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Актуальність молодіжної політики в Україні обумовлюється збільшенням
пасивності молоді у громадському секторі та її міграцією за кордон. У
зв’язку з цим, питання якості та ефективності роботи з молоддю ще
більше набирає "суспільну вагу".  
В Україні поняття "молодіжна робота" є невизначеним у нормативно-
правових документах та законадавчих актах, а такої професії як
"молодіжний працівник" офіціально не існує. При цьому, майже в
кожному населеному пункті є особа, на яку покладено відповідальність
за реалізацію молодіжної політики. З молоддю починають працювати в
маленьких містах та селах, розуміючи, що це найкраща інвестиція в
громаду. Але за якими показниками вимірювати «якість» молодіжної
роботи? Як ми можемо визначити «успішна» чи «неуспішна» громада у
контексті роботи з молоддю?  Для вирішення окреслених питань було
проведено дослідження «Молодіжна робота на локальному рівні в
Південно-Східній Україні». Визначено чіткі показники для оцінки
молодіжної роботи на локальному рівні та, виходячи з них,
проаналізовано сучасний стан роботи з молоддю в містах та громадах
Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.  
Цей проект спрямований на отримання актуальної інформації щодо
молодіжної роботи в зазначених областях та підвищення інформованості
органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та осіб, які
працюють з молоддю, щодо належної системи менеджменту та
можливостей молодіжної роботи.  
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1. Загальна інформація про проект «Молодіжна 
робота на локальному рівні: сучасний стан та 
перспективи»

1.1.  Конкурс стипендій в  межах Проекту  «Регіональний 
 механізм  розвитку  громадянського  суспільства  країн 
 Східного партнерства» 

Проект «Регіональний механізм підтримки 
громадянського суспільства країн Східного 
партнерства» фінансується Європейським союзом і 
є сполучною ланкою між різними двосторонніми і 
регіональними ініціативами для громадянського 
суспільства, яка сприяє поширенню інформації 
про них і забезпеченню стійкості отриманих 
результатів. 
 
Основна мета проекту - посилення і 
популяризація ролі громадянського суспільства в 
реалізації реформ і здійсненні демократичних 
перетворень, які відбуваються в країнах Східного 
партнерства 

Для отримання додаткової 
інформації відвідайте веб-сайт 

www.eapcivilsociety.eu.
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Одним з компонентів Проекту
 «Регіональний  механізм  розвитку
 громадянського  суспільства  країн
 Східного партнерства», який фінансується
Європейським Союзом, є Конкурс
стипендій, який має на меті підтримку
молодих лідерів громадянського
суспільства країн Східного партнерства.  
 
Така підтримка -  інвестиції у розвиток
молодих громадських активістів з регіону
Східного партнерства, які демонструють
інтерес та здатність брати провідні ролі у
зростанні їхніх суспільств. 
 
Програма стипендій спрямована на
виявлення молодих активістів
громадянського суспільства  з  високим
потенціалом та перспективним мисленням
щодо розвитку регіону Східного
партнерства та підтримку розвитку
лідерських навичок. 
 
 

Інформація про Конкурс Стипендій 
 http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
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Згідно останніх результатів
соціологічних досліджень, рівень
громадянської активності в
Україні є найнижчим серед
громадян у віці 18-24 років, не
зважаючи на те, що існує
розгалужена державна система
молодіжної роботи.  
Тому виникла ідея дослідити
 молодіжну роботу на
локальному рівні, зібрати
інформацію щодо діяльності
профільних відділів, умов
молодіжної участі, наявної
інфраструктури; знайти «слабкі
 та сильні місця», резерви у
роботі з молоддю, а на основі
зібраної інформації розробити
рекомендації з покращення
менеджменту молодіжної роботи
та підвищення рівня молодіжної
участі. 

1.2. Опис проекту

Покращення менеджменту
молодіжної роботи та
підвищення рівня молодіжної
участі на локальному рівні. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ
МЕТА

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ

Травень – жовтень 2018 року  
 

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ

Запорізька, Дніпропетровська,
Донецька область 
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Збір інформації проходив через взаємодію 
з регіональними Департаментами та 
Управліннями, які займаються реалізацію 
державної молодіжної політики. 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ

Онлайн –опитування проводилося серед 
молоді 14-35 років з метою вивчення їх 
інтересів, які є базовими при плануванні 
молодіжної роботи.  

Збір інформації щодо 
молодіжної інфраструктури, 
умов молодіжної участі та 
успішних практик молодіжної 
роботи серед ОТГ та міст 
обласного значення, окрім 
обласних центрів

1 2 Проведення 
онлайн-опитування 
серед молоді з 
метою вивчення 
інтересів та 
вподобань

3 Якісне дослідження молодіжної роботи в обраних містах 
та розробка рекомендацій щодо покращення молодіжної 
роботи та підвищення рівня молодіжної участі

Для детального вивчення 
молодіжної роботи на локальному 
рівні було обрано 8 міст: 
1. м. Мелітополь 
2. м. Василівка 
3. Гуляйпільська ОТГ 
4. м. Маріуполь  
5. м. Краматорськ 
6. м. Кам’янське 
7. м. Новомосковськ 
8. м. Жовті Води 
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Завдяки проведеному
анкетуванню отримана така
інформація:  
1. Адміністративне
забезпечення молодіжної
роботи.  
2. Інформація щодо
молодіжної участі.  
3. Інформація щодо
молодіжної інфраструктури.  

В ОБРАНИХ МІСТАХ ПРОЕКТОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТАКИХ ЗАХОДІВ:

Тематичні блоки для обговорення з молоддю :  
1. Сприйняття категорій «молодь», досвід
молодіжної участі та мотивація. 
2. Основні проблеми сучасної молоді.  
3. Молодіжна участь: причини активності,
пасивності, ідеальні умови для молодіжної участі  
4. Молодіжна інфраструктура.  
5. Сприйняття та відношення до державних
структур, структурних підрозділів органів
місцевого самоврядування, що займаються
молодіжною політикою. 

Анкетування міських відділів 
по роботі з молоддю  

Зміст Програми опитування та
гайду фокус-груп формувалися
на основі аналізу методичних
матеріалів Державного
інституту сімейної та
молодіжної політики та інших
видань. 
 

Проведення фокус-груп з 
місцевою молоддю 

Використані джерела  
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РЕЗУЛЬТАТИ  

Сформовано handbook  по молодіжній роботі, який  містить
актуальну  інформацію щодо молодіжної інфраструктури, умов
молодіжної участі, успішних практик молодіжної роботи в містах та
ОТГ Донецької, Запорізької та Дніпропетровської області.      
Нandbook розповсюджено серед молодіжних працівників, органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників
громадських організацій, молоді та інших зацікавлених сторін.  

Розроблено рекомендації щодо поліпшення молодіжної роботи та
підвищення рівня молодіжної участі в 8 містах Південно-Східної
України 

Підвищено інформативність органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади, молодіжних працівників щодо належної системи
менеджменту молодіжної роботи, можливостей взаємодії з
молоддю.  

Визначено основи регіональної співпраці, можливості для
розповсюдження успішних практик молодіжної роботи та обміну
досвідом.  

Збільшено кількість молоді, яка має знання щодо механізмів участі
на локальному рівні. 
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2. Про молодіжну роботу

2.1. Чому важлива молодіжна робота на локальному рівні? 

 
Участь  молоді  та її  значення
 у  житті  молодих  людей  є
 особливо  відчутними  на
 локальному  рівні: 
 - в  школах,  
- в молодіжних чи
культурних центрах,  
- в молодіжних громадських
радах,  в проектах  бюджету
участі,  
-в спортивних і культурних
ініціативах. 
 

У  своєму  намаганні  відповідати  на  виклики  сучасного  суспільства,
 громадяни, а особливо молодь, має активно долучатися до процесу
прийняття рішень. Це особливо важливо для місцевого та регіонального
рівнів, адже там найбільш ефективно вкорінюється культура громадянської
участі. 
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Молодіжна робота є „ключовим словом” для всіх видів діяльності соціального,
культурного, освітнього або політичного характеру, що робиться разом з
молоддю, для молоді та силами самої молоді. Вона належить до сфери освіти
поза межами навчального закладу, найчастіше пов’язана з неформальною або
інформальною освітою. 

Європейська хартія участі молоді в громадському житті  описує
 14  галузевих  політик  до  яких  має  бути  залучена  молодь  

спорт, дозвілля, 
суспільне життя

зайнятість
молоді, боротьба

з безробіттям

доступ до культури 

гендерна рівність

освіта  і
 професійна 

підготовка

житлова політика
і транспорт

мобільність і
обміни

охорона здоров’я боротьба з
насильством і
злочинністю

сільська  
молодь

сталий
розвиток

Антидискримінація доступ до
прав і закону

статеве життя
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Робота з молоддю має стати одним із
пріорітетних напрямків діяльності

місцевих 
органів виконавчої влади, оскільки

створення умов життєзабезпечення та 
розвитку молоді є умовою

збереження кадрового потенціалу,
що, в свою чергу, є основою

економічної спроможності та
перспективою подальшого розвитку

громади  

залучення молоді до
планування та прийняття
рішень;
можливість молоді впливати
на рішення, які стосуються
їх життя;

надати право, засоби,
простір,знання та навички
для того щоб бути активним
членом громади;

молодь - не потребує
захисту та допомоги (не
використовуйте
проблемний підхід);
молодь - не об'єкт
втручання "дорослих" або
молодіжної політики;

молодіжна участь - це не
тільки концерти та
святкування Днів молоді.
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2.2. Молодіжна політика в Україні

Нормативно-правове забезпечення

Ключовим документом є Закон «Про
сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні», ухвалений
у 1993 р. У ньому визначено  дефініції
основних термінів, що
використовуються в правових актах
стосовно молодіжної політики,
визначалися головні принципи,
напрямки діяльності та наводилися
основні механізми реалізації
державної молодіжної політики в
Україні. Вони є базовими для цього
напрямку державного управління.

Додаткова інформація про нормативно- 
правове забезпечення на сайті 
Міністерства молоді та спорту dsmsu.gov.ua 
та на веб-порталі "Децентралізація" 
decentralization.gov.ua/youth/legislation

Стратегічним пріоритетом,
визначеним у рамках загальної
мети програми, є «створення

сприятливих умов для розвитку
та самореалізації молодих

українців – громадян та
патріотів».
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 Інституційні засади

Національний рівень

Регіональний рівень

Місцевий рівень

Міністерство молоді та спорту

Розробляє стратегію та основні 
напрями молодіжної політики , 
визначає та забезпечує відповідні 
ресурси та механізми 
інституційної підтримки

Міністерство охорони здоров'я

Міністерство соціальної політики

Міністерство освіти та науки 

здійснює координацію діяльності клінік, дружніх до молоді, 
мережу яких було створено у співпраці з ЮНІСЕФ 

відповідає за надання соціальних послуг сім’ям та особам з 
числа молоді які перебувають у складних життєвих обставинах

відповідає за всі рівні формальної освіти, а також за 
професійно-технічну та позакласну  та позашкільну освіту

Профільні органи управління обласних 
та районних державних адмінстрацій

відповідають за реалізацію 
молодіжної політики на обласному, 
районному рівні, виконавці 
повноважень від Міністерства , 
розпоряджаються коштами з 
державних джерел

Підрозділи в органах влади та самовря- 
дування,заклади по роботі з молоддю

Реалізація молодіжних програм, 
проектів, заходів в громаді

Відділ культури

Відділ освіти і науки та інші

проведення культурно-масових заходів, підтримка талановитої 
молоді

активізація студентських рад, органів учнівського 
самоврядування, і т.д.

Відповідні органи управління 
обласних та районних адміністрацій 
- департаменти, управління у сфері 
освіти і науки, соціального захисту, 
культури, охорони здорров'я та інш.

відповідають за реалізацію галузевих політик на 
регіональному рівні, які опосердковано стосуються 
молодіжних питань, розпоряджаються коштами з 
державних джерел

Система органів відповідальних за 
реалізацію молодіжної політики

Система органів для міжсекторальної 
взаємодії у сфері молодіжної політики 
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Також пропонуємо ознайомитися з  структурно-функціональною моделлю реалізації
молодіжної політики на рівні ОТГ яка враховує міжсекторальну взаємодію та
координацію зусиль усіх заінтересованих сторін, з огляду на стратегічні напрями
державної молодіжної політики.   
 
Посилання на джерело -  https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth
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Посилання на джерело -  https://decentralization.gov.ua/youth

 
 
Загальний огляд системи молодіжної роботи на локальному рівні в Україні
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3. Молодіжна робота на локальному 
рівні в Південно-Східній Україні: 
Запорізька область
3.1. Молодіжна політика на обласному рівні 

За реалізацією державної молодіжної політики відповідає
Управління молоді, фізичної культури та спорту
Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

На обласному рівні фінансування молодіжної політики здійснюється згідно
«Обласної цільової програми Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки»  -
1 млн 70 тис. 860 грн (на 2018 рік) , Обласна програма національно-
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки - 200 000 грн (на 2018 рік) 
 
 
 Безпосередніми виконавцями  Цільових Програм та розпорядниками
коштів є Комунальна установа "Запорізький обласний центр молоді"
Запорізької обласної ради та Комунальний заклад "Обласний центр
патріотичного виховання молоді" Запорізької обласної ради. 
 
 

436 110 осіб
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3.2. Молодіжна робота в ОТГ Запорізької області 

Станом на вересень 2018 всього в Запорізькій області утоврено 43 об'єднані
територіальні громади та існує 5 міст обласного значення. Відповідь отримано
від 27 ОТГ та 4 міст (місто Запоріжжя - обласний центр не бере участь в
дослідженні).  
 
 
 

Огляд  складових системи молодіжної роботи  
в ОТГ Запорізької області
На наступних сторінках ви зможете побачити  карту, на якій пронумеровано та
різними кольорами позначено  ОТГ, які надали відповідь на інформаційні запити.  

1.Петро-Михайлівська ОТГ 
2.Широківська ОТГ 
3.Долинська ОТГ 
4.Комишуваська ОТГ 
5.Преображенська ОТГ 
6.Таврійська ОТГ 
7.Воздвиженська ОТГ 
8.Підгірненська ОТГ 
9.Оріхівська ОТГ 
10.Малотокмачанська ОТГ 
11.Гуляйпільська ОТГ 
12.Воскресенська ОТГ 
13.Комиш-Зорянська ОТГ 
14.Чернігівська ОТГ 

15.Остриківська ОТГ 
16.Смирновська ОТГ 
17.Осипенківська ОТГ 
18.Приморська ОТГ 
19.Ботіївська ОТГ 
20.Степанівська ОТГ 
21.Олександрівська ОТГ 
22.Воскресенська ОТГ 
23.Кирилівська ОТГ 
24.Веселівська ОТГ 
25. Новоуспенівська ОТГ 
26.Михайлівська ОТГ 
27.Великобілозерська ОТГ 
 
 
 

ГО
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громадських організацій, молодіжних та волонтерських рухів,  які залучають
молодь до участі в житті громади.  
 
молодіжних хабів, просторів, на базі яких ведеться робота з молоддю 
 
дорадчих органів молодіжного представництва (як правило, були зазначені
тільки молодіжні ради) 
 
успішних практик молодіжної роботи (брались до уваги тільки реалізовані
практики на території громади) 
 
майданчиків для таборування 
 

На карті позначено різними символами наявність :  
 

ГО

об'єкти спортивної інфраструктури ( стадіон, майданчик для спортивних
ігор, облаштоване футбольне поле, тенісний корт, спортивний зал,
спортивна база, басейн , дитячо-юнацька спортивна школа, тренажерний
зал, облаштований пляж)  
 
об'єкти  інфраструктури у сфері культури, що включає музичну та художню
школи, школу мистецтв, будинок культури, бібліотеку, кінотеатр/театр 
 
заклади соціальної сфери для молоді (центр соціальних служб для сім’ї ,
дітей та молоді, центр зайнятості, центр матері і дитини, центр по роботі з
ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю, клініка «Дружня до молоді»). 

Також будуть використовуватися такі символи:
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1

2

3
4

56
7

8

9 10

11

12

13

14
15

16

17

18
19

20

21
22

23

24

25

26

27

ГО

ГО

ГО

ГОГО
ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

Стан молодіжної роботи в ОТГ Запорізької області: наявність ГО, 
молодіжних центрів, молодіжних рад, успішних практик
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5

Молодіжна робота в ОТГ Запорізької
області в цифрах

Комиш-Зорянська ОТГ 
Широківська ОТГ 
Приморська ОТГ 
Чернігівська ОТГ 
Гуляйпільська ОТГ

5 ОТГ мають молодіжні хаби на базі яких
проводиться робота з молоддю

20 ГО працюють в
ОТГ з
молоддю

13 ОТГ зазначили, що мають громадські
організації, які долучають молодь до
громадської діяльності 

4 Комиш-Зорянська ОТГ 
Широківська ОТГ 
Преображенська ОТГ 
Чернігівська ОТГ

4 ОТГ зазначили, що мають Молодіжу раду

2 не мають
спортивної
інфраструктури 

2 ОТГ зазначили, що не мають жодного
об'єкту спортивної інфраструктури  
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Молодіжна інфраструктура в ОТГ Запорізької області :
спортивна, культурна, соціальна сфери

Майже кожна ОТГ має в наявності об'єкти спортивної інфраструктури,
окрім Гірсівської ОТГ та Підгірненської ОТГ. Більшість ОТГ зазначали
стадіони, спортивні зали, які функціонують на базі освітніх закладів (як
правило, шкіл). За кількістю об'єктів спортивної інфраструктури ми
зазначаємо ОТГ, які мають більше 15 та не більше 3 об'єктів спортивної
інфраструктури.  
 
 
 
 
 
Веселівська ОТГ 
Великобілозерська ОТГ 
Комишуваська ОТГ
Чернігівська ОТГ
Гуляйпільська ОТГ 
Кирилівська ОТГ

Ботіївська ОТГ
Воскресенська ОТГ
Малотокмачанська ОТГ
Михайлвська ОТГ
Олександрівська ОТГ
Осипенківська ОТГ 
Степанівська ОТГ
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Менша половина досліджуваних ОТГ (13) має заклади, які
надають соціальні послуги молоді. Здебільшого це Центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  Центри
зайнятості, Центри соціальних послуг. Найбільшу кількість
(3 одиниці ) таких закладів мають Веселівська ОТГ та
Оріхівська ОТГ. 

Кожна ОТГ має об'єкти інфраструктури культурної сфери.
Кількість таких об'єктів в кожній ОТГ варіюється від 2 до 35.
Як правило, більшу частку становлять бібліотеки.  Виходячи
з сумарної кількості об'єктів, ми зазначили ОТГ, які мають
найбільшу (більше 15) та найменшу (до 3)  кількість закладів
культури. 
 
Комишуваська ОТГ 
Оріхівська ОТГ 
Чернігівська ОТГ
Гуляйпільська ОТГ 
 

Воскресенська ОТГ
Олександрівська ОТГ  
Підгірненська ОТГ
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Приклади молодіжних проектів в
ОТГ Запорізької області

 
 
 
 
21-22 квітня  2018 року на території
Новоуспенівської громади відбулись Обласні
дитячі спортивно - тренувальні збори
«Таврійські вовки», які пройшли за участі
команд скаутів з м. Запоріжжя, м. Енергодар, с.
Новоуспенівка,  команд школярів с. Матвіївка та
с. Запоріжжя.  
На території Новоуспенівської школи розбили
справжній скаутський табір, поставили палатки,
розпалили багаття та приготували смачнючий
обід. Все це зробили самі діти з «душею» та
ентузіазмом. 
Після знайомства  та неформального
спілкування команди відправились на змагання
де проходили переправу та орієнтувалися на
місцевості. 
Інформацію взято з інтернет-порталу
громади https://gromada.org.ua/gromada/nov
ouspenivska/news/1524657363

"Таврійські вовки" 
Новоуспенівська ОТГ
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ Запорізької області

 
 
 
 
 20 липня 2018 року на базі молодіжного хабу
“Space” в с. Широке зустрілись представники
трьох об’єднаних територіальних громад –
Широківської, Чернігівської та
Плодородненської. На кілька годин хаб став
центром обговорення проблем, що найбільше
турбують молодь у запорізьких громадах.  
Під час обговорення в форматі «Світового кафе»
учасники та учасниці форуму намагались не
просто визначити нагальні проблеми, але й
зрозуміти, як залучити своїх однолітків до їх
вирішення.  
Проект реалізується Запорізькою міською
молодіжною ГО «СТЕП» за підтримки National
Endowment for Democracy. 
Інформацію взято з інтернет-порталу
https://www.prostir.ua/?news=u-shyrokivskij-
oth-na-zaporizhzhi-vidbuvsya-molodizhnyj-
forum-tvoji-ideji-zminyuyut-hromadu

"Твої ідеї змінюють громаду!" 
Широківська ОТГ
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ Запорізької області

 
 
 
 
 25 серпня на центральній площі Чернігівки
пройшло маленьке свято, організоване
Молодіжною радою для дітей - ігровий
етноквест “З Україною в серці!”. Малеча й
підлітки, об’єднавшись у шість команд,
виконували творчі, спортивні, інтелектуальні
завдання кожної зі складних, заплутаних
локацій. Вони змагалися у вправності,
креативності, фізичній підготовці, аби не
підвести команду та заробити переможні бали. 
Об’єднувала всі завдання одна тема - Україна,
рідний край, його історія.  
Паралельно із квестом на площі працювали
майстеркласи, розважальні локації,
атракціони.  
Інформацію взято з інтернет-порталу
http://chrda.gov.ua/index.php/1460-
initsiativna-grupa-molodizhnoji-radi-
organizuvala-do-dnya-nezalezhnosti-etnokvest

"З Україною в серці!" 
Чернігівська ОТГ
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3.3. Молодіжна робота в містах Запорізької області

Огляд молодіжної роботи в містах передбачає загальний та якісний аналіз. 
Для загального аналізу бралися до уваги лише міста обласного значення, окрім
обласних центрів. Отже в цьому контексті ми розглянемо м.Бердянськ, м.Енергодар,
м.Токмак та м.Мелітополь. Загальний аналіз цих міст досліджував умов молодіжної
участі (наявність ГО, молодіжних рухів, органів молодіжного представництва), молодіжну
інфраструктуру та найбільш успішні реалізовані молодіжні проекти.  
Узагальнену інформацію по містам ми сформували у таблицю, в якій будемо
використовувати такі символи та скорочення: 
 
 
 ГО

об'єкти спортивної інфраструктури             
(стадіон, майданчик для спортивних ігор
,облаштоване футбольне поле, тенісний
корт, спортивний зал, спортивна база,
басейн , дитячо-юнацька спортивна школа,
тренажерний зал, облаштований пляж)  
 
об'єкти  інфраструктури у сфері культури,
що включає музичну та художню школи,
школу мистецтв, будинок культури,
бібліотеку, кінотеатр/театр 
 
заклади соціальної сфери для молоді
(центр соціальних служб для сім’ї , дітей та
молоді, центр зайнятості, центр матері і
дитини, центр по роботі з ВІЛ-
інфікованими дітьми та молоддю, клініка
«Дружня до молоді»). 

громадські організації, молодіжні та
волонтерські рухи,  які залучають
молодь до участі в житті громади.  
 
молодіжні центри,хаби, простори, на
базі яких ведеться робота з молоддю 
 
 
дорадчі органи молодіжного
представництва  
 
успішні практики молодіжної роботи
(брались до уваги тільки реалізовані
практики на території громади) 
 
майданчики для таборування 
 
ЦДЮТ - центр дитячої та юнацької
творчості 
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Енергодар 

Токмак

Мелітополь

Бердянськ

ГО

Молодіжний центр,  
7 ЦДЮТ за місцем

проживання

Парафія Різдва Присвятої
Богородиці м.Мелітополь  
БО «БФ «Все можливо» 

ГО «Патріот» 
Федерація велосипедного

спорту

ГО "Фрідом" 
ГО "Школа свідомого
батьківства "Лелека"

ГО "Переселенці та громада
разом" 

ГО "Сяйво надії" 
Громадська ініціатива Перше
Бердянське антикафе "Час Є"

Хаб "Маяк"

ГО «Спілка учасників бойових дій
«Захисник Вітчизни» 

ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» 
ГО «Інститут громадського
розвитку «Ортега і Гасет» 

Центр розвитку та підтримки
молодіжних ініціатив 

3 вільних простори
на базі бібліотек та

Краєзнавчого
музею
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Жодне з аналізованих міст на має
майданчику для таборування

Кожне місто має не менше трьох
об'єктів соціальної сфери, які надають
соціальні послуги молоді. 

Молодіжна інфраструктура

Бердянськ та Енергодар не
мають школи мистецтв 
Токмак не має кінотеатру/театру 
 
Всі міста мають розгалужену
спортивну інфраструктуру

Міста в цілому мають досить розгалужену
систему молодіжної інфраструктури в
спортивній та культурній сфері, тому ми
позначили "досягнення" та "резерви розвитку" у
цьому контексті. Будинок культури

м.Бердянськ

Коворкінг на базі
бібліотеки м.Мелітополь

Палац спорту м.Токмак

30



Для  якісного  аналізу, враховуючи рекомендації Управління молоді, фізичної культури та
спорту ЗОДА були обрані м.Мелітополь, м.Василівка, Гуляйпільська міська ОТГ. Про
складові більш детального дослідження обраних міст ви можете ознайомитися в першій
частині нашого дайджесту. 
На наступних сторінках можна побачити зібрану інформацію щодо адмінстративного
забезпечення, молодіжної інфраструктури та умов молодіжної участі в обраних містах. До
аналізу кожного міста додаються рекомендації щодо покращення менеджменту молодіжної
роботи та підвищення рівня молодіжної участі. Для спрощення подання інформації далі по
тексту використані такі символи:

3.4. Огляд системи молодіжної роботи в м. Мелітополь,
м.Василівка та Гуляйпільській ОТГ

МЦ ГО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Міські молодіжні програми

Обсяг фінансування
молодіжних заходів та програм

Залучення спонсорських коштів

Міжсекторальне спіробітництво

Діяльність з визначення
інтересів та потреб молоді
Надання пропозицій до місцевої
влади щодо молодіжної роботи

Інформаційні ресурси

Кількість
спеціалістів,що
працюють з
молоддю

Кількість
спеціалістів,що
пройшли тренінг
"Молодіжний
працівник"

МОЛОДІЖНА ІНФРАСТРУКТУРА УЧАСТЬ МОЛОДІ

Кількість молодіжних
центрів

Кількість просторів
на базі яких
проходить
залучення молоді

Кількість майданчиків
для таборування Цитати

учасників
фокус-груп

Інфраструктура в
соціальній сфері

Молодіжна
інфраструктура в
спортивній сфері

Молодіжна
інфраструктура в 
сфері культури

Громадські організаці,
рухи, які сприяють

участі молоді

Дорадчі органи
молодіжного

представництва

Організовані
молодіжні обміни,

виїзди 

Кількість місцевої молоді

Позиція молоді міста
на драбині Харта на
думку учасників
фокус-груп
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Управління молоді 
та спорту 

Мелітопольської 
міської ради 

www.facebook.com/mltUMS

"Коли в кабінеті багато
молоді, на месенджер
постійно приходять
повідомлення від молоді,
яка готова реалізовувати
свої найбожевільніші ідеї
з нашою допомогою, -
тоді я розумію,що ми все
робимо правильно"

МЕЛІТОПОЛЬ

Тетяна Несват 
заступник начальника управління

2 1
Меліто́поль  —  адміністративний центр
Мелітопольського району Запорізької області. 
Населення — 155 864 мешканців.

"Реалізація заходів  
молодіжної політики"
"Національно-
патріотичне  
виховання молоді"
"Про призначення
стипендії  
Мелітопольського
міського голови

50 000 грн

30 000 грн

51 500 грн

400,000 грн. на
ремонтні роботи у
приміщенні
 молодіжного
центру  
 
матеріальна
допомога GIZ
молодіжному
центру).

Долучаємо ініціативні
рухи міста

(СтудБумеранг, "Твій
вибір"), співпрацюємо з

структурними
підрозділами 

Мелітопольської
міської ради

40 275 осіб 

Листи на міського
голову щодо
збільшення

фінансування
молодіжної сфери

32



Цікаво працювати з молоддю 

Молодіжна 

інфраструктура
1МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб. поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Спортивна база 
Басейн 
ДЮСШ

1 
50 
 
7 
 
1 
50 
3 
2 
2 

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
5 
1 

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

7

"Місту не вистачає
велосипедних доріжок"
Катя,студентка

"..Іноді просто хочеться
полежати на газоні, але
такого місця не має.."
Ігор,студент
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Молодіжна  

участь

Відвідування
студентами 
м. Чернівці
("СтудБумеранг") 
 

ГО

 
3 Студентські ради
при ВНЗ 
10 Студентських рад  
при ВНЗ І-ІІ р.а. 
 

ГО "Патріот" 
БО "БФ "Все
можливо" 
Федерація
велосипедного
спорту 
 

 Проект, який об’єднав на
території м. Мелітополя, молодь
з Ужгорода, Львова, Полтави,
Сум. 
Мета проекту - обмін знаннями
про традиції святкування
різдвяних свят, виготовлення
символіки та вивчення
традиційних українських пісень 
 

великдень  

разом

велодень

Велодень - захід який
користується великим попитом
серед молоді. В місті існує 
Мелітопольська Федерація
велосипедного спорту за
ініціативою яої проводяться
велозаїзди та велодні 
 

"Місту дуже не вистачає
тематичних зустрічей, де
можна було б просто
поспілкуватися"
Влад,студент

"Я брала участь у великій
кількості заходів, але
найбільше задоволення
приносить участь в
квестах " Марина
,студентка
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Рекомендації для підвищення рівня
молодіжної участі в  м. Мелітополь

Адміністративне забезпечення 1
Забезпечити системне інформування молоді щодо молодіжних
заходів. Потреба в єдиній інформаційній платформі та координації
молоді міста є актуальною серед молоді.

Практикувати  обґрунтовану молодіжну політику. Проводити
соціологічні опитування, анкетування молоді та враховувати зібрану
інформацію при плануванні подальшої діяльності з молоддю.  
Заходи, які будуть відповідати потребам молоді - будуть
користуватися попитом та сприяти підвищенню рівня молодіжної
участі.

2 Молодіжна інфраструктура 

Збільшити паркову зону, забезпечити місця відпочинку для молоді на
природі.

На базі молодіжного центру забезпечити вільний простір  з
можливістю змістовного наповнення діяльності центру молоддю. 
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Розвивати мережу шкільного самоврядування спільно з
представниками студентських рад. Такий напрямок співпраці
молоді різних вікових груп  активізує та об'єднує місцеву молодь, а
також стане фундаментом для діяльності єдиного дорадчого
молодіжного органу.

Сприяти участі місцевої молоді у міжнародних проектах та
обмінах шляхом організації інформаціїних зустрічей, системного
інформування  молоді щодо міжнародних можливостей, зокрема
щодо Програми Erasmus+

Створити єдиний координаційний дорадчий орган молодіжного
представництва - у форматі Молодіжної ради, або Молодіжного
парламенту, куди будуть входити представники наявних
студентських рад. Функціонування такого органу забезпечить 
якісне зростання рівня молодіжної участі - від "виконавчих функцій"
до "ініціаторів та координаторів".  Створення такого органу вирішить
комунікаційну проблему  між молодіжними лідерами міста.

Запровадити систему  фінансування на конкурсній основі
проектних пропозицій місцевих молодіжних ГО та ініціативних
груп. Такий формат взаємодії збільшить кількість молодіжних
лідерів, ініціативних груп, актуальних молодіжних проектів.

Умови молодіжної участі3

36



Відділ культури і 
туризму, молоді та 
спорту 

Василівської РДА* 

facebook.com/groups/1961722767411294

"Для мене можливості
завжди існують. Зараз
в Україні якщо ти хочеш
себе реалізувати в
громадському житті, то
це не проблема, маєш
проект та команду і
все, вперед – ставайте
соціально активними, і
до перемоги!"

василівка

Тетяна  Єрьоменко 
головний спеціаліст

1 1
Василівка  —  адміністративний
центр Василівського району
Запорізької області. 
Населення — 13 683  мешканців.

Районна
програма
«Молодь

Василівщини на
2017-2021 роки»

0 грн

Спонсорська
допомога від
«Благодійний

фонд «Під
покровом

Богородиці»,  
«Благодійний

фонд «Таврида». 
 

3 357 осіб 
 

*За реалізацію молодіжної політики в місті відповідає структурний
підрозділ районної адміністрації. В структурі міської влади відсутний
спеціалізований відділ, який відповідає за реалізацію молодіжної
політики, міські молодіжні програми також відсутні. 
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Молодіжна 

інфраструктура
МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб. поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Спортивна база 
Басейн 
ДЮСШ

1 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
 

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

1

"Місту необхідний простір, де можна проводити
молодіжні та  культурні заходи, неформальні зустрічі,
пограти в настільні ігри та просто поспілкуватися"
Володимир.працюючий
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Молодіжна  

участь

ГО

Молодіжна
громадська рада
при ВРДА 
2 Студентські ради
при ВНЗ І-ІІ р.а. 
 

На захід приїздять
велосипедисти з різних
куточків Запорізької області,
такі як м. Запоріжжя, м.
Дніпрорудне, м. Енергодар, м.
Мелітополь, м. Нікополь, смт.
Михайлівка. Щорічно учасники
змагаються  в велоспринтах,
естафетах, долають маршрути
Василівського району   
 
Мета заходу – зацікавити та
залучити молоде покоління до
активного суспільного життя
району. Учасники змагалися за
принципом відомої гри КВК,
головною темою якої стала
презентація власних професій. 
 

велодень

молодіжна 

весна

"Дуже хочеться, щоб
в місті були вечірні
кінопокази на
відкритому повітрі"
Сергій, студент 

"В місті не проходять розвиваючі заходи для молоді. Я
думаю, що тренінги для особистісного розвитку мали б
попит серед місцевої молоді" Наталія,працююча
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Рекомендації для підвищення рівня
молодіжної участі в  м. Василівка

Адміністративне забезпечення 1
Розробити систему заходів, або програму, спрямовану на
вирішення потреб молоді міста, та забезпечити фінансування
молодіжної політики . Існування такої програми або системи заходів
є вкрай необхідним для збереження молодіжного потенціалу міста.
Розробка такої програми обовязково повинна відбуватися з
залученням молоді міста та всіх зацікавлених сторін. Запланована
діяльність по роботі з молоддю повинна грунтуватися на актуальних
потребах та інтересах місцевої молоді, які можна дослідити шляхом
проведення  анкетування, опитування молоді. 

У складі органів виконавчої влади передбачити наявність
спеціаліста, який буде відповідати за реалізацію молодіжної
політики в місті. Існування такого спеціаліста забезпечить системну
молодіжну роботу в місті, який візьме на себе відповідальність за
реалізацію  молодіжних заходів, активізацію молодіжного потенціалу
та координацію активної молоді в місті. 
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Налагодити в місті міжсекторальну взаємодію. Молодіжна
політика охоплює багато сфер - освіту, культуру, охорону
здоров'я, соціальну сферу. Координація зусиль струткур
перелічених сфер дозволить реалізовувати різнопланові молодіжні
заходи та залучати більшу кількість ресурсів та спеціалістів.
Рекомендуємо налагодити співпрацю з міським Центром соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, Будинком культури, місцевими
бібліотеками.   
 

Залучати додаткові кошти на реалізацію молодіжних заходів,
практикувати локальний фандрайзинг. Налагодити системну
взаємодію з бізнес-структурами, меценатами, благодійними фондами,
міжнародними донорами. Розробити стратегію з фандрайзингової
діяльності, що дозволить комплексно та системно налагодити
діяльність з залучення спонсорських коштів та міжнародної технічної
допомоги.  
 

Молодіжна інфраструктура 2
Створити молодіжний центр. Молодіжний центр - це ядро
молодіжної роботи в місті. Така структура необхідна для
комплексного та грамонійного розвитку молоді, її самореалізації та 
залучення до життя в громаді. 
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3
Умови молодіжної участі

Забезпечити систему навчання , обмін досвідом для
представників районної Молодіжної ради. Розвиток та якісне
зростання членів Молодіжної ради буде сприяти належному
виконанню її функцій. Це збільшить кількість молодіжних проектів, які
будуть ініційовані та реалізовані самою молоддю, підвищить якісний
рівень молодіжної участі. У перспективі створити міську Молодіжну
раду.

Збільшити кількість зон відпочинку для молоді. Спортивні
майданчики, зелені зони, облаштування набережної з водними
атракціонами, парки з наявністю розважальної складової (тенісні
столи, велотрекінг, літній кінотеатр) забезпечать якісне та
конструктивне дозвіллля молоді.

Потреба у вільному просторі для молоді міста, на базі якого можна
організовувати заходи, планувати поточну діяльність, проводити
різноманітні активності є вкрай актуальною. В місті є активна молодь,
яка готова долучитися до змістовного наповнення діяльності центру
на волонтерських засадах.
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Забезпечити системне інформування молоді про можливості
молодіжної участі. Створити єдину інформаційну платформу, яка
буде виступати комунікаційною площадкою для місцевої
молоді. Використовувати соціальні мережі  та інші канали
комунікації які користуються попитом серед молоді. Надавати
інформацію молоді про семінари, тренінги, обміни, в яких може
прийняти участь місцева молодь. Запрошувати експертів та
проводити інформаційні зустручі щодо можливостей міжнародного
волонтерства, обмінів, молодіжних програм.  
 Налагодити співробітництво з регіональними, всеукраїнськими
громадськими організаціями у напрямку підвищення рівня
молодіжної участі. Взаємодія з Запорізькими обласними
громадськими організаціями, Запорізьким обласним центром
молоді  надасть змогу залучати додаткові ресурси для реалізації
молодіжних заходів. 

Ініцюювати заходи громадянської освіти, популяризації
волонтерства  для молоді міста на базі освітніх закладів. Такий
напрямок діяльності допоможе підвищити інтерес молоді до заходів
громадської активності, збільшити кількість активної молоді, буде
сприяти появі нових молодіжних лідерів та ініціативних груп,
що стане фундаментом для діяльності єдиного дорадчого
молодіжного органу.
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Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Гуляйпільської 
міської ради

sites.google.com/a/vomsgpmrada.pp.ua/sait/

"У тандемі з молоддю
втілюєш в життя
креативні та неординарні
ідеї. Є віддача від
підростаючого
покоління, а це
означає,що життя
прожите не дарма. Твої
плани і задуми потрібні
молоді -  і це головне!"

гуляйпільска 

отг

ГЕБЕЛЬ СЕРГІЙ 
головний спеціаліст

2
Гуляйпільска ОТГ  утворена 30
квітня 2017 року 
Населення — 18 820 мешканців.

Програма розвитку
освіти ГМТГ на 2018-
2022 роки: 
1) «Формування
сучасного
громадянина»,  
2) «Громадсько
активна школа»,  
3) «Національно-
патріотичне
виховання» 

0 грн

Співпрацюємо з
Товариством Червоного

Хреста та ГУ ДСНС у
Запорізькій області

5 000 осіб 
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Молодіжна 

інфраструктура
МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб. поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Спортивна база 
Басейн 
ДЮСШ

1 
21 
 
7 
 
 
9 
 
 
1 
- 
- 
9 

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

 
 
 
 
1 
 
9 
 
16 
 

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми
та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

1 
1 
 
 
 
 

2

 
"Нам потрібно більше
можливостей для
вуличного спорту"
Катерина, школярка 
 

 
"Не вистачає чистої
водойми, місць для пікніку,
відпочинку на природі"
Настя, школярка 
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Молодіжна  

участь
ГО

 
9 структур
шкільного
самоврядування 
 

ГО "Інтегра" 
 
 

Тутешні активісти вбачають у
щойно створеному ХАБі
«Територія Свободи» простір для
ефективної взаємодії
громадськості та міської ради.
Простір стоврено ГО "Інтегра" 

7 травня 2018 року вулицями
міста проїхали учні міських шкіл –
учасники велопробігу,
проведеного в рамках Обласної
велоестафети “Єдність в ім’я
Перемоги” до Дня пам’яті та
примирення. 
Любителів велотранспорту
зібралося близько 100 чоловік.  
 

велоестафета

територія  

свободи

"Тренінги з особистісного
розвитку, мовні клуби,
опанування навичок в
сфері ІТ -це те, що цікаво
мені та моїм друзям"
Настя, школярка 
 
 Дуже хочеться, щоб в Гуляйполі проходили марафони,

забіги та інши заходи з популяризації спорту"
Сергій,школяр 
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Рекомендації для підвищення
рівня молодіжної участі в
Гуляйпільській ОТГ

1 Адміністративне забезпечення

Розробити систему заходів,  програму, спрямовану на
вирішення потреб молоді міста та забезпечити фінансування
молодіжної політики. Існування такої програми, або системи
заходів є вкрай необхідним для збереження молодіжного
потенціалу міста. Розробка такої програми обов'язково повинна
відбуватися з залученням молоді міста та всих зацікавлених
сторін. Запланована діяльність по роботі з молоддю повинна
грунтуватися на актуальних потребах та інтересах місцевої
молоді, які можна отримати шляхом проведення  анкетування,
опитування молоді. Молодь - це одна з найкращих інвестицій в
розвиток громади. Для того, щоб проводити молодіжні заходи на
належному рівні необхідна фінансова підтримка. Відділу, на який
покладено відповідальність щодо реалізації молодіжної політики
рекомендуємо надати до органів місцевої влади пропозиції 
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Практикувати  обґрунтовану молодіжну політику. Проводити
соціологічні опитування, анкетування молоді та враховувати
зібрану інформацію при плануванні подальшої діяльності з
молоддю. Заходи, які будуть відповідати потребам молоді -
будуть користуватися попитом та сприяти підвищенню рівня
молодіжної участі.

Підвищити компетентність спеціалістів, які відповідають за
реалізацію молодіжної політики в громаді.  Для того, щоб
молодіжна робота розвивалася, молодіжними питаннями
повинна займатися компетентна людина, яка має базовий
рівень знань для реалізації успішних молодіжних проектів,
інформацію щодо європейських підходів до молодіжної
політики. Спеціалістам місцевого відділу, на який покладено
відповідальність за реалізацію державної молодіжної політики,
рекомендуємо пройти безкоштовне навчання за програмою
"Молодіжний працівник" (Загальну інформацію, розклад
тренінгів можна знайти на сайті www.youth-worker.org.ua.)

щодо розвитку молодіжної політики в громаді та запит на
фінансування молодіжних заходів.  Залучення додаткових коштів
може відбуватися через налагодження системної взаємодії з
бізнес-структурами, меценатами, благодійними фондами,
міжнародними донорами.  

48



Створити молодіжний центр. Молодіжний центр - це ядро
молодіжної роботи в громаді. Така структура необхідна для
комплексного та грамонійного розвитку молоді, її
самореалізації та  залучення до життя в громаді. В громаді є
можливість використати приміщення соціального фонду для
зазначених цілей, а також є активна молодь - представники
шкільного самоврядування, яких можна залучати для
змістовного наповнення діяльності центру. 

Налагодити взаємодію з наявними вільними просторами, на
базі яких можна залучати молодь та проводити молодіжні
заходи. Розпочати співробітництво з громадським хабом,
бібліотеками, будинками культури; ресурси та матеріально-
технічне оснащення яких можна використовувати для того,
щоб проводити спільні молодіжні заходи.

2 Молодіжна інфраструктура 

Розпочати системну інформаційну роботу щодо результатів
та перспектив молодіжної роботи, можливостей для молоді.
Використовувати соціальні мережі  та інші канали комунікації,
які користуються попитом серед молоді. Надавати інформацію
молоді про семінари, тренінги, обміни, в яких може брати
участь місцева молодь.
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3 Умови молодіжної участі

Створити єдиний координаційний дорадчий орган
молодіжного представництва - у форматі Молодіжної ради,
або Молодіжного парламенту, до якого будуть входити
представники існуючих органів шкільного самоврядування та
представники активної молоді. Наявність такого органу
молодіжного представницва дозволить долучати не тільки
шкільну, але й трудову молодь (20-35 років) до життя в
громаді. Це буде сприяти консолідації молодіжного потенціалу
та  забезпечить  якісне зростання рівня молодіжної участі - від
"виконавчих функцій" до "ініціаторів та координаторів" проектів.
  Провести заходи громадянської освіти, заходи з
популяризації волонтерства  для молоді на базі освітніх
закладів. Такий напрямок діяльності допоможе підвищити
інтерес молоді до заходів громадської активності, збільшити
кількість активної молоді, буде сприяти появі нових молодіжних
лідерів та ініціативних груп

Збільшити кількість інфраструктурних об'єктів для
забезпечення дозвілля молоді. Розвиток велоінфраструктури,
кінотеатр, збільшення зелених та паркових зон, місць для
відпочинку на відкритому повітрі, спортивних майданчиків -
актуальні потреби місцевої молоді. 
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Налагодити співробітництво з регіональними,
всеукраїнськими громадськими організаціями у напрямку
підвищення рівня молодіжної участі. Взаємодія з Запорізькими
обласними громадськими організаціями, Запорізьким обласним
центром молоді надасть змогу залучати додаткові ресурси для
реалізацій молодіжних заходів. Визначити серед
зареєстрованих громадських організацій місцеві ресурсні
організації у контексті молодіжної політики. 
Сприяти участі  молоді у міжнародних проектах та обмінах
шляхом організації інформаціїних зустрічей, онлайн-семінарів,
системного інформування  молоді щодо міжнародних
можливостей, зокрема щодо Програми Erasmus+

Підвищення ініціативи молоді у проведенні молодіжних
заходів в громаді. Долучати молодь до планування, організації,
проведення загальноміських заходів, Проводити молодіжні
форуми (наприклад, провести форум шкільного
самоврядування), які допоможуть активізувати молодь та
налагодити діалог та співпрацю з молоддю щодо молодіжної
роботи в громаді.
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4. Молодіжна робота на локальному 
рівні в Південно-Східній Україні:  
Дніпропетровська область
4.1. Молодіжна політика на обласному рівні 

За реалізацією державної молодіжної політики
відповідає Управління молоді і спорту
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 
 

На обласному рівні фінансування молодіжної політики здійснюється згідно
Регіональної соціальної цільової програми “Молодь Дніпропетровщини” на
2012 – 2021 роки. Обсяг фінансування на 2018 рік відповідно до програми:
12 136,4 тис. грн. Затверджено бюджетом на 2018 рік: 7 149,0 тис. грн 
 
 
 
Співвиконавці програми:   Департамент освіти і науки  Дніпропетровської
обласної державної адміністрації; Дніпропетровський обласний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  
 
 

884 821 осіб
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4.2. Молодіжна робота в ОТГ Дніпропетровської області 

Станом на вересень 2018 всього в Дніпропетровській області утоврено 60
об'єднаних територіальних громад та існує 13 міст обласного значення.
Відповідь отримано від 27  ОТГ та  12 міст.  
 Огляд  складових системи молодіжної роботи  
в ОТГ Дніпропетровської області
На наступних сторінках ви зможете побачити  карту, на якій пронумеровано
та різними кольорами позначено  ОТГ, які надали відповідь на інформаційні
запити.  

1.Китайгородська ОТГ 
2.Слобожанська  ОТГ 
3.Верхньодніпровська ОТГ 
4.Межиріцька ОТГ 
5.Троїцька ОТГ 
6.Зайцівська ОТГ 
7.Іларіонівська ОТГ 
8.Раївська ОТГ 
9.Славгородська ОТГ 
10.Васильківська ОТГ 
11.Миколаївська ОТГ 
12.Межівська ОТГ 
13.Маломихайлівська ОТГ 
14.Покровська ОТГ 

15.Сурсько-Литовська ОТГ 
16.Мирівська ОТГ 
17.Грушівська ОТГ 
18.Зеленодольська ОТГ 
19.Апостолівська ОТГ 
20.НИвотрудівська ОТГ 
21.Широківська ОТГ 
22.Карпівська ОТГ 
23.Вакулівська ОТГ 
24.Софіївська ОТГ 
25. Девладівська ОТГ 
26.Криничанська ОТГ 
27.Святовасилівська ОТГ 
 
 
 

ГО
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громадських організацій, молодіжних та волонтерських рухів,  які залучають
молодь до участі в житті громади.  
 
молодіжних хабів, просторів на базі яких ведеться робота з молоддю 
 
дорадчих органів молодіжного представництва (як правило, були зазначені
тільки молодіжні ради) 
 
успішних практик молодіжної роботи (брались до уваги тільки реалізовані
практики на території громади) 
 
майданчиків для таборування 
 

На карті позначено різними символами наявність :  
 

ГО

об'єкти спортивної інфраструктури ( стадіон, майданчик для спортивних
ігор ,облаштоване футбольне поле, тенісний корт, спортивний зал,
спортивна база, басейн , дитячо-юнацька спортивна школа, тренажерний
зал, облаштований пляж)  
 
об'єкти  інфраструктури у сфері культури, що включає музичну та художню
школи, школу мистецтв, будинок культури, бібліотеку, кінотеатр/театр 
 
заклади соціальної сфери для молоді (центр соціальних служб для сім’ї ,
дітей та молоді, центр зайнятості, центр матері і дитини, центр по роботі з
ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю, клініка «Дружня до молоді»). 

Також будуть використовуватися такі символи:
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1

2
3 4

56
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

Стан молодіжної роботи в ОТГ Дніпропетровської області: наявність ГО, 
молодіжних центрів, молодіжних рад, успішних практик

ГО
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5

Молодіжна робота в ОТГ
Дніпропетровської області в цифрах

Апостолівська ОТГ 
Софіївська ОТГ 
Девладівська ОТГ 
Покровська ОТГ 
Слобожанська ОТГ

5 ОТГ мають молодіжні простори, на базі яких
проводиться робота з молоддю

21 ГО працюють
в ОТГ з
молоддю

13 ОТГ зазначили, що мають громадські
організації, які долучають молодь до громадської
діяльності 

6
5 ОТГ зазначили, що мають Молодіжу раду

2 не мають
інфраструктури 
у сфері
культури 

2 ОТГ зазначили, що не мають жодного
інфраструктурного об'єкту  у сфері культури  

Апостолівська ОТГ 
Софіївська ОТГ 
Верхньодніпровська ОТГ 
Криничанська ОТГ 
Покровська ОТГ 
Слобожанська ОТГ
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Молодіжна інфраструктура в ОТГ Дніпропетровської
області : спортивна, культурна, соціальна сфери

3 27 ОТГ майже кожна ОТГ має в наявності об'єкти спортивної
інфраструктури, окрім Сурсько-Литовської ОТГ. Більшість ОТГ зазначали
стадіони, спортивні зали, які функціонують на базі освітніх закладів (як
правило, шкіл). За кількістю об'єктів спортивної інфраструктури ми
зазначили ОТГ, які мають більше 15 та не більше 3 об'єктів спортивної
інфраструктури.  
 
 
 
 
 Васильківська ОТГ 
Апостолівська ОТГ 
Зеленодольська ОТГ  
Маломихайлівська ОТГ 
Межівська ОТГ 
Миколаївська ОТГ 
Покровська ОТГ 
Раївська ОТГ

Сурсько-Литовська ОТГ
Карпівська ОТГ
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Більша половина досліджених ОТГ (14) мають заклади, які
надають соціальні послуги молоді. Здебільшого це Центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  Центри
зайнятості, Центри соціальних послуг. Найбільшу кількість
(3 одиниці ) таких закладів має Апостолівська ОТГ. 

Всі ОТГ, за вийнятком Нивотрудівської та Сурсько-
Литовської, мають об'єкти інфраструктури культурної
сфери. Кількість таких об'єктів в кожній ОТГ варіюється від
3 до 27. Як правило, більшу частку становлять бібліотеки. 
Виходячи з сумарної кількості об'єктів, ми сформували
рейтинг ОТГ, які мають найбільшу (більше 15) та найменшу
(до 3)  кількість закладів культури. 
 

Апостолівська ОТГ 
Межівська ОТГ 
Покровська ОТГ 
Раївська ОТГ

Нивотрудівська ОТГ
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ  Дніпропетровської
області

"ENERGY FEST Нова Генерація" 
Зеленодольська ОТГ
Тисячі гостей з різних регіонів, виступи музичних
колективів різних  напрямків з усієї України, десятки
розважальних і пізнавальних локацій, спортивні
змагання і флешмоби, квести та майстер-класи. Це -
«ENERGY FEST Нова Генерація», який проходив 28-29
липня в м.Зеленодольск, організатором якого є
Благодійний фонд  «Агенція місцевого економічного
розвитку м. Зеленодольськ».  
Протягом заходу працювали такі локації: 
- спортивні змагання: футбол, пляжний волейбол,
стрітбол, настільний теніс, Workout, веслування на
байдарках і каное, велопробіги; 
- «КІДЗ-зона» з розвагами для дітей; 
-  «Смарт-зона» з тренінгами та семінарами; 
- «Місто професій», де кожен бажаючий міг
познайомитися з різними напрямками діяльності і т.д. 
Інформацію взято з ресурсу http://novemisto.info/dva-
dnya-muzyki-drajjva-i-dobrojj-ehnergii-v-zelenodolske-
proshel-energy-fest-nova-generaciya-foto-video/ 
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ  Дніпропетровської
області

"Корінь екології" 
Криничанська  ОТГ
Проект згуртував навколо себе коло однодумців –
молодь, що прагне жити в чистому середовищі, бути
цивілізованою, цінувати навколишній світ та
поважати людський труд. Організатором проекту є
ГО "МО "Корінь екології", команда ще зовсім молода.
Почала діяльність з 5 осіб – зараз в  організації 10
активістів.  
Основною метою проекту є привернення уваги
місцевих жителів до екологічних проблем.
Ініціативна молодь реалізовує серед населення еко -
торбинки, аби зменшити кількість поліетиленових
пакетів, що постійно використовуються в побуті.
Розповсюджуються  еко – торбинки  на
різноманітних публічних заходах, в місцевих
магазинах, Торбинки є багаторазовими  і повністю
екологічними. Близько 300 осіб придбали еко –
торбинки, тим  самим свідомо погодившись на
зменшення використання поліетилену. 
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ  Дніпропетровської
області

"Молодіжна радіостанція" 
Слобожанська  ОТГ
Молодіжна радіостанція – це проект місцевого
молодіжного співтовариства, який
підтримується USAID через DOBRE в рамках
компоненту молодіжної програми DOBRE та
функціонує на базі місцевого освітнього
закладу. 
Ідея цього проекту виникла після зустрічі з
громадсько активною молоддю, під час якої
обговорювались пріоритети роботи та
молодіжні ініціативи щодо розвитку
молодіжного руху в Слобожанській громаді.
Однією з ініціатив стало створення молодіжної
радіостанції. Проект направлений на
обізнаність молодого покоління про заходи та
події, які відбуваються у громаді, надасть
можливість долучитися до них, розвивати медіа
культуру, а ще спробувати себе в якості
радіоведучих, авторів програм.  
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4.3. Молодіжна робота в містах Дніпропетровської області

Огляд молодіжної роботи в містах передбачає загальний та якісний аналіз. 
Для загального аналізу бралися до уваги лише міста обласного значення, окрім
обласних центрів. Отже, в цьому контексті ми розглянемо м.Вільногірськ, м.Покров,
м.Синельникове, м.Тернівка, м.Жовті Води, м.Кам'янське, м.Кривий Ріг, м.Марганець,
м.Нікополь, м.Новомосковськ, м.Павлоград, м.Першотравенськ . Загальний аналіз цих
міст буде включати огляд умов молодіжної участі (наявність ГО, молодіжних рухів,
органів молодіжного представництва), молодіжну інфраструктуру та найбільш успішні
реалізовані молодіжні проекти.  
Узагальнену інформацію по містам ми сформували у таблицю, в якій будемо
використовувати наступні символи та скорочення: 
 
 
 
ГО

об'єкти спортивної інфраструктури ( стадіон,
майданчик для спортивних ігор ,облаштоване
футбольне поле, тенісний корт, спортивний
зал, спортивна база, басейн , дитячо-юнацька
спортивна школа, тренажерний зал,
облаштований пляж)  
 
об'єкти  інфраструктури у сфері культури, що
включає музичну та художню школи, школу
мистецтв, будинок культури, бібліотеку,
кінотеатр/театр 
 
заклади соціальної сфери для молоді (центр
соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді,
центр зайнятості, центр матері і дитини,
центр по роботі з ВІЛ-інфікованими дітьми та
молоддю, клініка «Дружня до молоді»). 

громадські організації, молодіжні та
волонтерські рухи,  які залучають
молодь до участі в житті громади.  
 
молодіжні центри,хаби, простори на
базі яких ведеться робота з молоддю 
 
 
дорадчі органи молодіжного
представництва  
 
успішні практики молодіжної роботи
(брались до уваги тільки реалізовані
практики на території громади) 
 
майданчики для таборування 
 
ЦДЮТ - центр дитячої та юнацької
творчості 
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Покров 

Тернівка

Вільногірськ

Синельникове

ГО

Громадське дитячо-молодіжне
 об'єднання «Янус»

ГО «Шахи для життя» 
ГО «Спортивний клуб «Спарта

2008» 
ГО «Міська федерація хортингу

м.Покров» 
Євроклуб 
(всього 7)

Зазначено лише міські
спортивні організації та

федерації 

Молодіжна організація
«Молодіжна ініціатива реформ»

(МИР) 
Благідійний фонд «Милосердя» 

коворкінговий
простір у
бібліотеці, 

Будинок творчості
дітей та юнацтва 

Марганець
Дитячо-молодіжна

громадська організація
«Дієвих та ініціативних

марганчан» (МДО «ДІМ»)
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Кам'янське

Нікополь

Жовті Води

Кривий Ріг

ГО

ЦДЮТ 
ГО «Спілка активних громадян» 
ГО «Агенція сталого розвитку

Жовті Води» 
ГО «Жовтоводське об’єднання

рибалок» 
(всього 9)

ГО "Щира справа" 
ГО "Академія тренінгової

освіти" 
ГО "Молодіжна ліга майбутніх

поліцейських" 
 

Молодіжний центр
"StudHub"

ГО «Активна молодь Нікополя» 
ГО «Мир» 

Нікопольська міська організація
«Студентська свобода» 

Центр молодіжних
ініціатив
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Павлоград

Нікополь

Новомосковськ

Першотравенськ

ГО

Новомосковський
міський культурно-

освітній дитячо -
молодіжний центр

«Національний корпус
Новомосковщина» 

Новомосковська міська
 організація «Партія Зелених

України» 

ГО «Молодіжна ініціатива
реформ» 

ГО «Стріт Вораукт Павлоград» 
Євроклуб  «Європа-плюс» 

ГО «МЦС «Позитивний
Павлоград» 
(всього 10)

ГО «Молодіжна ініціатива
реформ» 

ГО «Допоможемо разом» 
ГО «СЦ «Тайсон» 

ГО «Майбутнє без СНІД» 
(всього 8)

4 молодіжні
простори на базі ГО
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11 з 12 міст зазначили,що не мають
майданчиків для таборування (такий
майданчик наявний в м.Кам'янське)

Жодне з перелічених міст не має
Центру матері та дитини. Центри по
роботі з з ВІЛ-інфікованими дітьми та
молоддю відсутні в 10 містах. 

Молодіжна інфраструктура

Звичайно, що міста в цілому мають досить
розгалужену систему молодіжної
інфраструктури в спортивній та культурній сфері,
тому ми позначили "досягнення" та "резерви
розвитку" у цьому контексті.

Наметове містечко 
м. Кам'янське

Коворкінговий простір  
м.Покров

Молодіжний центр
"Позитивний Павлоград" 
м.Павлоград

6 міст з 12 мають більше 3 об'єктів, які
надають соціальні послуги молоді
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В цілому, всі міста мають розгалужену
спортивну інфраструктуру: стадіони,
спортивні майданчики та зали,
облаштовані футбольні поля, тренажерні
зали

Молодіжний центр "#StudHub" 
м.Кривий Ріг

Міській пляж  
м.Тернівка

Новомосковський
молодіжний центр 
м.Новомосковськ

м.Тернівка не має стадіону

Школа мистецтв та художня школа -
об'єкти, які найчастіше відстуні в
містах. 9 міст не мають художніх шкіл, 8
міст не мають шкіл мистецтв 
 

 м.Кам'янське, м.Кривий Ріг мають
найбільш розгалужену
інфраструктуру в сфері культури *

 *згідно показників розроблених Державним інститутом сімейної
та молодіжної політики

Молодіжна інфраструктура
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Приклади молодіжних проектів в містах
Дніпропетровської області

"Література на колесах" 
м. Кривий Ріг
Мета проекту – популяризація читання української
літератури, підняття престижу міського
електротранспорту, як найбільш зручного,
безпечного та екологічного виду транспорту
Кривого Рогу. 
У 2015 році в міських тролейбусах, трамваях  члени
молодіжного виконкому розміщували листівки з
творами видатних українських авторів. У 2016 році
стартував другий етап цього проекту – «Вірші
рідного міста», де на листівках були надруковані
твори криворізьких поетів. 
З 06 листопада 2017 року розпочалася третя
заключна хвиля проекту, що має назву «Надія
Кривбасу» та представлена віршами дітей і молоді
міста. 
Інформацію взято за
посиланням https://kr.gov.ua/ua/news/pg/8111766
8768633_s/
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Приклади молодіжних проектів в містах
Дніпропетровської області

"Єдина громада" 
м. Першотравенськ
Проект мав за мету розвиток навичок комунікації і
толерантності для побудови діалогу та формування
спільного бачення майбутнього у населення міста.
Протягом року в Першотравенську проходили
тренінги спрямовані на сприяння згуртованості
громади.Фінальним етапом реалізації проекту  став
молодіжний фестиваль «Сила єднання», в якому
взяли участь і гості із сусідніх громад.Проект
реалізовувався ініціативною групою містян разом з
Благодійною організацією «Українські серця» у
партнерстві з ГО «Спортивний центр "Тайсон" за
сприяння міського голови  та за  підтримки
міжнародних грантових організацій IREX та ГУРТ.   
Інформацію взято за
посиланням http://pershrada.gov.ua/index.php/new
s/2578-pershotraventsi-ta-gosti-iz-susidnikh-
gromad-ob-ednalisya-na-regionalnomu-festivali-sila-
ednannya.html
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Приклади молодіжних проектів в містах
Дніпропетровської області

"Поетичний вечір" 
м.Нікополь

Традиційний захід, що проводиться ГО "Активна
молодь Нікополя". Мета проекту - консолідація
молоді міста Нікополь та Нікопольського району,
всесторонній розвиток молоді, розкриття її
творчого потенціалу,підвищення культури молоді. 
"Перший поетичний вечір, ми вирішили провести 5
років тому - розповідає Олександр Бормотов
(організатор). - Пам'ятаю, як тоді переживали і
думали: чи прийдуть до нас люди. Адже, це
Нікополь, не Київ. Як потім виявилося, багатьом в
місті цікава поезія ...." 
Здебільшого захід відвідує близько 20 поетів, та ще
до 20 осіб-слухачів, молодь віком від 14-15 років,
деякі учасники старшого віку приходять зі своїми
друзями, родинами. 
Інформацію взято за
посиланням http://meriatokmak.gov.ua/index.php/2
653-tokmak-misto-dlya-lyudej
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Для якісного  аналізу, враховуючи рекомендації Управління молоді,та спорту ДОДА були
обрані м.Новомосковськ, м. Жовті Води та м.Кам'янське. Про складові більш детального
дослідження обраних міст ви можете ознайомитися в першій частині нашого дайджесту. 
На наступних сторінках можна побачити зібрану інформацію щодо адмінстративного
забезпечення, молодіжної інфраструктури та умов молодіжної участі в обраних містах. До
аналізу кожного міста додаються рекомендації щодо покращення менеджменту молодіжної
роботи та підвищення рівня молодіжної участі. Для спрощення подання інформації далі по
тексту використані такі символи:

4.4. Огляд системи молодіжної роботи в м. Новомосковськ,
м.Жовті Води та м.Кам'янське

МЦ ГО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Міські молодіжні програми

Обсяг фінансування
молодіжних заходів та програм

Залучення спонсорських коштів

Міжсекторальне спіробітництво

Діяльність з визначення
інтересів та потреб молоді
Надання пропозицій до місцевої
влади щодо молодіжної роботи

Інформаційні ресурси

Кількість
спеціалістів,що
працюють з
молоддю

Кількість
спеціалістів,що
пройшли тренінг
"Молодіжний
працівник"

МОЛОДІЖНА ІНФРАСТРУКТУРА УЧАСТЬ МОЛОДІ

Кількість молодіжних
центрів

Кількість просторів
на базі яких
проходить
залучення молоді

Кількість майданчиків
для таборування Цитати

учасників
фокус-груп

Інфраструктура в
соціальній сфері

Молодіжна
інфраструктура в
спортивній сфері

Молодіжна
інфраструктура в 
сфері культури

Громадські організаці,
рухи, які сприяють

участі молоді

Дорадчі органи
молодіжного

представництва

Організовані
молодіжні обміни,

виїзди 

Кількість місцевої молоді

Позиція молоді міста
на драбині Харта на
думку учасників
фокус-груп
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Управління культури, 
молоді, національностей і 
релігій Новомосковської 
міської ради*

facebook.com/groups/1679578188732102

"Мене надихає активна
молодь міста. А
пасивну дуже хочеться
"розкачати". Надихає
наша команда, наші
друзі, колеги з
громадських
організацій. Просто у
нас спільна ціль –
зробити місто кращим."

новомосковськ

анастасія строіло 
Директор  новомосковського міського 

культурно-освітнього дитячо-молодіжного 
центру 

1
Новомосковськ -
адміністративний центр
Новомосковського району
Дніпрпопетровської області. 
Населення - 71 434 мешканців

«Молодь
Новомосковська
2012-2021 рр.» 118 178 грн

18 801 осіб 
 

Спонсорська
підтримка

міських
політичний

партій 

вуличні
опитування,

 анкетування по
навчальних

закладах 

Співпрацюємо спільно
з Центром  зайнятості,

міським центром
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
центром безоплатної
правової допомоги 

*За реалізацію заходів з молодіжної політики відповідає міський
молодіжний центр.  
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Молодіжна 

інфраструктура
МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Спортивна база 
Басейн 
ДЮСШ 
Тренажерний
зал 
Облаштовний
пляж

1 
106 
 
9 
 
5 
13 
1 
1 
2 
9 
 
1

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

 
 
 
 
1 
 
4 
 
7 
 

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми
та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

1 
1 
 
 
 
 

1 4

"..Хочу щоб в місті були
майданчики не лише для дітей
до 10 років.." Анна, безробітна 
 
"..Не вистачає вільних
громадських просторів у центрі
міста.." Руслан, працюючий 
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Молодіжна  

участь

ГО

 
Координаційна
рада з питань
національно-
патріотичного
виховання НМР 
4 Студентські ради 
 

ГПО «Прометей»,
ГО «Крок до
майбутнього», ГО
«Від мрії до дії»,
ГРУ «Могутня
держава» 
 
 

Захід до Дня Молоді Для гостей
свята були представлені розваги
будь-який смак: спортивні
локації, Фото-зона, жартівливий
вуличний РАГС, Food-корт з
смачною їжею та напоями,
Lounge-зона з кріслами мішками,
знайомство з Tatoo- майстрами
міста та інш. 

Інформаційна кампанія з
залученням молоді для мешканців
міста щодо перейменування
окремих вулиць міста. Головною
метою таких акцій є те, щоб люди
орієнтувалися і знали на честь
кого їх вулиця змінила назву

Молодь 

фест - 2018

Streets of 

Heroes

 
"Було б цікаво , щоб у
місті час від часу
організовували
нагородження
найкращих проектів,
спортсменів, активистів
.." Руслан, працюючий

 
"Мені було б цікаво
відвідувати різноманітні
заходи для покращення
інозменої мови"
Олександр, працюючий
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Здійснювати інформування органів місцевої влади щодо
наявних потреб молодіжної роботи. Інформування може
відбуватись у формі подання листів з пропозиціями та потребами
молодіжної роботи, інформаційних запитів і т.д. До нагальних
потреб молодіжної політики належить матеріально-технічне
забезпечення молодіжного центру, ремонт звонішньої та
внутрішньої частини приміщення.  
 
Покращити систему інформування молоді про молодіжні
заходи, проекти та поточну діяльність. Налагодити системну
роботу в соціальних мережах, розробити сайт, який виступить
єдиною інформаційною платформою для молоді.  

Адміністративне забезпечення1

Рекомендації для підвищення
рівня молодіжної  
участі в м. Новомосковськ
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Створити єдиний координаційний дорадчий орган
молодіжного представництва - у форматі Молодіжної ради,
або Молодіжного парламенту, куди будуть входити
представники наявних студентських рад. Функціонування
такого органу забезпечить  якісне зростання рівня молодіжної
участі - від "виконавчих функцій" до "ініціаторів та
координаторів". Створення такого органу також допоможе
долучити молодь різного віку до життя громади.

Умови молодіжної участі3

Збільшити кількість зон відпочинку для молоді. Сучасний
вільний простір для проведення заходів, спортивні
майданчики, зелені зони, облаштування набережної з водними
атракціонами, парки з наявністю розважальної складової
(тенісні столи, велотрекінг, літній кінотеатр) забезпечать
якісне та конструктивне дозвіллля молоді.

Молодіжна інфраструктура2
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Провести заходи громадянської освіти, заходи з
популяризації волонтерства  для молоді на базі освітніх
закладів. Такий напрямок діяльності допоможе підвищити
інтерес молоді до заходів громадської активності, збільшити
кількість активної молоді, буде сприяти появі нових
молодіжних лідерів та ініціативних груп.

Сприяти участі місцевої молоді у міжнародних проектах
та обмінах шляхом організації інформаціїних зустрічей,
системного інформування  молоді щодо міжнародних
можливостей, зокрема щодо Програми Erasmus+.

Розвивати мережу шкільного самоврядування спільно з
представниками студентських рад. Такий напрямок
співпраці молоді різних вікових груп  активізує та об'єднає
місцеву молодь, та стане фундаментом для діяльності
єдиного дорадчого молодіжного органу.
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Відділ молоді та 
спорту  

Жовтоводської 
міської ради 

www.facebook.com/rada.zv

"Хочу разом з молоддю
змінювати Україну на
краще.
Підтримуємо,надаємо
допомогу,спільно
співпрацюємо з
молоддю у вирішені їх
потреб і проблем." 

ЖОВТІ ВОДИ

Людмила шкуренко 
головний спеціаліст

3 2
Жовті Води - місто обласного
значення в Дніпропетровській
області. 
Населення —  48 440  мешканців.

«Молодь
м.Жовті Води

на 2017-
2021р.р.»

32 390 грн
Спонсорська
допомога від
місцевих
підприємців

 Співпрацюємо з
Центром зайнятості,
Центром безоплатної
правової допомоги,

Товариством Червоного
Хреста, виконавчим

комітетом Жовтоводської
міської ради

12 265 осіб 
 

Бюджетні запити
щодо реалізації

молодіжної політики
в місті, службові

записки – з питань
фінансування

(виділення
додаткових коштів).

Молодіжний форум
«Молодь за краще

майбутнє»,
анкетування  серед
студентів   учбових

закладів міста  та на
сторінці  Fb

«Молодіжна рада».
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Молодіжна 

інфраструктура
2МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб. поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Спортивна база 
Басейн 
ДЮСШ 
 

1 
59 
 
6 
 
5 
3 
 
1 
1 
 

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
7 
 

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Клініка "Дружня  
до молоді" 
Міський БФ
"Промінь"

1 
1 
 
 
1 
 
1

"Створення
молодіжного центру
допоже реалізовувати
молоді свої ідеї",
Катерина,працююча

"..Було б непогано зпочатку
зробити належне
освітлення вулиць міста в
вечірній час, щоб молодь
могла безпечно потрапити
додому",
Андрій,працюючий
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Молодіжна  

участь

ГО

Молодіжна рада при
ЖМР 
Координаційна рада
 з питань молодіжної
політики та
національно-
патріотичного
виховання ЖМР 
3 Студентські ради  
 
 

ГО "Спілка активних
громадян" 
ГО "Агенція сталого
розвитку" та інш. 
(всього 8) 
 

Сприяння підвищенню
ефективності реалізації
молодіжної політики в м.Жовті
Води на засадах партнерства
між молодіжними ГО, органами
студентського самоврядування
та державними установами.  
 

Проект «Сила в участі» - це
процес активізації громади 
шляхом залучення молоді до
громадської активності
(залучення до волонтерства,
розвиток лідерських якостей,
участь у партиципаторному
бюджетуванні та ін.) 
 

Молодіжний 

форум

сила в участі
"Цікаво зробити нічний
марафон/забіг для молоді
містом з розважальною
складовою" Андрій,
працюючий

"Молоді не вистачає
масових розважальних
заходів, наприклад,
фестивалів з фарбами
Холі" Наталія, працююча
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Рекомендації для підвищення
рівня молодіжної  
участі в м. Жовті Води 

Збільшити фінансування молодіжних заходів з місцевого
бюджету та залучати додаткові кошти. Молодь - це одна з
найкращих інвестицій в розвиток громади. Для того, щоб
проводити молодіжні заходи на належному рівні необхідна
фінансова підтримка. Відділу, на який покладено відповідальність
щодо реалізації молодіжної політики, рекомендуємо надати до
органів місцевої влади пропозиції щодо розвитку молодіжної
політики в громаді та запит на фінансування молодіжних заходів,
обгрунтувавши необхідність молодіжної роботи в місті
(результатами дослідження) та заручившись підтримкою активної
молоді міста.  Залучення додаткових коштів може відбуватися
через налагодження системної взаємодії з бізнес-структурами,
меценатами, благодійними фондами, міжнародними донорами. 

Адміністративне забезпечення1

81



Покращити інформаційну роботу з молоддю. Створити
власний інформаційний ресурс. Налагодити інформаційну
роботу в каналах комунікації які користуються попитом серед
молоді, розробити власну SMM-стратегію для кращої
представленості в соціальних мережах.

Молодіжна інфраструктура 2
Створити молодіжний центр. Молодіжний центр - це ядро
молодіжної роботи в громаді. Така структура необхідна для
комплексного та грамонійного розвитку молоді, її самореалізації
та  залучення до життя в громаді. В громаді є можливість
використати приміщення соціального фонду для зазначених
цілей, а також є активна молодь - представники Молодіжної ради
та громадського сектору, яких можна залучати для змістовного
наповнення діяльності центру. 

Збільшити кількість зон відпочинку для молоді. Сучасний
спортивний комплекс, кінотеатр, зелені зони, парки з наявністю
розважальної складової (тенісні столи, сучасні атракціони і т.д.) -
це потреби місцевої молоді для  якісного та конструктивного
дозвіллля.
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Умови молодіжної участі3

Сприяти участі  молоді у міжнародних проектах та обмінах
шляхом організації інформаціїних зустрічей, онлайн-семінарів,
системного інформування  молоді щодо міжнародних
можливостей, зокрема щодо Програми Erasmus+.
Запрошувати експертів та проводити інформаційні зустручі
щодо можливостей міжнародного волонтерства,обмінів,
молодіжних програм.

Ребрендинг та популяризація діяльності Молодіжної Ради.
Проінформувати молодь міста шляхом проведення відкритих
зустрічей на базі освітніх закладів про діяльність Молодіжної
Ради та можливості членства. Покращити "зовнішню складову"
- розробити більш сучасний логотип, сайт, забезпечити
представленість у популярних соціальних мережах,
месенджерах. 

Ініцюювати заходи громадянської освіти, популяризації
волонтерства  для молоді міста на базі освітніх закладів. Такий
напрямок діяльності допоможе підвищити інтерес молоді до
заходів громадської активності, збільшити кількість активної
молоді, буде сприяти появі нових молодіжних лідерів та
ініціативних груп, що стане фундаментом для діяльності єдиного
дорадчого молодіжного органу.
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Відділ спорту та 
молоді 
департаменту з 
гуманітарних питань 
Кам’янської міської ради 

Сторінка має назву "Відділ молоді 
та спорту" , але не має короткого 
посилання.

кам'янське

2 1
Кам'янське  —  місто обласного
значення Дніпропетровської області.  
Населення — 235 066  мешканців.

Міська програма
«Молодь на 2012-

2021 роки»
619 199 грн

64 120 осіб 
 

Співпрацюємо з різними
підрозділами Кам'янського

відділу поліції, Міським
центром здоров’я та медицини
спорту, Центром планування
сім’ї та репродукції людини,

Центром безоплатної правової
допомоги, тощо

Проведено опитування:  
«Я і моя батьківщина –

очима молоді»
(професійно-технічні та
вищі навчальні заклади
міста, соціальні мережі); 

«Дозвілля молоді»
(через соціальні мережі)  

Спеціалістами не
надано інформації
в блоці
"особистісна
мотивація" 
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Молодіжна 

інфраструктура
МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване футб
поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал 
Басейн 
ДЮСШ 
Тренажерний зал 
Облаштований  
пляж

3 
42 
 
10 
 
8 
97 
5 
7 
36 
4 
 
 
 

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 
Театр     
 

4 
 
1 
 
2 
 
3 
 
9 
3 
2

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
1

1 11

"Хочеться щоб в місті
було більше зон
відпочинку безпечних в
вечірній час, з належним
освітленням" Єгор,
студент

"Більше розважальних
складових в місцях
відпочинку саме для молоді
,а не дитячих атракціонів"
Павло,студент
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Молодіжна  

участь

ГО

Молодіжна рада
при виконавчому
комітеті КМР 
 
 

Захід проведено спільно з
Кам’янським міским центром з
надання безоплатної правової
допомоги. В ігровій формі
представниками відділу поліції
проведено майстер-клас по
самозахисту, продемонстровано
бойову зброю, захисне
обладнання та поліцейський
автомобіль. 
 Профілактична акція за участю
різних структур  в межах якої
обговорювалися теми:
профілактики ранньої вагітності,
попередження суїциду,  права
молоді та цінності сімейного
життя. Всього було охоплено 2702
особи з числа учнівської та
студентської молоді 
 

ГРА-КВЕСТ 
"Я МАЮ ПРАВО!"

Всеукраїнська
благодійна
організація
«Новий час» 
 
 

ВИБІР ЗА ТОБОЮ
"Мені цікаво брати участь
у волонтерських акціях,
нгаприклад відвідувати
дитячі будинки"
Анастасія,студентка

"Хочеться,щоб у місті
проходило більше
різноманітних конкурсів
для талановитої молоді."
Єгор,працюючий
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Рекомендації для підвищення рівня
молодіжної  
участі в м. Кам'янське

Адміністративне забезпечення1
Збільшити фінансування молодіжних заходів шляхом
залучення спонсорів та додаткових коштів.  Рекомендуємо 
налагодити системну взаємодію з бізнес-структурами,
меценатами, благодійними фондами, міжнародними донорами.
У співпраці з молоддю можна визначити місцеви молодіжні
проблеми, або потреби , які не можливо вирішити за рахунок
місцевого цільового бюджету, та розробити стратегію
фандрайзингової діяльності для залучення додаткових коштів.

Покращити систему інформування молоді про молодіжні
заходи, проекти та поточну діяльність. Налагодити системну та
якісну роботу в соціальних мережах, допрацювати зовнышню
складову спільноти в Facebook. Розробити SMM - стратегію.
Оновити зовнішній вигляд сайту, який може виступити
популярною інформаційною платформою для молоді. 
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Використовувати соціальні мережі  та інші канали комунікації,
які користуються попитом серед молоді (Instagram, Telegram).
Надавати більше інформації молоді про семінари, тренінги,
обміни, в яких може прийняти участь місцева молодь.

Молодіжна інфраструктура 2
Підвищити рівень інформованості молоді про наявні в місті
об'єкти для проведення власного дозвілля та
відпочинку.Провести ряд інформаційних зустрічей або
інформаційну кампанію в соціальних мережах щодо  існуючих
гуртків, клубів та вільних просторів

Збільшити кількість інфраструктурних об'єктів для
забезпечення дозвілля молоді. Розвиток велоінфраструктури,  
включення саме "молодіжних", а не "дитячих" розважальних
складових, атракціонів в місцях громадського відпочинку (в
парках, пляжах). Забезпечити більшу кількість зон відпочинку
молоді належним освітленням у вечірній час. Створити
майданчики для проведення різноманітних заходів
неформальної освіти на відкритому просторі. 
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Умови молодіжної участі3
Налагодити взаємодію з міськими, обласними громадськими
організаціями та існуючими молодіжними ініціативними
групами. Взаємодія та співробітництво з громадським
сектором дозволяє об'єднати ресурси з метою підвищення
рівня молодіжної участі, генерувати нові ідеї, впроваджувати
нові формати, розширювати цільову аудтироію. Як правило,
знайомтсво з наявними міським громадським сектором можно
розпочати з проведення презентаційних заходів - ярмарок,
форумів де кожна сторона зможе себе презентувати колегам,
в тому числі й молоді.

Ініцюювати заходи громадянської освіти, популяризації
волонтерства  для молоді міста на базі освітніх закладів.
Такий напрямок діяльності допоможе підвищити інтерес
молоді до заходів громадської активності, збільшити кількість
активної молоді, буде сприяти появі нових молодіжних лідерів
та ініціативних груп, що стане фундаментом для діяльності
єдиного дорадчого молодіжного органу. 
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Сприяти участі  молоді у міжнародних проектах та обмінах
шляхом організації інформаціїних зустрічей, онлайн-семінарів,
системного інформування  молоді щодо міжнародних
можливостей, зокрема щодо Програми Erasmus+

 Впроваджувати іноваційні та актуальні форми роботи  для
того, щоб підвищити інтерес молоді до участі. Працювати
над зовнішньою складовою заходів (PR, більш сучасний та
привабливий дизайн), запрошувати експертів, давати сучасні
та необхідні знання та навички , які будуть відповідати
потребам сучасної молоді.  
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5. Молодіжна робота на локальному 
рівні в Південно-Східній Україні:  
Донецька область

5.1. Молодіжна політика на обласному рівні 

За реалізацією державної молодіжної політики відповідає
Департамент сім'ї, молоді і спорту Донецької обласної
державної адміністрації. 
 
На обласному рівні фінансування молодіжної політики здійснюється згідно
Регіональної комплексної соціальної програми "Молодь і сім'я
Донеччини".2016 - 2020 роки"  - 1 млн. 397 тис. 604 грн (на 2018 рік). Також на
обласному рівні проводиться конкурс з визначення програм (проектів,
заходів) розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді,
жінок та сімей, фінансування - 300 тис. грн,  конкурс, спрямований на
підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив,
інституційну підтримку молодіжних центрів , фінансування - 3 млн. грн. 
 
 
 

Відповідальним виконавцем Регіональної комплексної Програми є
Департамент сім'ї, молоді і спорту Донецької обласної державної
адміністрації, співвиконавцями також є Департамент освіти і науки
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецький обласний дитячо-
молодіжний центр», Донецький обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та інші. 
 
 
 

1 088 290 осіб
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5.2. Молодіжна робота в ОТГ Донецької області 

Станом на вересень 2018 всього в Донецькій області утворено 10 об'єднаних
територіальних громад та існує 15 міст обласного значення. Два міста
обласного значення (Лиман та Добропілля) є центрами ОТГ - Лиманської та
Добропільскької (офіційно вибори ще не призначені), тому ми їх розглядаємо
разом з іншими ОТГ. Таким чином, для аналізу ми маємо інформацію з 8 ОТГ
та  13 міст обласного значення. 
 Огляд  складових системи молодіжної роботи  
в ОТГ Донецької області
На наступних сторінках ви зможете побачити  карту, на якій пронумеровано
та різними кольорами позначено  ОТГ, які надали відповідь на інформаційні
запити.  

1. Лиманська ОТГ 
2. Добропільська ОТГ 
3. Званівська ОТГ 
4. Миколаївська ОТГ 
5. Іллінівська ОТГ 
6. Шахівська  ОТГ 
7. Андріївська ОТГ 
8. Олександрівська ОТГ 
 

ГО
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1

2

3

4

56

7

8

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

Стан молодіжної роботи в ОТГ Донецької області: наявність ГО, 
молодіжних центрів, молодіжних рад, успішних практик
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громадських організацій, молодіжних та волонтерських рухів,  які залучають
молодь до участі в житті громади.  
 
молодіжних хабів, просторів на базі яких ведеться робота з молоддю 
 
дорадчих органів молодіжного представництва (як правило, були зазначені
тільки молодіжні ради) 
 
успішних практик молодіжної роботи (брались до уваги тільки реалізовані
практики на території громади) 
 
майданчиків для таборування 
 

На карті позначено різними символами наявність :  
 

ГО

об'єкти спортивної інфраструктури ( стадіон, майданчик для спортивних
ігор, облаштоване футбольне поле, тенісний корт, спортивний зал,
спортивна база, басейн , дитячо-юнацька спортивна школа, тренажерний
зал, облаштований пляж)  
 
об'єкти  інфраструктури у сфері культури, що включає музичну та художню
школи, школу мистецтв, будинок культури, бібліотеку, кінотеатр/театр 
 
заклади соціальної сфери для молоді (центр соціальних служб для сім’ї ,
дітей та молоді, центр зайнятості, центр матері і дитини, центр по роботі з
ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю, клініка «Дружня до молоді»). 

Також будуть використовуватися такі символи:

Добропільська громада, яка чекає
призначення виборів
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5

Молодіжна робота в ОТГ  
Донецької області в цифрах

Іллінівська  ОТГ 
Лиманська ОТГ 
Миколаївська ОТГ 
Добропільська ОТГ 
Олександрівська ОТГ

5 з 8 ОТГ мають молодіжні простори на базі яких
проводиться робота з молоддю

23 ГО працюють
в ОТГ з
молоддю

5 ОТГ зазначили, що мають громадські організації,
які долучають молодь до громадської діяльності 

1 Іллінівська ОТГ

Лише одна ОТГ зазначила, що має Молодіжу
раду

8
мають
інфраструктуру 
у сфері культури
та спорту

Всі опитані ОТГ зазначили, що  мають 
інфраструктурні об'єкти  у сфері культури та
спорту 
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Молодіжна інфраструктура в ОТГ Донецької області :
спортивна, культурна, соціальна сфери

3 8 ОТГ  кожна ОТГ  в наявності об'єкти спортивної інфраструктури.  За
кількістю об'єктів спортивної інфраструкри ми сформували рейтинг ОТГ,
які мають високі (більше 15 об'єктів)  показники розвитку спортивної
інфраструктури, низьких показників (не більше 3) не має жодна з
опитаних ОТГ .  
 
 
 
 
 

Лиманська ОТГ 
Олександрівська ОТГ 
Іллінівська ОТГ  
Добропільська ОТГ 
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Три ОТГ з восьми мають заклади, які надають соціальні
послуги молоді. Здебільшого це Центри соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді та  Центри зайнятості. Дві міські
громади - Лиманська та Добропільська мають найбільшу
кількість (3 одиниці ) таких закладів. 

Всі ОТГ мають об'єкти інфраструктури культурної сфери.
Кількість таких об'єктів в кожній ОТГ варіюється від 3 до 27.
Як правило, більшу частку становлять бібліотеки.  Виходячи
з сумарної кількості об'єктів, ми сформували рейтинг ОТГ,
які мають найбільшу кількість закладів культури(більше 15),
менше трьох закладів не має жодна з опитаних ОТГ.   
 

Лиманська ОТГ 
Олександрівська ОТГ 
Іллінівська ОТГ  
Добропільська ОТГ 
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ  Донецької  
області

Молодіжний простір "Альтанка" 
Лиманська ОТГ
Альтанка почала свою роботу у 2016 році та на той
час  займала одну невеличку кімнату в приміщенні,
котра не мала ні ремонту, ні води, ні вбиральні! Та це
не заважало молоді займатися проектною діяльністю. 
Восени 2016 Альтанка виграє два міні-гранти від
UNICEF на втілення двох проектів: «Скейт-
майданчик» та «Тера інкогніто». Далі на Альтанку
звертає увагу Посольство Австралії і пропонує
фінансування  на розвиток громадської активності
молоді. По закінченню фінансування, цей же проект
підтримало Посольство Британії.  
На даний момент Альтанка працює у рамках проекту
«Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що
фінансується  USAID. В рамках цього проекту на базі
Альтанки проходять курси комп’ютерної грамотності,
курси англійської мови, дитячі майстер-класи, працює
група психологічної підтримки та проводяться
тренінги на тему  лідерства, розвитку міста тощо. 
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ  Донецької 
 області

"Фестиваль сім'ї" 
Миколаївська  ОТГ

В рамах реалізації проекту «Школа сімейного життя»
12 травня 2018 року в Миколаївській міській ОТГ
проведений «Фестиваль сім’ї». Спільний проект
реалізували Миколаївський ЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів №4 
 та ГО «Малинівська родина» . До реалізації проекту
були залучені члени ГО «Вірю в Україну», учні,
працівники закладів освітніх закладів, батьки, активні
мешканці громади. 
В одну велику родину зібралися всі разом — мами,
татусі, бабусі, дідусі, сини, доньки, онуки і пройшлися
центральною вулицею міста до Палацу культури. 
Вони співали, танцювали, малювали, дивилися шоу.
Спочатку бажаючі спробували себе у «Караоке на
майдані». Потім всіх запросили на танцювальний
флешмоб. Приблизно 150 дітей міста та району
намалювали свою родину, для них відбулась
святкова лотерея. 
Проект планується зробити традиційним  
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Приклади молодіжних проектів
в ОТГ  Донецької 
області

ГО "Добропільсикй центр
молоді "ДОБРО" 
Добропільська  ОТГ

Ідея створення молодіжного центру виникла
ще у 2008 році, а вже через два роки створили
громадську організацію для залучення ресурсів
на молодіжну діяльність. У 2015 році за підримки
місцевої влади, компанії ДТЄК та у партнерстві
с іншіми НУО було відремонтовано приміщення
і відкрито молодіжний центр, а ще через рік за
підртимки ЮНІСЕФ було придбано усе
необхідне обладнання. 
Наразі молодіжний центр є майданчиком для
реалізації різноманітних молодіжних проектів
від масових вуличних заходів до проведення
тренінгів. 
Основними напрямками діяльності центру є:
молодіжна журналістика, LEGO клуб, кіноклуб
англійський розмовний клуб та інше. 
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5.3. Молодіжна робота в містах Донецької області

Огляд молодіжної роботи в містах передбачає загальний та якісний аналіз. 
Для загального аналізу бралися до уваги лише міста обласного значення. Отже, в цьому
контексті ми розглянемо м.Мирноград, м.Покровськ, м.Авдіївка, м.Бахмут, м.Вугледар,
м.Дружківка, м.Новогродівка, м.Слов'янськ, м.Костянтинівка, м.Торецьк, м.Маріуполь,
м.Краматорськ, м.Селидове. Загальний аналіз цих міст буде включати огляд умов
молодіжної участі (наявність ГО, молодіжних рухів, органів молодіжного
представництва), молодіжну інфраструктуру та найбільш успішні реалізовані молодіжні
проекти.  
Узагальнену інформацію по містам ми сформували у таблицю, в якій будемо
використовувати такі символи та скорочення: 
 
 
 
ГО

об'єкти спортивної інфраструктури ( стадіон,
майданчик для спортивних ігор ,облаштоване
футбольне поле, тенісний корт, спортивний
зал, спортивна база, басейн , дитячо-юнацька
спортивна школа, тренажерний зал,
облаштований пляж)  
 
об'єкти  інфраструктури у сфері культури, що
включає музичну та художню школи, школу
мистецтв, будинок культури, бібліотеку,
кінотеатр/театр 
 
заклади соціальної сфери для молоді (центр
соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді,
центр зайнятості, центр матері і дитини,
центр по роботі з ВІЛ-інфікованими дітьми та
молоддю, клініка «Дружня до молоді»). 

громадські організації, молодіжні та
волонтерські рухи,  які залучають
молодь до участі в житті громади.  
 
молодіжні центри,хаби, простори на
базі яких ведеться робота з молоддю 
 
 
дорадчі органи молодіжного
представництва  
 
успішні практики молодіжної роботи
(брались до уваги тільки реалізовані
практики на території громади) 
 
майданчики для таборування 
 
ЦДЮТ - центр дитячої та юнацької
творчості 
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Селидове 

Бахмут

Мирноград

Авдіївка

ГО

ГО «Український
Патріотичний Рух

Донбасу»

 ГО «Східна Вежа» 
Ліга молодих поліцейських 

Актив переселенців 

Станиця Авдіївка, «Пласт» -
національна скаутська

організація України 
Ініціативна група міста

Авдіївка 

ЗОБФ «Посмішка дитини»  
ГО «Студентська молодь Бахмуту» 

ГО «Союз медиків  
ім. Ф.Найтингейл» 

(всього 8 )

Платформа
молодіжних та

дитячих ініціатив
«StartUp»  

      Молодіжний центр
«Молодь +»  

Вугледар
Міська молодіжна ГО "Лідер" 

Міська молодіжна ГО
"Перлина" 
(всього 8)

Молодіжний центр «Рух» 
Центр гармонійного розвитку

дітей та підлітків «Бригантина» 

Молодіжний центр
«Перспектива» 

Молодіжний центр
«Вулик» 

Інноваційний центр
розвитку для молоді

та дітей "МІКС"
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Костянтинівка

Новогродівка

Дружківка

Слов'янськ

ГО

Молодіжний центр «LesyaHub» 
Молодіжний центр «ART-HUB

Калейдоскоп» 
Молодіжного центру для

молодих людей з особливими
потребами  

Союз молоді  ПАТ
Дружківського

машинобудівного заводу 
Дружківський міський

радіоклуб 
ГО "Нова Дружківка"

ГО«Слов’янський
культурний центр

«Задзеркалля» 
ГО «Молодь сходу України» 

 

Молодіжний центр
«Платформа ініціатив Теплиця» 

Молодіжний центр творчої
активності «АртПростір

«Happy Hub» 

ГО«Платформа ініціатив
«МУВ» 

ГО«Молодіжна платформа
«NovoСхід» 

Молодіжна платформа
вільний простір

«D•R•U•Z•I»  
Молодіжний центр 

"Юність" 
Молодіжний центр

"Кругозір"

ГО «Українська
культурологічна спілка

«Містечко Мрій»» 
ГО неформальної освіти та

розвитку особистості
«ТаланТаун» 

ГО «Південна зірка» 

«Молодіжна платформа
ініціатив  «NovoСхід»  
Молодіжна платформа

ініціатив «MOVE» 
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Торецьк

Маріуполь

ГО

ГО "Християнська-організація
молоді та сім'ї УМСА" 

Міська дитяча ГО  дітей –
інвалідів «Довіра» 
ГО "Спорт Актив" 

ГО «Планета гарячих сердець
«Данко» 

ГО «Молодь Маріуполя» 
Маріупольська спілка молоді, 

МГО "Посейдон" 
(всього 12)

Молодіжний центр
« Teen Дім»

Покровськ

В місті всього
зареєстровано - 197,

інформація щодо організацій
та рухів, які залучають

молодь, не була надана 
 

«Молодіжний центр Junior
Trackers» 

«Молодіжний Хаб» 
Соціокультурний центр
«Покровская SAKURA» 

Громадський простір «Public
space»  

9 молодіжних
центрів,  

3 вільні простори

Краматорськ

ГО "Асоціація молоді  НКМЗ",  
ГО "Фонд розвитку громади" 

(всього 20)

Донецький обласний
дитячо-молодіжний центр, 

Молодіжний центр 
 "1 поверх", 

4 кімнати підлітків   
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12  з 13 міст зазначили,що не мають
майданчиків для таборування (2
майданчики  наявні в м.Маріуполь)

Молодіжна інфраструктура

Звичайно, що міста в цілому мають досить
розгалужену систему молодіжної
інфраструктури в спортивній та культурній сфері,
тому ми позначили "досягнення" та "резерви
розвитку" у цьому контексті.

Наметовий табір "More моря".  
м.Маріуполь

Молодіжний центр "Молодь+"  
м.Селидове

Молодіжний центр
"Перспектива" 
м.Бахмут

м.Маріуполь та м.Костянтинівка мають
всі об'єкти молодіжної
інфраструктури у сфері культури*.
Найчастіше в містах відсутні художні
школи - в 12 містах, кінотеатри/
театри- в 7 містах, школи мистецтв - в
5 містах,музичні школи - в 4 містах. 

 *згідно показників розроблених Державним інститутом сімейної
та молодіжної політики
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В цілому, всі міста мають
розгалужену спортивну
інфраструктуру: стадіони, спортивні
майданчики та зали, облаштовані
футбольні поля, тренажерні зали

Молодіжний центр «ART-HUB
Калейдоскоп» 
м.Дружківка

м.Вугледар та м.Дружківка не мають
стадіонів

Молодіжна інфраструктура

Всі міста, окрім м.Маріуполь, не мають
Центру матері та дитини. Центри по
роботі  з ВІЛ-інфікованими дітьми та
молоддю відсутні в 11 містах. Клініки
"Дружні до молоді" відсутні в 8 містах.
Найбільш розгалужену систему
об'єктів інфраструктури в соціальній
сфері мають м.Слов'янськ та
м.Маріуполь.

Молодіжна платформа вільний
простір «D•R•U•Z•I»  
м.Костянтинівка

Молодіжний центр  
« Teen Дім» 
м.Торецьк106



Приклади молодіжних проектів в містах
Донецької області

"Школа активної молоді Бахмуту" 
м. Бахмут 
Основна мета  проекту  - надати молоді необхідні
знання та інструменти для можливості реалізувати
власні ініціативи для громади. 
Проект має декілька компонентів. Перший - 
проведення інтерактивних семінарів про устрій
місцевого самоврядування.  Активні учасники
заходів потім стають учасниками  триденного
інтенсивного тренінгу з проектного менеджменту.  
Проект передбачає фінансову підтримку. Три
студентські ініціативи отримують кошти на
реалізацію від Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) у розмірі 15 тисяч доларів США.
Переможці вже приступили до реалізації власних
проектів: проведення кіберспортивних змагань в
місті, історичного конкурсу та будівництво
волейбольного майданчику 
Інформацію взято за
посиланням http://artemrada.gov.ua/news/19701
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Приклади молодіжних проектів в містах
Донецької області

Фестиваль «The most fest» 
м. Костянтинівка
Координаторка вільного простору «ДРУЗІ» Наталка
Сосницька розповідає: "Спочатку хотіли обладнати
лише причал — місце над річкою, де можна порибалити,
просто посидіти ввечері. Але поряд був ангар
колишнього промислового гіганта «Автоскло». І ми за
один день придумали цей фест"  
Фестиваль цьогоріч провели вдруге.  У перший день
заходу – його відвідало понад 700 людей.  
"Цього року тема фесту – Історія однієї промзони. В
архівах шукали цікаві історії про те місце, де ми зараз,
старі фото, якісь міфологеми. Наша мрія — створити тут
концертний майданчик, куди приїдуть гості поспівати і
виступити для місцевих. Але наразі ми в пошуку,
дослухаємося до ідей» - каже координаторка проекту.  
Організаторами заходу є ГО «Гараж генг», «Код міста»
та вільний простір «ДРУЗІ». Джерело: ИА «Вчасно» —
https://vchasnoua.com/donbass/57477-mi-buduemo-
bezpechni-zv-yazki-festival-the-most-fest-zibrav-u-
promzoni-na-donechchini-ponad-700-lyudej 
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Приклади молодіжних проектів в містах
Донецької області

Всеукраїнський збір скаутів 
"Поклик степу" 
м.Покровськ
Авторська програма саморозвитку скаутів «Поклик
степу», яка розроблена Донецьким обласним
осередком Всеукраїнської молодіжної організації
«Національна організація скаутів України», стала
своєрідною візитівкою нашого міста.  
За ці роки більш ніж 6000 новаків та скаутів зі всієї
України побували на Донецькій землі,
познайомилися з історичним минулим, перейняли
один у одного досвід роботи, отримали можливість
самореалізуватися та самовдосконалитися.  
Багато  років заходи проходили в лісі біля с. Красне,
а зараз місцем проведення став заповідник «Кам’яні
могили» (Нікольський район). 
Інформацію взято за
посиланнямhttp://dn.gov.ua/na-donechchyni-
projshov-vseukrayinskyj-zbir-molodshyh-skautiv-
poklyk-stepu/
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Для якісного  аналізу, враховуючи рекомендації Управління молоді,та спорту ДОДА були
обрані м.Краматорськ, м. Маріуполь. Про складові більш детального дослідження обраних
міст ви можете ознайомитися в першій частині нашого дайджесту. 
На наступних сторінках можна побачити зібрану інформацію щодо адмінстративного
забезпечення, молодіжної інфраструктури та умов молодіжної участі в обраних містах. До
аналізу кожного міста додаються рекомендації щодо покращення менеджменту молодіжної
роботи та підвищення рівня молодіжної участі. Для спрощення подання інформації далі по
тексту використані такі символи:

5.4. Огляд системи молодіжної роботи в м. Краматорськ та
м.Маріуполь

МЦ ГО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Міські молодіжні програми

Обсяг фінансування
молодіжних заходів та програм

Залучення спонсорських коштів

Міжсекторальне спіробітництво

Діяльність з визначення
інтересів та потреб молоді
Надання пропозицій до місцевої
влади щодо молодіжної роботи

Інформаційні ресурси

Кількість
спеціалістів,що
працюють з
молоддю

Кількість
спеціалістів,що
пройшли тренінг
"Молодіжний
працівник"

МОЛОДІЖНА ІНФРАСТРУКТУРА УЧАСТЬ МОЛОДІ

Кількість молодіжних
центрів

Кількість просторів
на базі яких
проходить
залучення молоді

Кількість майданчиків
для таборування Цитати

учасників
фокус-груп

Інфраструктура в
соціальній сфері

Молодіжна
інфраструктура в
спортивній сфері

Молодіжна
інфраструктура в 
сфері культури

Громадські організаці,
рухи, які сприяють

участі молоді

Дорадчі органи
молодіжного

представництва

Організовані
молодіжні обміни,

виїзди 

Кількість місцевої молоді

Позиція молоді міста
на драбині Харта на
думку учасників
фокус-груп
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Відділ молодіжної політики 
та у справах сім’ї 
Управління з гуманітарних 
питань Краматорської 
міської ради 

www.facebook.com/yprgp

"Мені подобається
працювати з молоддю,
тому що молодь весела,
енергійна  
і від того що ми
"вкладемо" в неї буде
залежати наше
суспільство і майбутнє
в цілому"

краматорськ

Ольга радченко  
методист відділу

4
Краматорськ- місто обласного
підпорядкування у Донецькій області України. 
Населення — 190 288 мешканців.

Молодь і сім’я
 2016-2020

роки
602 750  грн* 
 

Спонсорська
допомога від  
ООО "Кварт-Софт",
Разважальний
 комплекс “Родина”,
Новокраматорський
машинобудівний
завод

Співпрацюємо з міським
Центром соціальних

служб для сім'ї, дітей та
молоді; Краматорським

відділом поліції

50 563 осіб 
 

 
соціальне

картування

*обсяг виділеного фінансування на 6.08.2018
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Молодіжна 

інфраструктура
МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб. поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Спортивна база 
Басейн 
ДЮСШ

1 
14 
 
22 
 
 
9 
 
1 
3

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

 
 
1 
 
3 
 
7 
 
14 
1 

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми
та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

3 4

"Складається враження,що наше місто - суцільна
недобудова. Нібито й добре що йдуть процеси будівництва,
але, за фактом, не вистачає місць для відпочинку на свіжому
повітрі, як на мене, мала кількість паркових та зелених зон."
Андрій, працюючий
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Молодіжна  

участь

ГО

 
Рада з питань
молодіжної
політики при КМР 
 

ГО "Асоціація молоді
 НКМЗ",  
Молодіжна
платформа "Вільна
Хата" 
(всього близько 20 
ГО) 
 

 Фестиваль Фарб Холлі э дуже
популярним західом, в якому  із
задоволенням приймає участь
молодь.  Це дія кольору і звуку,
направлене на об'єднання всіх
категорій людей і просто
веселий захід. 
 

гаївки

Етнофестиваль Гаївки
проводиться з метою розвитку
українського аматорського
мистецтва, збереження і
популяризації народних пісень,
обрядів і підтримки майстрів
народних промислів, сприяння
розширенню мистецько-творчого
світогляду учасників, збагачення
їх духовності. 

Фестиваль 

фарб холлі

"В  місті недостатньо розвинена сфера дозвілля для молоді.
Не вистачає креативних масових вуличних заходів, наприклад,
міських тематичних фестивалів з живою музикою, цікавими
інсталяціями. Потрібно більше заходів, які будуть об'єднувати
мешканців міста" Анастасія, працююча
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Рекомендації для підвищення
рівня молодіжної участі в
м.Краматорськ

Адміністративне забезпечення 1
Практикувати  обґрунтовану молодіжну політику. Проводити
соціологічні опитування, анкетування молоді та враховувати
зібрану інформацію при плануванні подальшої діяльності з
молоддю. Заходи, які будуть відповідати потребам молоді -
будуть користуватися попитом та сприяти підвищенню рівня
молодіжної участі.
Підвищити компетентність спеціалістів, які відповідають за
реалізацію молодіжної політики в місті.  Для того, щоб
молодіжна робота розвивалася, молодіжними питаннями
повинна займатися компетентна людина, яка має базовий
рівень знань для реалізації успішних молодіжних проектів та
інформацію щодо європейських підходів до молодіжної
політики. Спеціалістам місцевого відділу, на який покладено
відповідальність за реалізацію державної молодіжної політики, 
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Молодіжна інфраструктура

рекомендуємо пройти безкоштовне навчання за програмою
"Молодіжний працівник" (Загальну інформацію, розклад
тренінгів можна знайти на сайті www.youth-worker.org.ua.)

Розпочати системну інформаційну роботу щодо результатів
та перспектив молодіжної роботи, можливостей для молоді.
Використовувати соціальні мережі  та інші канали комунікації
які користуються попитом серед молоді. Розробити власну
SMM-стратегію. Надавати інформацію молоді про семінари,
тренінги, обміни, в яких може прийняти участь місцева молодь.

2
Збільшити кількість місць громадського відпочинку  -
паркових та зелених зон, доступних для молоді. 

Підвищити рівень інформованості молоді про наявні в місті
об'єкти для проведення власного дозвілля та відпочинку.
Провести ряд інформаційних зустрічей, або інформаційну
кампанію в соціальних мережах щодо  існуючих гуртків, клубів
та вільних просторів 
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Умови молодіжної участі

Сприяти участі місцевої молоді у міжнародних проектах та
обмінах шляхом організації інформаціїних зустрічей,
системного інформування  молоді щодо міжнародних
можливостей, зокрема щодо Програми Erasmus+

Запровадити систему  фінансування на конкурсній основі
проектних пропозицій місцевих молодіжних ГО та
ініціативних груп. Такий формат взаємодії збільшить кількість
молодіжних лідерів, ініціативних груп, актуальних молодіжних
проектів.

3
Налагодити взаємодію та співробітництво між існуючими
молодіжними центрами та громадськими організаціями задля
об'єднання ресурсів з метою визначення та забезпечення
актуальних потреб молоді.

Створити єдиний орган молодіжного представництва -
молодіжну раду. Це буде сприяти консолідації молодіжного
потенціалу та  забезпечить  якісне зростання рівня молодіжної
участі - від "виконавчих функцій" до "ініціаторів та координаторів"
проектів. 
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Відділ молодіжної 
політики управління 
молоді та спорту 
Маріупольської міської 
ради

facebook.com/groups/mariupol.sport

"Сучасна молодь дуже
активна та ініціативна.
Вони здатні змінювати
Світ, що вже казати про
рідні міста. Наша задача -
допомогти їм. Допомогти
не лише реалізувати свої
задуми та проекти, а й
допомогти повірити у свої
сили та можливості. За
молоддю - майбутнє нації!"

Маріуполь

Лариса синегуб 
головний спеціаліст

2
Маріуполь - місто обласного
значення в Донецькій області. 
Населення — 444 493 мешканці.

Здійснення заходів
та реалізація
проектів на
виконання

Державної цільової
соціальної програми

"Молодь України"
на 2018р 

116 318 осіб 
 

301 230
грн*

Співпрацюємо з
міським центром

зайнятості та
Центром соціальних
служб для сім'ї, дітей

та молоді

системне
анкетування
відвідувачів

молодіжних центрів  
спільно з

студентами-
соціологами

*З настпуного року планується затвердження міської програми "Розвиток
молодіжних ініціатив" та збільшення фінансування 117



Молодіжна 

інфраструктура
МЦ

Стадіон  
Майданчик для
спорт. ігор 
Облаштоване
футб. поле 
Тенісний корт 
Спортивний зал  
Тренажерний
зал 
Басейн 
ДЮСШ 
Облаштований
пляж

7 
257 
 
26 
 
11 
107 
30 
 
4 
7 
2

Музична
школа 
Художня
школа 
Школа
мистецтв 
Будинок
культури 
Бібліотека 
Кінотеатр 

7 
 
1 
 
1 
 
8 
 
24 
4

ЦСССДМ 
Центр зайнятості 
Центр матері і  
дитини 
Центр по роботі з 
ВІЛ-інф. дітьми
та  
молоддю 
Клініка "Дружня  
до молоді" 

10 
3 
2 
 
2 
 
 
 
 

212 4

"Місто змінюється та розвивається,
з'явилась велика кількість вільних
просторів для молоді.. "  Катя,
школярка

"Не вистачає великого молодіжного центру з
необхідним оснащенням, сценою, належним
матеріально-технічним забезпеченням .. "  Максим,
працюючий 118



Молодіжна  

участь

ГО

Молодіжний
парламент,   
21 Студентська
рада  
64 органи
учнівського
самоврядування 

«100 годин волонтерства» - сайт
для залучення активної молоді та
громадян міста до реалізації
соціальних ініціатив через
волонтерство. Ініціатором ідеї
виступила Мариупольська міська
рада, ГО «Майбутнє Маріуполя»
та Приазовський державний
технічний університет  при
фінансуванні Агентства США з
міжнародного розвитку. 
 
MORE МОРЯ - це не просто
наметовий табір для молоді, це
місце де кожний має змогу
дізнатися більше про себе, свої
сильні сторони, побороти страхи.
Програмою заходу передбачено
серію тренінгів для особистіного
розвитку та формування
професійної готовності. Учасники -
учні ліцеїв та гімназій. 
 

МГО "Посейдон", 
Ukrainian patriots 
Маріупольська
Спілка молоді  
(всього близько
18) 
 

100 годин 

волонтерства

MORE МОРЯ
"Для молоді проходить
велика кількість заходів,
але, наприклад, школярі з
віддалених частин міста
недостатньо
проінформовані про них"
Ніна, школярка

"Хочеться брати участь
в  масових заходах з
освітньою складовою по
типу коференцій TEDx"
Антон, працюючий
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Підвищити компетентність спеціалістів, які відповідають за
реалізацію молодіжної політики в місті.  Спеціалістам місцевого
відділу, на який покладено відповідальність за реалізацію
державної молодіжної політики, рекомендуємо пройти
безкоштовне навчання за програмою "Молодіжний працівник"
(Загальну інформацію, розклад тренінгів можна знайти на сайті
www.youth-worker.org.ua.)

Рекомендації для підвищення
рівня молодіжної участі в   
м. Маріуполь

1 Адміністративне забезпечення 

Забезпечити системне інформування молоді щодо молодіжних
заходів. Потреба в єдиній інформаційній платформі та
координації молоді міста є актуальною серед молоді, ососбливо
шкільного віку.

2Молодіжна інфраструктура  

На базі молодіжного простору забезпечити вільний та
постійний доступ, репетиційну базу, належне матеріально-
технічне оснащення, яке необхідне молоді для розвитку
творчого потенціалу
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3 Умови молодіжної участі 

Сприяти участі місцевої молоді у міжнародних проектах та
обмінах шляхом організації інформаціїних зустрічей, системного
інформування  молоді щодо міжнародних можливостей, зокрема
щодо Програми Erasmus+

Забезпечити проведення масових заходів з освітньою
складовою, які будуть об'єднувати молодь різних вікових груп

Запровадити систему  фінансування на конкурсній основі
проектних пропозицій місцевих молодіжних ГО та ініціативних
груп. Такий формат взаємодії збільшить кількість молодіжних
лідерів, ініціативних груп, актуальних молодіжних проектів.
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6. Результати онлайн-опитування 
"Інтереси та участь молоді Південно- 
Східної України"
6.1. Загальна інформація

Опитування було проведено протягом серпня 2018 року через мережу
інтернет (в більшій мірі інформацію про опитування було розповсюджено в
соціальних мережах Facebook та Instagram). Всього опитано  628 осіб, з
яких у відсотковому відношенні : 42% - з Запорізької області, 32,3% - з
Дніпропетровської, 25,7 - з Донецької.

6.2. Узагальнені результати
За результатами аналізу першого
змістовного питання «Чи є Ви членом
громадської організації, політичної
партії, молодіжного або
волонтерського руху?» було
визначено особливості залучення
молоді до діяльності громадських
об’єднань за критеріями віку, статі та
територіальної приналежності.

Ні 
61%

Так 
39%

Загальний результат відповідей на питання «Чи є
Ви членом громадської організації, політичної

партії, молодіжного або волонтерського руху?»
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Членами
громадських
об’єднань є
майже однакова
кількість дівчат
та хлопців (40%
дівчат та 36%
хлопців).

Аналіз даного питання за віковим критерієм визначив пряму залежність
членства у громадських об’єднаннях від віку респондентів. Тобто, чим
старше респондент, тим більше ймовірність бути членом ГО. 

Найбільша
кількість
позитивних
відповідей щодо
членства
спостерігається
у  молодих осіб
30-35 років,
найменша -
серед осіб 14-16
років. 123



Аналіз територіальної
приналежності респондентів
(місто, село) також не виявив
суттєвих розходжень,
оскільки розбіг у 5% по
вибірці важко вважати
розбігом у зв’язку з
відповідним рівнем помилки
вибірки у 5%.

Село

Місто

Обласні
центри

За другим питанням
«Чи берете Ви участь
у різноманітних
молодіжних та
громадських заходах,
(волонтерство і т.д.)»
було визначено обсяг
наявного досвіду
участі молоді в
громадській
діяльності. В більшій
мірі участь молоді має
несистемний
характер.

Так, постійно 
28%

Час від часу 
35%

Разово 
18%

Ні 
19%
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Як ми бачимо, постійними учасниками громадських рухів є 26+2%
молоді обох статей. Однакова кількість дівчат та хлопців (35%)
приймають участь у громадській активності час від часу. Нарешті,
особлива відмінність була виявлена серед хлопців, чверть яких
(25%) не мають відповідного досвіду. В той час як серед дівчат цей
показник сягає лише 18%.

Як виявилося, статус респондента істотного впливає на досвід
участі у громадській діяльності. По-перше, вікові статуси (школяр
– студент – працююча молодь) має безпосередній зв’язок із віком
респондентів, тому досвід участі школярів істотно відрізняється
від досвіду участі молоді, що працює. Окремо виділяється 
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безробітна молодь, рівень активності якої співпадає із рівнем молоді, що
працює, однак відрізняється співвідношенням за відповідями постійної
участі та періодичної («час від часу»).

Досвід участі у громадській діяльності залежить також і від регіональної
специфіки. Так, більшість активної молоді виявилося у Донецькій та
Запорізькій областях (69% та 64% відповідно). Менш зацікавлені
мешкають у Дніпропетровській області (лише 50%).
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Виконавці 
28%

Незадіяні 
22%

Ініціатори 
14%

Декорації 
13%

Партнери 
13%

Консультанти 
10%

Учасникам опитування було запропоновано визначити рівень своєї
залученості до життя громади обравши один варіант з шести можливих,
які описують різні рівні участі. Нижче презентовані  та згруповані за
ролями відповіді, які найчастіше обирала молодь. Як ми бачимо, на
першому місці виявився варіант сегментарного, несистематичного
залучення молоді до громадської роботи без можливості впливати на
перебіг подій або реалізацію проектів (роль - виконавці).  

Виконавці - "Я виконую певні ролі в межах якогось проекту, але не впливаю на
прийняття рішення, не маю можливості обирати, що та як я буду робити" 
Декорації - "Як правило, мене залучають до проекту, щоб я представляв/-ла молодь
як соціальну групу. Я не граю ніякої вагомої ролі, окрім присутності" 
Незадіяні - "Я зовсім не беру участі в житті громади" 

Ініціатори - "Я самостійно організовую
та ініціюю проекти в громаді,
користуючись підтримкою
представників різних організацій" 
Партнери - "Більш старше покоління
ініціює проекти, але мене запрошують
для спільного прийняття рішення щодо
реалізації та розподілу повноважень" 
Консультанти - "Мене залучають для
того, щоб я надавав консультації та
пропозиції до проектів, які будуть
проходити в громаді"
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Результати відповідей на запитання "Заходи якої спрямованості
вам подобаються в більшій мірі?" презентовані в залежності від
вікової категорії
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Якою б не була вікова категорія респондентів, було визначено, що
найбільш цікавими для молоді є заходи, що пов’язані із освітньою
діяльністю, участю молоді в житті громади, змістовним дозвіллям та
волонтерством. 
Лідируючим топ-інтересом молоді є освітні заходи та просвітницька
діяльність з прав людини, захист прав людини, просування рівності та
недискримінації в українському суспільстві. Змістовне дозвілля для
молоді, в тому числі й молодіжне таборування також входить до топ-
інтересів молоді, особливо це стосується вікової категорії 14-16
років.  
Варіант "розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті
громади, підтримка молодіжних проектів та ініціатив, розвиток
молодіжних громадських організацій" замикає трійку топ-інтересів
молоді та є набільш характерним для вікової категорії 22-30 років та
30-35 років.  

ТОП-ІНТЕРЕСИ МОЛОДІ

освітні заходи,
просвіта

участь у житті
громади

змістовне  
дозвілля
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Розглянув відповіді на запитання "Заходи якої спрямованості
найчастіше проводяться у Вашому населеному пункті?",
визначено, що більшість заходів, як у містах, так і селі, пов’язані із
волонтерством та змістовним дозвіллям. Аналізуючи результати по
областям істотних відмінностей не визначено. 
Розгляд останнього питання "У якій формі Ви готові брати участь у
житті громади?"  виявив, що молодь будь-якої категорії має потребу
у заходах, які пов’язані з неформальною освітою, – воркшопах,
майстер-класах, тощо. Далі презентовано результати в залежності
від вікової категорії. Молоді було запропоновано обрати такі
варіанти форм участі: 

- членство - членство в політичних партіях,спілках, групах інтересів; 
-різного роду кампанії - популяризація громадської активності, волонтерства,
профілактика негативних явищ в суспільстві і т.д. 
- різні рівні участі -  в молодіжних проектах та заходах, як організованих, так і
неорганізованих особисто; 
-молодіжні ради - молодіжні ради, парламенти, форуми, комітети та інші
структури, як традиційний спосіб участі в ухваленні рішень в рамках міжнародних,
національних, регіональних або місцевих влад, шкіл, клубів, неурядових організацій 
-активна участь - в організації/клубі та виконання обов'язків у цій організації 
- навчання - "рівний рівному": залучення молодих людей до навчання їхніх
однолітків (програми зі здорового способу життя, освітні компанії, інше) 
- участь у різних формах неформальної освіти (тренінги, семінари, інше) 
- волонтерство  
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Прийнятні форми участі для різних вікових категорій молоді
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Можна визначити найбільш прийнятні форми участі для молоді
різних вікових груп:

17-22
років

14-16  
років

31-35
років

23-30
років

неформальна  
освіта

волонтерство активна участь  
в клубі/орг-ї

неформальна  
освіта

волонтерство молодіжні  
ради

неформальна  
освіта

різні рівні  
участі в проектах

молодіжні  
ради

неформальна  
освіта

різні рівні  
участі в проектах

навчання  
"рівний рівному"
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6.3. Висновки 

Участь молоді  в більшій мірі має несистемний та ситуативний
характер - про що свідчить низькій рівень членства молоді в
різноманітних громадських організаціях, молодіжних  об'єднаннях,
волонтерських рухах. Більшість молоді характеризує свій досвід
участі як такий, що відбувається "час від часу". 
Молодіжні заходи, які проводяться в громадах лише частково
задовольняють інтереси молоді. Молодь зазначає,що в громаді
частіше за все проводяться волонтерські заходи та організація
змістовного дозвілля, а найбільш цікавими для молоді є заходи такої
спрямованості як освітні та просвітницька діяльність з прав людини,
розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті громади
(підтримка молодіжних проектів та ініціатив, розвиток молодіжних
громадських організацій).
Заходи неформальної освіти - актуальна потреба молоді. Молодь
від 14 до 35 років виявляє однозначне бажання долучатись до такого
формату заходів. Але подальшого вивчення потребують тематики
заходів, які цікавлять молодь. Молодь до 22 років має бажання
долучатись до волонтерських проектів, а молодь від 23 років має
більш виявлене бажання організовувати та ініціювати власні проекти,
або навчати за принципом "рівний-рівному". Інтерес до молодіжних
рад спостерігається серед молоді 17-30 років.
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7. Узагальнені рекомендації для розвитку
молодіжної роботи в ОТГ

Органи місцевої влади мають брати на себе відповідальність за
реалізацію молодіжної політики. Ключовою складовою розвитку
системи молодіжної роботи в громаді є наявність  відділу, або
спеціаліста, на якого покладено реалізацію молодіжної політики
в громаді. Для того, щоб молодіжна робота розвивалася,
молодіжними питаннями повинна займатися компетентна
людина, у цьому допоможе навчання за програмою
"Молодіжний працівник"  (тренінги проводяться безкоштовно,
розклад є на сайті). 

Включити напрямок з розвитку молодіжного потенціалу у
стратегію розвитку громади. Розробити Програму заходів для
молоді. Процес створення такої Програми або її вдосконалення,
обов'язково має відбуватися за участю молоді. Якщо в громаді не
має громадських об'єднань або дорадчих органів молодіжного
представництва, які можна долучити до цього процесу,
самостійно утворіть ініціативну групу з місцевих молодіжних
лідерів. 
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Розбудовуйте міжсекторальне співробітництво. В кожній
громаді є заклади культури, майже в кожній - заклади соціальної
сфери, з якими можна проводити спільні заходи або за
домовленістю, використовувати їх приміщення, матеріально-
технічне оснащення для роботи з молоддю та досягнення
спільних цілей.

Обмінютесь досвідом та налагодьте контакти з громадами, які
мають успішний досвід у забезпеченні умов молодіжної участі
та розвитку молодіжної роботи. В нашій публікації ви можете
знайти громади, які успішно працюють з молоддю, та
налагодити з ними співпрацю.

Передбачте фінансування молодіжних заходів. Це можуть бути
кошти місцевого бюджету, спонсорські кошти, грантові кошти.
Пам'ятайте про те, що функціонують обласні молодіжні центри,
до яких можна звернутися за фінансовою , матеріально-
технічною, організаційною підтримкою.
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Розвиток молодіжної роботи частково залежить  від тих. хто
приймає рішення в громаді. Представники місцевих органів
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, міський
голова мають бути проінформовані  у доцільності та необхідності
розвитку молодіжної роботи. Молодь - це кадровий потенціал
громади, запорука економічної спроможності та найкраща
інвестиція в громаду. Формами переконання тих. хто приймає
рішення в громаді, може бути запрошення на молодіжні заходи
(тренінги), проведення інформаційних заходів (робочі групи, круглі
столи ) 
 

Запорукою успішної молодіжної роботи є ініціативність, бажання,
професіоналізм молодіжного працівника. Памятайте про те, що
молодь сама по собі не може бути пасивною! Якщо молодь
громади пасивна, скоріш за все, формат та зміст заходів, які
проводяться застаріли та не є сучасними та цікавими для молоді.
 При планування роботи з молоддю вивчіть її потреби та інтереси
-  використовуйте інструменти анкетування, опитування молоді в
соціальних мережах або за допомогою освітніх закладів.  
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Виховуйте лідерів, працюйте над формуванням навичок, які
будуть сприяти включеності молоді у життя громади. Сучасна
освіта не дає необхідних знань та навичок молоді для того, щоб
вона була громадсько активною. Іноді сама молодь не знає про
можливості та  форми громадської участі. Сприяйте участі
місцевої молоді у освітніх тренінгах, інформаційних кампаніях,
залучайте експертів, які могли б поділитися громадським
досвідом. Зверніть увагу на те, що волонтерська діяльність - це
чудовий стартовий механізм формування активної громадської
позиції молоді. 

Попрацюйте над власною комунікаційною стратегією.
Використовуйте ті інструменти комунікації, якими користується
молодь, налагодьте системне інформування молоді через
соціальні мережі. Також в Україні розроблено каталог успішних
практик молодіжної роботи, який допоможе ознайомитися з
дієвими та популярними формати роботи з молоддю. Каталог
можна подивитися за посиланням  
https://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Katalog_kr
aschiih_praktiik_molodizhnoyi_robotii_v_Ukrayini_2017.pdf
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Міністерством молоді та спорту України презентовано дорожню карту
розбудови молодіжної роботи в громадах  
 
Ця дорожня карта – результат роботи усіх ключових сторін, зацікавлених у
налагодженні якісної роботи з молоддю в громадах: Міністерства молоді та
спорту України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, Програми "Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність", Програми розвитку ООН в
Україні, Програми U-LEAD з Європою, асоціацій органів місцевого
самоврядування та об'єднаних територіальних громад, представників
молодіжних центрів, організацій та об'єднаних територіальних громад, які
мають успішний досвід молодіжної роботи. 

Розроблено стратегію
та операційні цілі
розвитку молоді, які
включені до стратегії
розвитку громади

Призначено
відповідальну особу
за роботу з молоддю,
або створено
профільний відділ

Створено
Молодіжну Раду

Розроблено
Програму розвитку
молоді з
календарним
планом та
бюджетом 

Організовано
надання послуг та
заходів для молоді,
розвиток молодіжної
інфраструктури

Розпочата 
молодіжна кадрова
політика

Запроваджено
фінансові
стимули для
молоді

Щорічне
звітування за
результатами
молодіжної
роботи
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