
ПРОГРАМА
проведення Всеукраїнської молодіжної асамблеї

лідерів і волонтерів Товариства Червоного Хреста України
«Наслідючи вчинок Дюнана: допоможи, напиши, розкажи»

11-13 жовтня 2012 року, м. Київ

11 жовтня (чт) 1й день
09:00-10:00 Реєстрація учасників Асамблеї. Зал засідань НК ТЧХУ.
10:00-10:30 Відкриття  Асамблеї.  Вступне  слово  Організаторів  Асамблеї.  Привітання 

Президента  ТЧХУ,  запрошених  представників  партнерських  організацій: 
Міжнародної  Федерації  Товариств  Червоного  Хреста  і  Червоного  Півмісяця, 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста, системи організацій ООН, КМДА.

10:30-12:00 Пленарне засідання. Представлення досвіду розвитку молодіжного руху в ТЧХУ, 
презентація діяльності партнерських організацій.

12:00-14:00 Спільне фотографування учасників і гостей Асамблеї.
Збір і переїзд учасників до бази проведення семінару під Києвом.

14:00-15:00 Обід.
15:00-17:00 Поселення учасників на базі. Підготовка Ярмарку презентацій.
17:00-18:00 Відкриття сесійної частини.  Представлення учасників, задач і програми Асамблеї. 

Концертний виступ партнерського музичного колективу.
18:00-19:00 Сесія 1. Ярмарок презентацій. Представлення делегатів і досвіду роботи молодих 

волонтерів в обласних організаціях ТЧХУ та пропозицій щодо співпраці.
19:00-20:00 Вечеря.
20:00-23:00 Вечір  знайомств. Ігри  на  знайомство  та  презентації  делегатів  –  кандидатів  до 

Молодіжної ради ЧХ.

12 жовтня (пт) 2й день
08:00-09:00 Сніданок і підготовка до денних сесій.
09:00-10:45 Сесія 2. «Молодь у ЧХ: сьогодні і завтра». Огляд Молодіжної програми ТЧХУ на 

на 2011-2016 рр. і її обговорення в групах. Підготовка пропозицій щодо 
покращення.  

10:45-11:00 Перерва. Кава-чай.
11:00-12:00 Сесія 3. «Думаємо глобально, діємо локально». Ініціативи Міжнародної Федерації 

ТЧХ/ЧП «Молодь в дії», «Готуючись до Ріо+20» та виконання Стратегії 
2020

12:00-13:00 Сесія 4. «І один у полі воїн». Дотримання МГП в сучасному світі; вивчення основ 
МГП (курс ДГП у школах, МГП у вузах, конкурси з МГП).

13:00-14:00 Обід.
14:00-17:00 Сесія 5. Практичні заняття і рольові ігри з основ МГП (у перерві – кава-чай).
17:00-19:00 Сесія  6.  “Дюнанівські  читання”.  Засідання  з  нагоди  150-річчя  публікації  Анрі 

Дюнаном книги “Спогади про Сольферіно”: допоможи – напиши – розкажи!
19:00-20:00 Вечеря.
20:00-22:00 Сесія  7.  Молодіжне  лідерство  і  волонтерство  у  Червоному  Хресті.  Огляд  і 

обговорення передового досвіду молодіжної ланки та ідей для співпраці. Обрання 
нового складу Молодіжної ради ЧХ, її мандат і завдання.

22:00-00:00 Вечір відпочинку: огляд волонтерських талантів та дискотека.

13 жовтня (сб) 3й день
09:00-10:00 Сніданок і підготовка денних сесій.
10:00-11:00 Сесія 8. План дій та спільні ініціативи. Обговорення спільних заходів молоді в 

рамках  плану  ТЧХУ  та  резолюції  Асамблеї.  Підведення  підсумків 
зустрічі.

11:00-13:00 Сесія 9. Практичні заняття (змагання) з навичок надання першої допомоги.
13:00-14:00 Обід.
14:00-16:00 Збори і від’їзд учасників до Київської міської організації ТЧХУ.
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