Луганська обл., с. Варварівка; Луганська обл., м. Лисичанськ; Донецька обл., м. Українськ; Донецька обл.,
м. Костянтинівка; Запорізька обл., м. Бердянськ (2 особи); Запорізька обл., м. Токмак; Миколаївська обл.,
м. Миколаїв; Хмельницька обл., м. Хмельницький; Львівська обл., м. Жовква; Харківська обл., м. Харків;
Одеська обл., м. Одеса.
Із цього переліку 4 особи надали фото — відео, реєстри власних проведених заходів: Луганська обл., с.
Варварівка; Хмельницька обл., м. Хмельницький; Харківська обл., м. Харків; Запорізька обл., м.
Бердянськ.
Таким чином, 31 осіб із 39, які прийняли участь у двох заходах проєкту “Два козаки -три гетьмани”,
зобов'язались провести подібні заходи для пересічних громадян у 15 областях України (62,5% від загальної
кількості, не рахуючи АРК Крим), а саме: по 1 особі: Полтавська обл., Рівненька обл., Житомирська обл.,
Одеська обл., Львівська обл., Хмельницька обл., Миколаївська обл., Кіровоградська обл., Сумська обл.; 2
особи: Київська обл.; по 3 особи: Луганська обл., Харківська обл., Запорізька обл.; по 5 особі:
Дніпропетровська обл., Донецька обл.
Як і планували, ми провели два одноденних тренінги (м. Київ та м. Одеса), де зібрали 39 учасників із
відповідною освітою та досвідом із усієї території України (планували 40). Таким чином кількісні
показники виконані із незначним відхиленням.
Як і запланували, ми підготували для всіх
учасників по одному примірнику гри, що включає
в себе: ящик із фанери із логотипом гри, дерев'яна
булава, мішечок із мішковини, поліграфія
(книжечка для тренера, 3 екз правил для
учасників, 40 карточок для гри), значки,
Конституція України, сертифікат тренера.
Даним проєктом не передбачено фіксація
показників тренінгів, які проводять самі учасники
-майбутні тренери. У той же час нами вже
отримано
31
гарантійних
листів
із
їх
зобов'язаннями провести заходи у власних
населених пунктах, 7 вже надали фото/відео
докази проведення власних заходів (додаються до
даного описового звіту). Вважаємо вищенаписане
є хорошим показником (31 із 39 учасників — це 79,49 %), і доказом того, що проєкт виконав свою мету —
надав можливість, методологію, знання, досвід для реалізації освітніх заходів майбутніми тренерами
проєкту.
Ми, громадська організація, сподіваємось, що наданий учасникам проєкту безоплатно екземпляр гри,
статус тренера та методологія, яку вони здобули в ході тренінгів, заохотить
їх самостійно проводити подібні заходи в своїх населених пунктах.
Завдяки проєкту у 15 областях України заявились 31 тренерів, які вже наразі
надали гарантійні листи та зобов'язуються провести подібний захід/заходи у
власних населених пунктах.
При чому 16 учасників даного проєкту (41,03 % від загальної кількості
учасників) є освітянами - вчителями шкіл, педагогів вищих навчальних
закладів, які працюють в галузях права, політології. Вони зацікавлені у
подальшій реалізації/впровадженні даної методології, для них гра - один із
способів в інтерактивному вигляді пройти із учнями/школярами деякі розділи
основи права та політології. Уведення подібних методологій у загально
освітню практику є один із якісних способів донесення інформації для учнів
та студентів.
П'ятнадцять осіб даного проєкту (38,46% від загальної кількості учасників) громадські діячі, які займаються постійно правоосвітньою діяльністю. Із
свого боку ми надаємо їм право та не обмежуємо їх у реалізації даної гри у
власних проєктах. Єдиною умовою із нашого боку була заборона використання гри “Два козаки — три
гетьмани” у діяльності політичних штабів/політичних сил, яка була озвучена учасникам.

