CПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
UKRAINIAN YOUTH ASSOCIATION - UNION DE LA JEUNESSE UKRAINIENNE
VEREINIGUNG DER UKRAINISCHEN JUGEND - ASOCIACION JUVENIL UCRANIA

СВІТОВА УПРАВА - WORLD EXECUTIVE

Світова Конференція Виховників
1-3 травня, 2009 року
Сейнт Кeтeренс – Канада
П’ятниця, 1-го травня 2009 року
10:00 - 1:00

Якщо буде досить зацікавлених – Прогулянка околицямиі Ніаґари
й церкви св. Кирила і Мефодія.

2:00 - 3:30

Реєстрація і Ярмарок (кожний терен приготовляє відповідну
кількість примірників виховних матеріалів або зразок програми
старшого юнацтва з підготовки до ступеня дружинника або з
вишкільних таборів / вишкільних семінарів).

3:30 - 3:45
3:45 - 4:45

Відкриття і знайомство.
Звіти теренів – (копії звітів залишаються голові Світової Виховної
Ради):
• Австралія
• Арґентина
• Бельгія
• Велика Британія
• Естонія
• Канада
• Німеччина
• Сполучені Штати Америки
• Україна
• Франція
До звітів просимо включити наступну інформацію:
 скільки діючих Осередків на Вашому терені
 стан юнацтва загально й по Осередках (по категоріях:
суменята, молодше юнацтво, старше юнацтво)
 стан виховників по ступенях;
 стан інших стягів дружинників по ступенях;
 список й електронні адреси членів виховної ради – копію
передати голові Світової Виховної Ради;
 які роди таборів відбулися влітку 2008 року і скільки було
учасників; які табори плануються на літо 2009 р.
 які роди семінарів відбулися в 2008 році і скільки було
учасників; які заходи плануються на 2009 р.

КРАЙОВІ УПРАВИ – NATIONAL EXECUTIVES
Арґентина – Австралія – Бельгія – Канада – Естонія – Франція – Німеччина – Велика Британія – Україна – Сполучені Штати Америки
Argentina – Australia – Belgium – Canada – Estonia – France – Germany – Great Britain – Ukraine – United States

4:45 - 6:00

Представлення теренів – кожний терен представляє один
найвидатніший успіх завершений в 2008 році.
Кожний терен повинен відповісти на бодай один із наступних
двох питань:
a) Як ви інтегруєте українців прибувших з поза вашого
терену в громаду й сумівську діяльність?
б) Як ви зуміли дружинників на вашому терені
зорганізувати до активної праці?
Запити й дискусія

6:00 - 6:30
6:30 - 8:00

8:00 - 8:30
8:30

Перекуска
Точка Світової референтури дружинників: Як втримати
дружинників активними при своїх осередках і теренах (друг
Степан Дума –Австралія –Референт дружинників Світової
Управи)
Спільна знімка
Товариська зустріч

Субота, 2-го травня 2009 року
8:00 - 9:00
9:00 -10:30

Сніданок
Практичні поради – програма суменят – (подр. Христя Бігун –
Америка)
10:30 - 12:00 Практичні поради – програма молодшого юнацтва – (подр. Ірка
Шмігельська – Канада)
12:00 - 1:30 Практричні поради – програма старшого юнацтва
1:30 - 2:30
Обід
2:30 - 4:30
Практичні поради – духовні/релігійні теми під час сумівських
зайнять – (друг Андрій Несмашний – Німеччина)
6:00
Бенкет з нагоди 60-ліття Осередку
Неділя, 3-го травня 2009 року
8:30 - 10:00 Служба Божа
10:00 - 10:45 Сніданок
10:45 - 11:45 Практичні поради щодо вишкільних семінарів (подр.Юлія
Євтушок, Україна)
11:45-12:45 Як бути позитивним ментором – (друг Гарі
Несмашний – Канада)
12:45 - 1:30 Обід
1:30 - 2:30
Мова – практичні поради, як покращити рівень мови
2:30 - 3:30
Як будемо адаптувати і впроваджувати ці нові ідеї по теренах
3:30
Закриття. Що вдалося? Що потрібно покращити?

