Положення
про проведення вишівських Студреспублік
Основа
Дане Положення ґрунтується на щорічно оновлюваному Положенні про проведення
Міжнародної програми «Студентська республіка».
Головна мета програми
Сприяння зміцненню громадянського суспільства через розвиток у молоді культури
громадської участі та демократичних цінностей.
Основні завдання програми
• Формування у студентської молоді навичок громадської участі через моделювання
політичних та соціальних процесів у ході проведення програми.
• Залучення нових активістів/ок до організованого молодіжного руху.
• Активізація впливу молоді на процеси прийняття рішень.
• Сприяння розвитку студентського самоврядування.
• Популяризація надсучасних форм змістовного дозвілля молоді, профілактика
негативних явищ у молодіжному середовищі.
• Підготовка студентів до участі у регіональному та фінальному (всеукраїнському)
етапах Міжнародної програми «Студентська республіка».
• Пропаганда здорового способу життя.
Цільова аудиторія
Первинна цільова аудиторія — студент(к)и вишів.
Вторинна цільова група — молодь 18‒35 років, аспірант(к)и, викладачі/ки.
Місце проведення
АР Крим, міста Київ і Севастополь, області України, виші.
Зв'язок із регіональними та всеукраїнським етапами Студреспубліки
Перемож(ни)ці вишівської Студреспубліки мають право потрапити на регіональний етап
Міжнародної програми «Студентська республіка», минаючи конкурсний відбір.
Учасники/ці вишівської Студреспубліки мають пріоритетне право брати участь у
регіональному етапі Міжнародної програми «Студентська республіка».
Механізм реалізації
• у формі презентації;
• дистанційний відбір учасників/ць на участь у регіональному етапі;
• повноцінний вишівський етап: відбувається у форматі стратегічної гри у вибори.
У ході проведення вишівської Студреспубліки створюється квазідержавне молодіжне
утворення «Студентська республіка».
Згідно із законодавством Студреспубліки, у квазідержаві оголошуються вибори,
створюється ЦВК, формуються «політичні партії», проводиться повноцінна виборча
кампанія із її кульмінацією — голосуванням. Суть — здійснити моделювання усіх політикоправових процесів, що відбуваються у суспільстві як під час виборів, так і в «мирний» час.

Результатом гри є вибори кандидатів/ок у Студентські мер(к)и та депутат(к)и Студентського
магістрату.
Всі інші вимоги та правила, які торкаються програми, визначаються всеукраїнським
оргкомітетом.
Учасники/ці програми
Студент(к)и, аспірант(к)и, викладачі/ки вишів та інші, хто бере участь у програмі.
Особливі вимоги
«Студентська республіка» обов'язково є проєктом ВМГО «Студентська республіка».
Назва Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка» у всіх
документах, матеріалах, пресрелізах, рекламній продукції має бути представлена у якості
головного організатора. Назви та логотипи національних партнерів програми мають
обов'язково згадуватися у всіх матеріалах, пов'язаних зі Студреспублікою на регіональному
рівні.
Назва, логотипи, правила Гри «Студентська республіка» захищені авторським правом і
законодавством.
Під час проведення Студреспублік обмежено продаж і вживання алкогольних напоїв,
перебування на території активності у нетверезому стані; паління дозволено тільки у
спеціально відведених місцях.
Зміни до Положення можуть вноситися міжнародним або регіональним оргкомітетом за
об'єктивної необхідності.
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