ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

ПРОЄКТИ – ТРЕНІНГИ –
КОНСУЛЬТАЦІЇ – МОДЕРУВАННЯ

CRISP розробляє проєкти, проводить тренінги та консультації
в сфері трансформації конфліктів, громадянської освіти та
активізації залучення громадян/-ок. Своєю роботою ми
прагнемо сприяти критичному мисленню та демократичній
культурі, в якій різні групи можуть вести конструктивні
діалоги з метою трансформації своїх конфліктів.
„Творчі та ефективні симуляції конфліктів від CRISP
вразили нас. Ми як організація успішно застосовуємо
їхню методологію у власних проєктах в сфері миру та
демократії.“
Едгар Хачатрян,
НГО «Мирний діалог», Вірменія

З 2007 року ми провели численні проєкти, семінари, воркшопи
та тренінги, які охоплюють широкий спектр різноманітних тем та
різних цільових груп.
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CRISP спеціалізується на розробці та впровадженні інноваційних
методів навчання, зокрема симуляційних ігор. Вони служать
політичною лабораторією, яка дає можливість перевірити
альтернативні ідеї та підходи.
Наша прихильність до методу демонструє нашу впевненість
в методах навчання, що базуються на досвіді. Основними
регіонами нашої діяльності є Східна Європа та колишні радянські
країни, Близький Схід та Північна Африка, Південна Сахара та
Європейський Союз.
CRISP – незалежна некомерційна організація, що базується в
Берліні, Німеччина.

ЩО МИ РОБИМО І ЧОМУ МИ ЦЕ
РОБИМО
ЩО МИ РОБИМО

Під час наших проєктів ми створюємо безпечну атмосферу,
в якій учасники/-ці можуть критично розмірковувати та
працювати над соціальними та політичними конфліктами.
Ми бачимо себе модераторами/-ками та учасниками/-цями
трансформаційних процесів. Таким чином, основою нашої
діяльності є розширення можливостей місцевих учасників/-ць,
надання їм знань та вмінь, необхідних для впровадження
бажаних змін.
Для цього ми маємо на меті з‘єднати їх з іншими
зацікавленими сторонами, щоб сприяти створенню надійної
мережі тих, хто створює зміни, через кордони та сектори
діяльності. Ми розробляємо та впроваджуємо довгострокові
та короткотермінові заходи та надаємо консультації в
постконфліктних регіонах і Європейському Союзі.

ЧОМУ МИ ЦЕ РОБИМО

Ми прагнемо створення різноманітного та інклюзивного
суспільства. Ми вважаємо, що позитивні зміни в цьому
процесі завжди починаються з виявлення та прийняття
нових поглядів на соціальні та політичні виклики. Таким
чином, учасники/-ці краще розуміють ці виклики та
отримують можливість сформувати власну думку, що
дозволяє їм займатися питаннями, які мають значення для
їхніх громад.
Ми послуговуємося ідеєю про те, що методи навчання,
які базуються на досвіді, сприяють цій позитивній зміні,
стимулюючи народження альтернативи до «того, як це
робилося завжди».
«Метод симуляційних ігор CRISP – потужний і
універсальний. Він дає можливість людям думати і
діяти поза межами своїх переконань і здібностей, а
отже, ставати більш толерантними та конструктивними.
Я використовую симуляційні ігри для лобіювання права
на працю людей з інвалідністю.»
Казем Хемейда,
«Handicap International», Єгипет
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ЯК МИ ЦЕ РОБИМО – СИМУЛЯЦІЙНІ ІГРИ

CRISP фокусується на навчальному підході, що
базується на досвіді. Симуляційні ігри дають можливість
експериментувати і таким чином розвивати культуру
навчання, що була б орієнтована на самоорганізацію та
практику. Ми використовуємо симуляційні ігри як політичні
лабораторії, які пропонують учасникам/-цям випробувати
альтернативні ідеї та підходи. Це призводить до більшої
впевненості щодо їх результатів та довгострокових
наслідків. Симуляційна гра – це модель реальності, яка
робить складні питання зрозумілими.

В рамках певного сценарію учасникам/-цям пропонується
вирішити політичні та соціальні проблеми, взявши на себе
роль відповідних зацікавлених сторін. Таким чином вони
переживають зміну своєї перспективи погляду, можуть
зрозуміти причини та динаміку конфлікту і досягають його
глибокого розуміння. На сьогоднішній день ми розробили
численну кількість симуляційних ігор, які охоплюють
найрізноманітніші теми та підходять для різних форматів.

ЧОГО МИ ДОСЯГАЄМО

Наша діяльність відкриває канали для діалогу між
організаціями та окремими людьми на місцях. Ми будуємо
мости між групами, що знаходяться в конфлікті. Більше
того, ми допомагаємо місцевим учасникам/-цям глибше
зрозуміти конфлікти, а також надаємо їм можливість
впливати на важливі для них політичні процеси.
Таким чином, наша робота збільшує вплив діяльності наших
локальних партнерів/-ок та сприяє розвитку активного,
критичного та здібного населення.
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ПРОЄКТИ
CRISP співпрацює з близькими за духом організаціями, які
теж виступають за мирне управління конфліктами. Крім того,
ми співпрацюємо з навчальними закладами, де теж можна
використовувати метод симуляційної гри. У своїй роботі ми завжди
прагнемо до тісної співпраці між партнерами/-ками.

КОНСУЛЬТАНТИ/-КИ З МИРУ ТА
КОНФЛІКТІВ (З 2014 Р.)
Для підвищення якості та гнучкості
громадськості в управлінні
конфліктами в країнах Східного
партнерства ми готуємо молодих
фахівців та фахівчинь у галузі
миротворчості.

ПРИХОВАНІ СПОГАДИ (2017-2018 РР.)
Аудіо-інсталяція для пішої прогулянки
Майданом. Спільно з місцевими
партнерами/-ками ми створили аудіодраму, що включає близько 10 особистих,
іноді суперечливих, історій. Події, що
відбулися на Євромайдані 2013-2014 рр.,
оживуть завдяки мистецьким засобам.

НАВЧАННЯ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ
ДИПЛОМАТІВ/-ОК
(З 2017 Р., ТРИВАЄ)
Ми тісно співпрацюємо з
Федеральним міністерством
закордонних справ Німеччини у
підготовці дипломатів/-ок з усього
світу на різну тематику, такі як
трансформація конфліктів, зміна
клімату та кібербезпека.

МЕРЕЖІ, ОРІЄНТОВАНІ НА
ЖІНОК (З 2019 Р., ТРИВАЄ)
Учасники/-ці формують мережі
чоловіків та жінок, які працюють
у боротьбі з факторами, що
обмежують якість життя жінок у
регіоні.

ВІЗІЯ ЙОРДАНСЬКОЇ МОЛОДІ
2030 (З 2019 Р., ТРИВАЄ)
Разом з молоддю різних губерній
ми створили «Візію йорданської
молоді» та зробили висновки,
необхідні для її реалізації за
допомогою втілення місцевих
ініціатив на рівні громади.

Y-LEAD – СТВОРЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРОСТОРІВ ДЛЯ
АКТИВНОГО ГРОМАДЯНСТВА
(З 2019 Р., ТРИВАЄ)
Проєкт має на меті збільшити
участь молоді та жінок у виборах до
Єгипетської місцевої ради шляхом
підвищення обізнаності про їхні права
та обов‘язки, а також оснащення їх
необхідними вміннями та навичками.

ПОСЛУГИ

Пріоритетний регіон
Проект / Захід
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В тісній співпраці з нашими партнерами/-ками ми розробляємо та
впроваджуємо:
• Проєкти з трансформації конфліктів та громадянської освіти
• Розробка та проведення воркшопів, семінарів та конференцій
• Розробка та впровадження симуляційних ігор
• Навчання тренерів/-ок для розробки та проведення
симуляційних ігор
Крім того, ми відкриті до нових форматів та нових викликів. Будь
ласка, пишіть нам: hello@crisp-berlin.org
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ХТО МИ
ОРГАНІЗАЦІЯ

КОНТАКТИ

КОМАНДА

Ми з нетерпінням чекаємо на ваші повідомлення та
спілкування з вами. Будь ласка, звертайтеся до нас зі своїм
запитами. Електронна пошта: hello@crisp-berlin.org

ГО CRISP була заснована в 2007 році в рамках адаптації
та використання методу симуляційної гри для управління
конфліктами. Ми є незалежною, некомерційною,
безпартійною та неконфесійною організацією. CRISP
знаходиться в Берліні.

Співробітники/-ці CRISP мають великий досвід розробки
та впровадження симуляційних ігор, управління проєктами
та співпраці з міжнародними партнерами/-ками та
організаціями.
В цілому, ми досвідчена команда, яка володіє різними
навичками, кваліфікаціями та знаннями про регіони, що дає
нам можливість адаптуватися до різних потреб і запитів.

«Команда CRISP просуває людяність, чесність активізму
та навчання від тих контекстів, у яких вони працюють;
можливість спільного творення та відкритість до нових
шансів – все це збалансовано з чітким слідуванням
цінностям, методам та поняттям миротворчості.»
Андра Танасе
«ПАТРІР», Румунія

Флоріан Дункель
Виконавчий директор
Магістр з Політології
Фокус: громадянська участь та громадянське
суспільство

Андреас Муккенфусс
Виконавчий директор
Магістр з Державного управління
Фокус: трансформація конфліктів,
антикорупційна політика

Олівер Віхманн
Координатор проєктів
Магістр з Педагогічних наук
Фокус: побудова демократії та освіта в області
миру

Штефані Булюгіч
Координаторка проєктів
Магістерка з Соціальної роботи
Фокус: вирішення конфліктів, примирення,
права людини, цивільно–військова співпраця

Наталі Рюкер
Координаторка проєктів
Магістерка з Міжнародної політики та
міжнародного права
Фокус: права людини і трансформація
конфліктів, розширення можливостей жінок

Катерина Павлова
Координаторка проєктів
Магістерка з Культурної дипломатії
Фокус: Східна Європа, оцінка та виявлення
результативності

Надін Фахми
Стажерка
Магістерка з Міжнародних відносин
Фокус: аналіз конфліктів, геополітика, медіація
конфліктів, управління конфліктами

Леннард Броднер
Стажер
Бакалавр з Етнології
Фокус: неформальне навчання,
антидискримінаційна освіта

Ян Лукас
Стажер
Магістр з Політики міжнародної безпеки
Фокус: медіація, трансформація конфліктів,
регіон Близького Сходу і Північної Африки

Аннете Райнекке
Бухгалтерка
Фокус: Цифри та іноземні валюти
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Оскільки концепція організації CRISP заснована не лише
на власних ідеях, але і є відкритою платформою для інших
проєктів, що мають схожу до нашої мотивацію, ми прагнемо
до активного обміну інформацією та ідеями.

Окрім того, ми є організацією, що приймає волонтерів/-ок
Європейського корпусу солідарності, і щороку залучаємо
до команди двох волонтерів/-ок з наших цільових країн на
12 місяців. До того ж, ми працюємо з одним асистентом/
однією асистенткою впродовж кожних 3 місяців і додатково
співпрацюємо із зовнішніми тренерами/–ками, аби
задовольнити запити наших партнерів/-ок.
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