (праця) та домогосподарство. Це предмети, в яких спеціалізовані школи можуть розвивати
практичні вміння та навички, якщо теоретичні знання дітям даються важче.
Морітц Гьонерлаге (14 років) відвідує «Школу Геллен Келлер» у Ратенгері, спеціалізовану школу з
опорою на «духовний розвиток». Морітц випромінює життєрадісність. Його мати Регіна дуже рада, що її
син має можливість відвідувати спеціалізовану школу. Вона переконана, що він там отримує найкращу
підтримку. «Підтримка кожної конкретної дитини це результат чітко продуманого плану роботи в малих
групах та на рівні всього класу. В нас є невеличкі класи. Асистенти вчителя супроводжують дитину при
фізичних вправах, під час обіду чи просто на перерві.» В дітях тренують щоденні соціальні навички,
наприклад, піти за покупками, приготувати якусь страву. Всі класи оснащені невеличким кухонним
куточком. Регіна Гьонерлаге переконана, що гнучка система підтриманого навчання в Німеччині в
порівнянні з іншими країнами є просто чудовою. Але багато батьків не впевнені, що їх діти зможуть і
надалі відвідувати спеціалізовані школи. Причиною є Конвенція ООН з прав людини з особливими
потребами, завданням якої є реформування системи інклюзії.
Федеративні землі знаходяться зараз у стадії реформування інклюзивної системи освіти.
Найгустонаселеніша земля Німеччини Нордрайн-Вестфаллен вирішуватиме в лютому, як бути з
існуючим конфліктом між місцевим Урядом та громадськістю. Уряд Нордрайн-Вестфаллен з самого
початку конфлікту зайняв дуже принципову позицію, чим сильно відгородився від широкої
громадськості. Це призвело до формування руху спротиву, до якої належать 4 педагогічних організації і
три комунальні спілки. Ці організації пригрозили Уряду зверненням із Конституційною скаргою. В кінці
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січня повинні бути ухвалені нові положення , які можуть згладити даний конфлікт.
Юрген Гайнцер (56 років) вже 18 років керує «Школою Ріхарда Шірмана», спеціалізованою школою з
опорою на емоційний та соціальний розвиток. Тут навчаються діти від 1 до 6 класу. 35% дітей живуть у
притулках, інші проживають у благополучних або не дуже сім'ях. Здебільшого діти потрапляють до цієї
школи через те, що з якихось соціальних чи емоційних причин вони не можуть навчатися в
загальноосвітній школі. Половина дітей потерпає як від сильного тиску ззовні, так і від внутрішніх
проблем. Вони настільки потребують догляду, що співвідношення школяр – вчитель в цій школі
відповідає 4 до 1. «Ми є перехідною школою: від 60 до 70% учнів після цієї школи можуть відвідувати
звичайний загальноосвітній заклад», - розповідає директор школи. Діти та молодь можуть спокійно йти
до школи, коледжу чи гімназії. Він також переконаний, що більшість з його учнів вже зараз могли б
відвідувати звичайну загальноосвітню школу, якби в такій дещо покращити умови перебування для дітей
з особливими потребами. Але наразі у звичайних школах недостатньо ресурсів для їх навчання і
підтримки.
Суть підтримуючих шкіл полягає ще й в тому, що вчителі в них щодня готові вирішувати надскладні
педагогічні виклики. Їх спеціально готують для цього. І це дуже важливо, але навіть цього недостатньо.
Тут розвинулася спеціальна «своя» педагогіка. «При прийомі до нашої школи ми не питаємо батьків про
слабкі сторони та проблеми їх дітей, а навпаки фокусуємось на їх сильних сторонах», - розповідає Юрген
Гайнцер. Він цитує педагога Курта Гана, вислів якого давно став для нього життєвим кредо: «Якщо
дитяча душа хоч раз пережила тріумф, то при невдачі вона мобілізує досі невідомі їй внутрішні резерви.»
Отож, сучасне обладнання та заняття в школі спрямовані не лише на когнітивне навчання. «Не випадково
у підтримуючих школах існує особливий вид педагогіки, спрямований на розвиток особистості та
розвиток соціальних компетенцій у дітей. Це свого роду інтерактивна педагогіка, під час якої діти при
навчанні переживають певні емоції, навчаються на свіжому повітрі тощо. В спортивному залі є шведська
стінка, у шкільному дворі бейсбольний майданчик, а у власній шкільній кухні діти самі дуже охоче
куховарять.
Навіть у комп'ютерному класі вчителі намагаються спрямовувати заняття на позитивні переживання
дітей. Педагоги таких шкіл спеціально навчені для того, щоб правильно поводитись з дітьми. На
шкільній дошці окрім імені та фото кожної дитини виписана досяжна її ціль в цій школі. Вносяться туди
лише позитивні досягнення. А якщо цілий клас показав у чомусь гарний результат чи сукупну успішність
в оцінках, його винагороджують. Вимоги і заохочення є основою навчання.
Юрген Гайнцер, який сам є місцевим координатором інклюзивної освіти в своєму окрузі, спостерігає, як
інклюзивна освіта впливає на зміни та сприяє розвитку юнаків та дівчат. Вони для нього стоять на
першому місці. Юрген також має позитивні відгуки серед батьків, переважна більшість яких підтримує
хороші контакти зі школою. Проте він вважає, що не можна допустити перебільшень, щоб не
перетворити інклюзію у негативне явище з ідеологічним примусом: «Інклюзія повинна бути виважена,
не можна допустити, щоб вона призвела до нової маргіналізації в суспільстві. Але вона необхідна. Бо
якщо в майбутньому не буде можливості навчатися дітям та молоді в спеціалізованих школах, а в
звичайних школах у великих класах вони не знаходять собі місця, то це може рано чи пізно вилитися в
більшу проблему – підліткову психіатрію.» Тому Юрген Гайнцер сподівається на виважену політику та
правильний підхід до Конвенції ООН з прав людини з особливими потребами. Адже суть її полягає в
тому, щоб створити кращі умови для навчання та виховання дітей з особливими потребами. Він хоче
вірити, що й в майбутньому будуть існувати консультаційні центри підтримки. Він очікує також прогресу
у впровадженні практик підтримуючих шкіл у звичайні загальноосвітні школи. «На мою думку, розумно
було б запрошувати педагогів зі спеціалізованих шкіл для роботи у загальноосвітніх школах. Вони могли
б принести з собою і знання і досвід, щоб трохи змінити загальну шкільну систему.» Але всюди існують
рамки. «В нас у спеціалізованій школі будь-яка дитина з вадами стає пріоритетною. При достатньо
однорідних класах у звичайних школах цього поки що важко вимагати без додаткових підготовчих
заходів.»
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Віра і життя

Дорога віри та любові
З Ісусом ми забуваємо про суєту і поринаємо у власний внутрішній світ ,
вважає Федеральний Презес Йозеф Гольткотте. Він переконаний:
християнська віра дає сили для того, щоб жити.
Нам всім подобається, коли інші поводяться з
нами добре. У ставленні людей між собою
існують правила, яких дотримуються добре
виховані люди.
Але нам стає не по собі, коли виявляється, що це
все лише показова ввічливість, коли фальшива
дружелюбність є лише фасадом для досягнення
певних цілей.
Ісус спілкувався з багатьма людьми. Часто його
запрошували в гості. Своєму пережитому
досвіду і певним набутим правилам він
знаходить нове застосування,
все сприймається вже в
іншому контексті. Мова йде не
про прості правила поведінки
за столом, а про основні
моральні якості та життєві
позиції.
Ісус сприймає правила, форми
та підстави, досліджує їх зміст
та наповнює їх субстанцією.
Своїми вчинками Він хоче і
нас всіх привести до певної
точки, яка відображає Його
висловлювання, думки та дії. Він веде нас туди,
звідки власне все й прийшло, що є причиною
всього до того розуміння, що Бог є Любов. Хто
приймає це як правило життя та віри, той буде
відповідно діяти в своєму житті. Бог любить
людей, це Він нам показав через Ісуса Христа.
Ісус повертає своє обличчя якраз до тих, хто не
грає великої ролі в суспільстві, кого навіть
викинули за рамки суспільства. До людей, які не
відповідають якимось загальноприйнятим
нормам. Чи достатньо ж ми усвідомлюємо, що є
важливим у нашому житті? Що насправді є
життєво цінним і що підтримує справжню
спільноту? Хто в наш час живе з вірою, той
привносить щось суттєве в наш світ. Чи
привносимо ми, будучи християнами, щось

суттєве в наш світ? Нашим християнським
завданням є відкривати шляхи до віри, шляхи до
Бога, перетворювати життєвий шлях на шлях до
віри, стати відкритими до Бога. А це стається
лише там, де існує солідарність, де люди із
любові до ближнього докладають неймовірних
зусиль задля допомоги іншим. Там, де жодна
людина не позбавлена гідності. Там, де віра – це
не порожнє слово, а передусім вчинки. І саме це
ми спостерігаємо в щоденній діяльності церкви,
Справи Кольпінга та суспільства. У Ісуса ми
вч и м о с я р о з п і з н а в а т и
складні ситуації,
аналізувати та бачити в
центрі всього людину. А
потім діяти, реагувати,
змінювати.
Живе християнство означає,
що повноцінність людини
визначається її вихованням,
основними цінностями та
непохитною вірою.
Віра веде нас до
братерського ставлення до
людей. Для хорошої атмосфери серед людей
дуже важливим є особисте ставлення та проста
душевна розмова. Ісус Христос стає для нас
шляхом до правди, життя та дає відповіді на
життєво важливі запитання. З Ісусом ми
забуваємо про суєту і поринаємо у власний
внутрішній світ .
Він показує нам дорогу віри та любові до
Господа. Він вчить нас бачити справжнє та
штовхає нас на шлях правди та справедливості.
Ісус засвідчує нам Бога, який збагачує наше
життя та запрошує до віри, яка надихає на
благородні вчинки. Це саме та віра, яка не
терпить поверхневості, яка дивиться на суть і не
дасть себе обманути. Така віра дає нам сили:
сили, щоб жити і сили, щоб любити.

Йозеф Хольткотте,Федеральний Презес СК Німеччини
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Анонс
Пропонуємо вашій увазі список освітніх заходів, які будуть проводитися нашою
організацією в 2015р.
Освітні заходи в Чернівцях будуть проводитися для всіх членів ГО.
Основною цільовою аудиторією освітніх заходів у Львові, Луцьку, Івано-Франківську
та Ужгороді є місцева громадськість. В разі, якщо дані теми зацікавлять членів
інших РК , то вони також зможуть взяти участь у цих заходах, попередньо
зареєструвавшись в Бюро ГО. Точні дати проведення освітніх заходів на місцях
будуть повідомлятися зазадалегідь.
Чернівці
1. Проектний менеджмент та моніторинг (20-22.03.)

2.Європейські цінності( 25.04.)
3.Вплив на комунальну політику (16.05.)
4.Започаткування власної справи (05-07.06.)
5.Молодіжна Робота (20.06.)
6.Школа Керівних Кадрів (02-05.07)
7.Демократія та громадянське суспільство (25.07.)
8. Школа Молодого Лідера (06-09.08.)
9. Фандрейзинг та планування акцій /Етап І (05-06.09.)
10.Фандрейзинг та планування акцій /Етап ІІ (03-04.10.)
11.Молодіжна Робота (24.10.)
12.Демократія та громадянське суспільство (07.11.)
13. Планування та оцінка діяльності організації ( 05.12.)
Івано-Франківськ
1.Фандрейзинг
2.Формування мультидисциплінарної команди для профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
3.Робота з сім'ями, яких торкнулася проблема насильства
4.Формування толерантного ставлення до вразливих груп населення
5.Робота з сім'ями, яких торкнулася проблема насильства чи існує загроза його вчинення
6.Торгівля людьми: обізнаний – значить безпечний
7.Робота з сім'ями, яких торкнулася проблема насильства чи існує загроза його вчинення
8.Формування Мультидисциплінарної команди для профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Ужгород
1. Планування проектів.
2. Соціальні cироти
3.Започаткування власної справи
4.Підготовка до усвідомленого батьківства (2 тренінги)
5.Протидія торгівлі людьми
6.Професійне вигорання
Львів
1 Трудова міграція (2 тренінги)
2.Вплив на комунальну політику
Луцьк
1.Соціальні Cироти
2. Європейські цінності

«Людина мислить, а Бог креслить», але не
завжди відбувається так як людина
мислить
Чого дійсно бракує в соціальному та
політичному житті, так це релігії
Суєта заклятий ворог серйозного та
розважливого обдумування
Я захоплююсь тими людьми, які
зробивши помилку не відкладають плуг,
а шукають кращу борозну і починають
все спочатку, сподіваючись на
підтримку Господа

Молодь Кольпінга: м.Кельн

