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Екватор Студреспубліки пройдено! 

 
Червоною стрічкою дня, що нанизувала решту подій наче бусинки намиста, і в кінці зав’язала 
елегантний бантик стала епопея виборів мера міста. Кандидати від двох партій використали день 
щоб переконати якомога більше паспортизованих громадян Студреспубліки віддати свій голос за 
них, обіцяючи достойне представницто на всеукраїнському етапі гри та відстоювання інтересів. У 
підсумку голосування перемогла Марина Гусакова (на світлині під час агітаційного виступу), 
голова створеної під час гри партії “Великий Київ” та студентка університету Крок. 
 

Людина дня Думка дня 
Чи можна за день встигнути 
допомготи усім, а ще взяти участь 
майже у всьому? Наші волонтери 
можуть! Яскравий приклад цьому -
Настя Матвеєва (зліва на 
світлині). Вона поєднувала роботу 
лідера групи ”Лейкоцити” ЧХ та 
помічника Оргкомітету в 
організації заходів. Крім того за 
день Настя представила ЧХ у 
спортивних змаганнях та брала 
активну участь у тренінгах.  

Рейтинг дня 

 

Тренінг Торгівля людьми [ой!] 
Виступи кадидатів у мери [ха!] 
Тренінг “Волонтерство” [драйв!]  
Школа журналістики [новинарити!] 
Дискусія щодо молоді [вам слово!] 
Конкурс Місс [ведучий – веселун] 
Спорт [=нарешті, але мало=] 

“Дбаючи про щастя інших, ми 
знаходимо своє власне” - так 
Платон колись благословив 
представництво інтересів або 
депутатство. Звичайно, це 
некласична трактовка відомого 
вислову. Проте в реаліях дня 
виборів мера в Студреспубліці 
хотілося повторювати його 
немов мантру під хлюпіт 
дніпровської хвилі. Дружня 
громада табору дозволила 
кандидатам побачити цікаву 
метаморфозу: передвиборні 
обіцянки електорату стають 
клятвами друзям, коли ти 
знаєш голосуючих особисто і 
не тримаєш стосунки з ними 
лише на період виборів. Тоді 
до кожної руки піднятої “за” 
долучиться інша для того, щоб 
уславити гучними оплесками. 
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Дізнайтесь про основи міжнародного гуманітарного права 
Ідеї засновника Червоного Хреста – Анрі Дюнана – щодо захисту 
жертв збройних конфліктів знайшли своє втілення в нормах 
міжнародного гуманітарного права (МГП). Червоний Хрест став 
ініціатором ухвалення урядами країн першої Женевської конвенції 
і надалі займається розвитком МГП. Тепер це сукупність норм і 
принципів, що регулюють захист жертв війни, а також обмежують 
методи та засоби ведення війни. У 23 роки Жан Пікте (на світлині 
справа) отримав пост юриста-секретаря в Міжнародному Комітеті 
Червоного Хреста для роботи над Женевськими Коневенціями. 
Саме йому випала честь працювати над діючою нині редакцією 
Женевських Конвенцій (1949 р) та Додаткових Протоколів (1977 р) 
до них, які врахували досвід ІІ Світової війни і ряду менших воєн. 
Жан Пікте поєднував управлінську роботу з науковою діяльністю у 
царині міжнародного права; він почесний професор і автор ряду 
популярних і академічних книг з МГП. На честь його досягнень 
щорічно проводяться Міжнародні змагання з МГП для студентів, 
які поглиблено вивчають цей розділ права. Червоний Хрест веде 
роботу з поширення знань про основи МГП серед населення. 
  

Гра з основ МГП на Студреспубліці 
МГП – особливий розділ права. Отже, вивчати 
його можно не тільки як теорію для юристів, але 
як практичні вправи для всіх. Наразі існує безліч 
ігор з МГП для різних груп учасників. Червоний 
Хрест регулярно проводить такі ігри цілком, або 
окремими частинами на своїх заходах. Однією з 
таких ігор є Raid Cross, яка відтворює перепони 
на шляху біженців від збройного конфлікту. На 
Студреспубліці ми відтворили один елемент гри 
– парне проходження умовного “мінного поля”. 
Справа в тому, що за статистикою жертвами 
протипіхотних мін стає, в основному, цивільне 
населення через необережність і неувагу. Крім 
того, ця гра на довіру, оскільки прохід залежить 
від координації дій у парі. 

  

Пункт першої допомоги Червоного Хреста діє! 
На Студреспубліці Червоний Хрест присутній не 
тільки своєю командою волонтерів, яких добре 
помітно через червоно-білі футболки. В зоні 
добрих людей легко побачити великий білий 
намет з прапором Червоного Хреста. Це пукт 
першої (долікарняної) допомоги, куди можна 
звернутися у разі погіршення самопочуття або 
дрібних травм (серйозні випадки потребують 
виклику швидкої). Пункт має невелику аптечку;  
тут можна виміряти тиск і температуру тіла. 
Зауважемо, що за день до пункту звернулися 
декілька людей за допомогою. В цьому ж пункті 
можна дізнатися більше про роботу Червоного 
Хреста, отримати примірник “Вісника ЧХ”, а 
також різноманітні буклети і флаєри. 

Номер підготовлено в нічній тиші титанічними 
зусиллями Андрія Петровича (Червоний Хрест) 

Надруковано і розповсюджено безкоштовно 
Оргкомітетом Студреспубліки (Артем Стельмашов) 
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Фотохроніка основних подій дня 

Тренінг з протидії торгівлі людьми (“Майдан 
Незалежності”): учасники дізналися про чорний 
ринок торгівлі рабською працею чоловіків та 
жінок, а також різних форм використання тіла 
людини як ресурсу. Отримали рекомендації, як 
захистити себе від тенет зловмисників. 

Дискусія з розвитку молодіжного руху в 
Україні і Росії (“Майдан Незалежності”): тут 
тривала гаряча дискусія щодо вектору розвитку 
України в контексті глобальних інтеграційних 
процесів. При аналізі учасники зверталися до 
історичних прикладів та економічних питань. 

Тренінг з сучасної журналістки (“Майдан 
Незалежності”): досвідчені журналісти розкрили 
шляхи поширення інформації, які є актуальними 
на сьогодні. Як події перетворюються на новини 
і новини визначають події – все це стало темою 
жвавої розмови учасників з експертами. 

Тренінг з волонтерства (“Зона добрих 
людей”): учасники обговорили зміст і мотиви 
волонтерства, його прояви і форми. Дві робочі 
групи з учасників підготували і представили 
волонтерські проекти на основі оповідання “Дід 
Мазай і зайці” і казки “Гуси-лебеді”. 

Конкурс краси “Перша Леді” (Сцена): Свято 
молодості та краси не лишило байдужих: 
дівчата продемонстрували не тільки вроду і  
грацію, а й порадували вигадливістю та 
кмітливістю. “Стандартний” набір із запальних 
танців та пісенної творчості був доповнений, 
наочним керівництвом по виготовленню 
привітальної листівки! Голосливі групи підримки  
та ведучий – справжній майстер художнього 
слова – створили незабутній настрій вечора.  

Урочисте закриття Студреспубліки (Сцена):  
Підсумком дня стало оголошення результатів 
виборів мера, нагородження учасників виборних 
перегонів, переможців спортивних змагань. Всі 
разом, на сцені і навколо сцени, громадяни 
Студреспубліки вітали один одного з яскравим 
мультифестивалем  талантів, який відбувається 
в мальовничому центрі столиці. Керівник табору 
Людмила Рудкевич звернулася з заключним 
словом і оголосила про завершення фестивалю 
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Вигадай влучний підпис Усміхненим пензлем 

Момент схоплено на спортивному майданчику Автор – Оксана Будник (Червоний Хрест) 

Миті і особистості Студреспубліки-2012 

  
Юрій (Чревоний Хрест) був юрконсультаном Андрій Петрович і його стіннівка з бюлетенем 

  
Сергій (Оргкомітет)  і  Оксана (Червоний Хрест) Дівчата запускають китайські вогники  
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