ЄВА
талісман проекту
щиро вірить у наші сили :-)

діти створюють країну
– платформа для обєднання, навчання та взаємодії активних однодумців з
різних куточків світу, для дітей, підлітків, молоді, експертів.
– інструмент для формування спільноти свідомих активних дітей, поширення
глобальних цілей сталого розвитку та цінностей відповідальних Землян.
– фундамент миру, любові та підтримки наступних поколінь.

Мета програми: виявлення, об’єднання, навчання та підтримка активних дітей у
світі.
Ключове завдання програми – трансформувати свідомість дітей, від мислення
“споживачів” до моделі “творців”, які беруть відповідальність за своє майбутнє,
майбутнє своєї країни та нашої планети Земля.
Ми обєднуємо дітей і молодь різних країн щоб сформувати цінності
відповідального громадянина Землі та поширити інформацію про глобальні
завдання для збереження Планети.

програма безстрокова
діє з лютого 2017
550 учасників програми до 18 років
з 23 областей України та юних українців з Йорданії та Німеччини

В рамках програми відбуваються різні заходи, конкурси, активності.

Проблеми, над вирішенням яких ми працюємо:
І. Нераціональне використання ресурсів планети Земля.
Кожна дія сьогодні впливає на наше спільне завтра. Ми закликаємо почати змінювати власні звички, усвідомти вплив на
майбутнє, навчаємо як обрати шлях сталого розвитку, дізнатися більше про глобальні цілі ООН і бути прикладом для
інших.
ІІ. Відсутність миру, толерантності, розуміння, взаємної допомоги
Конфлікти, війна = діти без любові; ми прагнемо попередити появу байдужих травмованих людей.
Систематична взаємодії з дітьми, створення платформи розвитку для дітей та підлітків допоможе сформувати відчуття
потрібності в цьому світі.
ІІІ. Відсутність здоровя, благополуччя.
Ми можемо навчити піклуватися про своє здоровя, обирати здорове харчування, позитивне мислення, радісне оточення,
рухливий спосіб життя, сприятливий для розвитку та щастя інформаційний простір.

ЕТАПИ ПРОГРАМИ
І етап
березень 2017 – січень 2018
315 дітей з 22 областей України та юних українців з Німеччини і Йорданії 9-14 років.
ІІ етап. червень 2018
Міжнародний Дитячий Конгрес
Серед учасників І етапу обрано 50 авторів найкреативніших робіт
ІІІ етап. 1 січень 2018 – 1 липня 2018
30 конкурсів соціально-екологічного спрямування
Діти пишуть нам про свою місію на Землі, які питання їх хвилюють, що можуть зробити
щоб зберегти Планету, щоб їх місто було кращим, що потрібно для щастя, щоб у світі було
більше любові. АНКЕТА: goo.gl/CAghaK

ЕТАПИ ПРОГРАМИ
ІV етап. липень – жовтень 2018
Всеукраїнський тур зі збереження Планети в 63 містах. Впровадження Марафонів Добрих
Справ, Екологічної Відповідальності, Активного Громадянина
Це тренінгові навчання з поширення цінностей відповідального громадянина, турботи про
навколишнє середовище, сталого розвитку, раціонального використання ресурсів; підтримка
команд активних дітей.
V етап. листопад – грудень 2018
Виставка програми “Діти Створюють Країну”
VI етап. листопад 2018 – лютий 2019
Визначення та нагородження учасників конкурсів, марафонів.
Допомога у відкритті та облаштуванні ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ для команд найактивніших дітей
про організатора: https://goo.gl/fB8WzH
Детальніше: ukrngo.org.ua/project/childrencreatecountry/

