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ХТО МИ?
«Молодіжна Платформа» (ГО «Молодіжна Платформа») 
– громадська організація, що об’єднує молодіжних 
працівників, державних службовців, лідерів молодіжних 
організацій для сталого розвитку молодіжної політики в 
Україні. Організація працює як експертне середовище для 
розробки та адвокації політик які стосуються, або дотичні 
до молоді.

Громадська організація «Молодіжна Платформа» Громадська організація «Молодіжна Платформа» 
зареєстрована юридично 28 грудня 2013 року, хоча 
існувала із 2011 року як неформальне середовище для 
комунікації та координації організацій Волинської області. 

У 2У 2011 році у Луцьку було укладено договір про створення 
спілки громадських організацій Луцька та Волині під 
назвою «Молодіжна Платформа» між п’ятьма громадськими 
організаціями. На початку 2013 року до спілки 
громадських організацій вже входило 16 організацій 
Луцька та Волині.

Наразі ораганізація уже не є юридично спілкою, проте в Наразі ораганізація уже не є юридично спілкою, проте в 
своїй роботі орієнтується на мережування та партнерство 
у молодіжному секуторі.

Керівним органом є Рада правління та  Голова ради Керівним органом є Рада правління та  Голова ради 
правління, що має право підпису від імені організації. На 
цей момент Рада правління складається з 10 осіб, з яких 
60% становлять жінки. Організація має 
контрольно-ревізійну комісію у складі 3-х осіб, що 
обираються із числа громадських активістів, які не мають 
відношення до організації. Деталі на сайті.



ХТО МИ?
Організація працює за 3 основними напрямками роботи:

1. ОСВІТА ДЛЯ МОЛОДІ 
Навчання молодих людей методами неформальної освіти Навчання молодих людей методами неформальної освіти 
м’яких навичок та базових громадських компетенцій. 
Реалізується через різні освітні програми: Активні 
громадяни від Британської ради в Україні, програми 
“Молодіжний працівник” Міністерства молоді та спорту 
України та програми розвитку ООН в Україні, власної 
лідерської програми “Місія Лідер”. Програми реалізуються 
циклічно через тренінги, семінари, навчальні візити, циклічно через тренінги, семінари, навчальні візити, 
реалізацію малих соціальних проектів учасниками.

2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІЖНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 
Одним із основних напрямів роботи організації є сприяння 
інституційному розвитку молодіжних організацій і 
організацій, що працюють із молоддю. Сюди відносимо 
роботу такого сервісного проекту, як “Молодіжний центр 
Волині” (надання приміщення, ресурсів, грантів, 
консультацій для неурядового сектору) різноманітних 
форумів, семінарів для налагодження комунікації, 
інноваційних методів розвитку організацій, спілок чи інноваційних методів розвитку організацій, спілок чи 
неформальних молодіжних рухів.

3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Сучасний ринок праці та динамічно розвинутий світ 
потребують швидких реакцій і нових компетенцій, які 
необхідно надати молодим людям. У даний напрям ми 
відносимо конкурси соціальних проектів, пітчінги 
молодіжних ідей, сприяння в організації конкурсів для 
місцевого самоврядування. 



НАША СТРУКТУРА
https://youthplatform.com.ua
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ОСНОВНІ 3 НАПРЯМИ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАГЛЯДОВА РАДА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

РАДА ПРАВЛІННЯ

5 ОСІБ
ЛІДЕРИ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ, НЕ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7 ОСІБ
ГОЛОВА  ЗАСТУПНИК  5 ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

КОНСУЛЬТАТИВНО     ДОРАДЧИЙ ОРГАН

ОБИРАЮТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, 
ЧЛЕНІВ ТА ГОЛОВУ РАДИ ПРАВЛІННЯ
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ДАЄ ПОРАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН



НАША КОМАНДА 
ВИКОНАВЧИЙ  СЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ

КАТЕРИНА ШКЛЬОДА
Проектний менеджер, начальник 

відділу сім'ї та молоді 
Департаменту сімї, молоді та 
спорту Луцької міської ради.

ДЕМ’ЯН ПЕТРИК
Проектний менеджер, голова 
Луцької молодіжної ради

ЮЛІЯ ТКАЧУК
Фінансовий менеджер 

організації.

ЗАХАРІЙ ТКАЧУК
Голова ради правління 

організації, тренер освітніх 
програм для молоді.



ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

РЕЗУЛЬТАТИ 2018
“The British Council in Ukraine is extremely proud of its 
cooperation with Youth Platform in 2018. As one of our 
most active and long-standing delivery partners in our 
flagship Active Citizens Programme in Ukraine, Youth 
Platform has been instrumental in successfully training 
1000 active citizens in Ukraine and supporting the 
development and implementation of 60 social action 
prprojects within local communities across the country. 
Youth Platform’s cooperation with the British Council is 
enabling hundreds of young Ukrainians to 
learn and understand that they can 
change their own lives and societies
 for the better."

Ми зібрали думки наших партнерів про організацію.

Simon Williams - Director, British 
Council Ukraine.

Британська Рада в Україні надзвичайно 
пишається співпрацею з Молодіжною Платформою 
у 2у 2018 році. Як один з наших найактивніших і 
найдавніших партнерів у нашій провідної програмі 
“Активні громадяни” -  Молодіжна Платформа сприяла 
успішній підготовці 1000 активних громадян. Організація 
підтримує розробку та реалізацію 60 проектів соціальної 
дії у межах місцевих громад по всій країні. Співпраця з 
Британською Радою дає змогу сотням молодих українців 
вчитися і розуміти, що вони можуть змінити своє життя і вчитися і розуміти, що вони можуть змінити своє життя і 
суспільство на краще.



ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

Міністерство молоді та спорту має багаторічний досвід 
продуктивного партнерства із громадською організацією 
«Молодіжна Платформа». Зокрема в 2018-у працювали над 
питанням розробки типових положень для молодіжних рад 
різних рівнів, що дасть можливість молоді активно 
долучатись до процесу прийняття рішень. В 2019-уплануємо 
проводити навчальні модулі, щодо розвитку та наповнення 
діяльності молодіжних центрів. Попередньо заплановано діяльності молодіжних центрів. Попередньо заплановано 
п’ять  таких навчань по всій країні.  «Молодіжна платформа» 
організація якій можна довіряти. Мені подобається їх 
професійний і системний підхід до реалізації молодіжної 
політики, вони активні реформатори цієї сфери 
і нам точно по дорозі з такими організаціями.
Радий,  що наше міністерство має 
надійних партнерів в громадському 
секторі.

Прогресивна молода команда із вмотивованими людьми. 
Наразі молодіжна політика досить молода сфера і не так 
багато організацій системно і професійно працюють у 
ній. Вірю, що Молодіжна Платформа у наступних роках     
                            покаже чудові результати! У них для  
                                 цього є все необхідне. Рекомендую 
як                              як надійного партнера. 
  

Ми зібрали думки наших партнерів про організацію.

Ярема Олександр Йосипович - 
заступник міністра молоді та 

спорту України.

Юрій Юзич - експерт ініціативи 
“Реанімаційний пакет реформ”. 
Група - молодіжна політика.



НАШІ ПРОЕКТИ
Проект “Маю думку”
Створення дієвої моделі 
участі молоді на локальному 
рівні.

У 2018 році значного посилення отримав рух щодо посилення 
участі молоді у прийнятті рішень у своїх громадах. Наша 
організація мала досвід адвокації прав молоді, впливу на виконавчі 
органи влади і вирішила передати свій досвід у формуванні так 
званих молодіжних, консультативно - дорадчих органів (Далі 
КМДО). Ми знайшли партнерство із міжнародною організаціює 
Пакт, яка надала грант на реалізацію нашого задуму - створити 
просту, дієву і демократичну систему створення та роботи просту, дієву і демократичну систему створення та роботи 
молодіжних рад локального рівня. 

Метою проекту стало - створити можливості для участі молоді у 
формуванні регіональної молодіжної політики, діяльності органів 
місцевої влади в об’єднаних територіальних громадах через 
впровадження принципів Європейської хартії про участь молоді 
шляхом створення дорадчих органів – Молодіжних рад при ОТГ.

В рамках проекту:
1. Ми створити 4 молодіжні ради у спроможних громадах Волинської області: 
Зимнівська, Смідинська, Литовезька та Устилузька ОТГ (Волинська область);
2. На базі роботи цих рад ми допомогли із розробкою типових положень про 
КМДО локального рівня, які надалі можна вільно використовувати іншим 
грмомадам, що планують створювати молодіжну раду.
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НАШІ ПРОЕКТИ

Створення дієвої моделі 
участі молоді на локальному 
рівні.

01.

В рамках проекту було розроблено портал 
для створення молодіжних рад локального рівня 
із переліком кроків, рекомендаціями та типовими 
документами.

У співпраці із Міністерством молоді та спорту України
та проектом “Молодіжні ради України” був 
розроблений проект типового положення про 
молодіжний консультативно-дорадчий орган 
локального рівня. Документ поданий на підпис
Прем'єр-міністру України і чекає свого
затвердження.затвердження.

http://youthcouncil.com.ua



НАШІ ПРОЕКТИ
Соціальний, глянцевий
журнал - ЗАРАЗ

В рамках проекту "Долаючи невидимі кордони/ Bridging 
Invisible Borders" молодь з різних куточків нашої держави під 
керівництвом закордонних дизайнерів та журналістів працювала 
над репортажами, текстовими та візуальними портретами з Луцька 
на Заході та Сєвєродонецька на Сході України, які увійшли до 
спільноствореного журналу "Зараз".

"Над створенням цього проекту працювали дві команди з Волинської "Над створенням цього проекту працювали дві команди з Волинської 
та Луганської областей. Ми прожили близько двох тижнів на Сході 
України і в Луцьку. Отримали новий досвід, враження, обмінялися 
інформацією про міста і ще раз переконалися, наскільки ми єдині та 
схожі в своїх поглядах", – розповіла ініціатор проекту, засновниця 
ГО "Центр Візуальної Освіти" Ірина Єрошко. 

Тренерами проекту виступили авторитетні європейські експерти у Тренерами проекту виступили авторитетні європейські експерти у 
сфері сторітелінгу, які передавали учасникам проекту новий 
професійний досвід та надихали їх на створення унікального для 
України медійного продукту. На 170 сторінках журналу "Зараз" 
читач може побачити неймовірні світлини та прочитати тексти про 
життєві історії звичайних українців з різних куточків нашої держави, 
які об'єднаніпрагненням до позитивних змін та розвитку.

www.zaraz.youthplatform.com.ua
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НАШІ ПРОЕКТИ
Проект “Молодіжний центр
Волині”
www.yc.volyn.net

Молодіжний центр Волині - це універсальний простір, зручний для молоді, 
який має оптимальне ресурсне забезпечення та ефективну внутрішню 
структуру, здійснює успішні освітні програми для молоді і є центром 
мережування та партнерства інших молодіжних центрів та ініціатив.

Центр працює системно із 2016 року і є довгостроковим проектом організації. 

Основні папрями 2018 року:
- Розвиток м’яких навичок у молоді (so- Розвиток м’яких навичок у молоді (soft skills)  через програми “Місія Лідер” та 
Активні громадяни від Британської ради в Україні. 
- Створення комфортного середовища на базі центру. Ремонт приміщення для 
навчання та дозвілля молоді. Локація для проведення різноманітних заходів. 
Технічне забезпечення приміщення та заходів.
- Розвиток проектного мислення у молоді. Навчання проектного дизайну, - Розвиток проектного мислення у молоді. Навчання проектного дизайну, 
проектного мислення та менеджерування малих проектів. Фінансовий 
менеджмент проектів.

Топ 3 перемоги центру у 2018 році:
- Розроблена стратегія та внутрішні політики.
- Спільний україно-німецький проект, соціальний молодіжний журнал “ЗАРАЗ.
- Створення тренінгової кімнати.

3. Індикатор 23. Індикатор 2018 року:
- Освітніми програмами залучено більше 2000 молодих людей до навчань.
- Інформаційне охоплення центру - 172 000 молодих осіб за рік.
- Бюджет центру виріс до 284 000 грн. за рік.

Повний звіт - http://yc.volyn.net/zvit-roboty-za-2018-rik/ w
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Навчальна програма 
“Менеджмент молодіжних центрів”

youthcenters.com.ua
Зважаючи на активізацію роботи молодіжних центрів в Україні, нами була 
створена освітня програма для менеджерування молодіжних центрів та просторів. 
У 2018 відбулося 2 навчання для молодіжних центрів Донецької та Луганської областей 
за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. На 2019 рік спільно із Міністерством 
молоді та спорту України заплановано 5 таких навчань.

Мета семінару: надати знання та навички для працівників молодіжних центрів України щодо сталої, 
системної, планованої роботи центру задля розвитку молодіжної політики, молодіжної роботи.

Завдання:Завдання:
 • Ознайомити із поняттям та змістом роботи “молодіжних центрів” на прикладі досвіду інших країн та 
сучасної реформи молодіжної сфери України;
 • Надати навички для працівників центрів щодо планування, прогнозування та вимірювання результатів 
позитивного впливу центру на молодь;
 • Надати знання щодо ефективної роботи команди молодіжних працівників, зовнішніх та внутрішніх 
комунікацій у колективі, брендингу та позиціонування центру.

Методика: Методика: Молодіжний центр в умовах України – зазвичай мала команда від 2 до 20 осіб. Для таких 
центрів програмного змісту чи щоденного простору для молоді підходящим є формат роботи проектного 
циклу із 4х етапів: 1 – оцінка стану молоді, виокремлення потреб та гострих соціальних проблем. 2 – 
планування роботи на основі виставлених проблем та напрацювання індикаторів. Створення 
програм відповідно для досягнення індикаторів. 3 – планова робота над програмами та клубами. 4 – 
оцінка проробленого та звітність. 

Цикл після 4-го етапу знову переходить на перший, проте уже із врахуванням попереднього досвіду. Цикл після 4-го етапу знову переходить на перший, проте уже із врахуванням попереднього досвіду. 
Відповідно, кожен етап циклу у запропонованому семінарі є днем навчання, яке буде проходити у вигляді 
презентацій із завданнями пропрацювання конкретних кейсів учасників. Щоденно будуть залучені 
експерти молодіжної роботи та будуть надаватися теми для вироблення нових компетенцій у учасників. 
Більше деталей про програму на сайті - youthcenters.com.ua

01.



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Навчальна програма 
“Менеджмент молодіжних рад”

youthcouncil.com.ua/make-organization
За нашими опитуваннями,  молодіжні ради часто не мають ефективності чи навіть 
припиняють свою роботу – через незнання своїх можливостей, повноважень та 
інструментів роботи. Ми спробували “упакувати” в одне навчання як теоретичний 
матеріал, такі і практичну роботу (наприклад, симуляцію засідання молодіжної 
ради у різних умовах) для ефективної, довготривалої роботи молодіжної ради. Цей 
курс дуже важливий для рад, які запускають вперше. Корисним він буде і для рад, що 
вже працюють не одне скликання.

ЧОМУ НАШ КУРС ЕФЕКТИВНИЙ?ЧОМУ НАШ КУРС ЕФЕКТИВНИЙ?
 • Його розробляли практики молодіжної роботи та самі молодіжні ради, які давали свої 
рекомендації.
 • Інформація та сесії мають практичну тестовану реалізацію у реальних умовах.
 • Тренери курсу й надалі консультують громади, для яких робили навчання та надають 
дистанційну підтримку.
 • Курс адаптивний і може підлаштовуватися під умови чи запити громади.
  • Програма оптимально розрахована на триденний тренінг для 25 осіб (керівний склад 
молодіжних рад та представники ОТГ, що працюють із молодіжною радою).
 • Ми даємо учасникам домашні онлайн – завдання у рамках курсу для самостійного 
виконання.

ЩО ВІН НАВЧАЄ?
 • Що таке громада і які можливості відкриває реформа “децентралізації”?
 • Як активізовувати молодь у громаді?
  • Що таке молодіжна політика і молодіжна робота на рівні ОТГ?
 • Що таке консультативно-дорадчі органи (повноваження, форми роботи, 
документообіг, тощо)
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КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ
Пітчінг (конкурс) соціальних проектів у місті Дубно

(Рівненська область)

На фото один із проектів конкурсу “Мурал при в’їзді” у місті 
Дубно. Автор проекту - Андрій Йож. 

Бюджет конкурсу: 200 000 грн.

Наша організація виступає адміністратором конкурсу соціальних 
проектів для малих громад у рамках програми “Активні громадяни” від 
Британської ради України. Такі конкурси проводяться за принципом 
фінансування 50% (донор) на 50% (міська рада).  Мета конкурсу - 
активізувати громаду, надати поштовх до діалогу, спільної розбудови 

своєї локальної громади.

www.pitching.in.ua/dubno/



КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ
Пітчінг (конкурс) соціальних проектів у Луцькому 

національному технічному університеті.

На фото один із проектів конкурсу “17+” 
(форум щодо Цілей сталого розвитку). Автор - Білохвіст Катерина  

Бюджет конкурсу: 150 000 грн.

Наша організація виступає адміністратором конкурсу соціальних 
проектів для малих громад у рамках програми “Активні громадяни” від 
Британської ради України. Такі конкурси проводяться за принципом 
фінансування 50% (донор) на 50% (міська рада). Мета конкурсу - 

активізувати громаду, надати поштовх до діалогу, спільної розбудови 
своєї локальної громади.

www.pitching.in.ua/lntu



РОБОТА У ПРОГРАМІ
“ACTIVE CITIZENS”

ВІД БРИТАНСЬКОЇ РАДИ В УКРАЇНІ

РЕЗУЛЬТАТИ 2018

12 - навчань у рамках програми. Більше 250 
учасників , географія - смт. Маневичі, смт. Ківерці, місто 
Володимир - Волинський, місто Дубно (Рівненська 
область), місто Луцьк.

2 - конкурси проектів у місті Дубно (Рівненська 
область) та Луцькому національному технічному 
університеті. Загальний бюджет - 350 000 грн. Подано 
більше 40 проектів соціальної дії.

8 - фасилітаторів від організації у рамках програми. 
Ірина Гаранчевська, Микола Волочай, Дем’ян Петрик, Юлія 
Піскорська, Катерина Білохвіст, Максим Драч, Уляна 
Кашепа, Оксана Кльоц.

Олексанадра Білязе (менеджер 
програми Активні громадяни) - 
Надійні, яскраві партнери. Очікуйте 
спільних сюрпризів у 2019 році.



ФІНАСОВИЙ ЗВІТ

РЕЗУЛЬТАТИ 2018
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ КОШТІВ 

НА РАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2018 РІК.

2 642 877 грн.

ГО “Молодіжна платформа” висловлює подяку Департаменту
сімї, молоді та спорту Луцької міської ради за підтримку проекту

“Молодіжний центр Волині”.

Детальні звіти можна подивитися на сайті організації у розділі
“фінансові звіти”



НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
Цьогоріч наша організація випустила 2 цифрові публікації.
Вони роздруковані невеликим теражем і вільно поширюються

серед громадськості.

Виходити за межі завжди не легко, 
але герої наших історій зробли 
це.Чому важлива громадська 
робота? Що таке мотивація і для 
чого піклуватися один про одного 
розкажуть 8 непересічних людей.

Think outside the 
BOX, або 8 історій 
сильних людей.

завантажити
https://cutt.ly/nWR6j

Протягом 3х днів молоді люди із 
ОТГ, працівники сільських рад, 
громадські діячі обговорювали 
ідеї, як запустити дієву молодіну 

раду  у сільскій території. 
Результати такої роботи лягли у 

публікацію порад.

Рекомендації для бажаючих 
створити молодіжну раду у 

малій громаді. 

завантажити
https://cutt.ly/JWTwP



НАШІ ПАРТНЕРИ 2018

Департамент сім'ї, 
молоді та спорту 
Луцької міської ради

Міністерство 
молоді та спорту 
України

Центральний виконавчий органу уряду України, який відповідає 
за реалізацію державної молодіжної політики. Утворене 28 
лютого 2013 року шляхом реорганізації Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту та Державної служби молоді та спорту 
України. http://dsmsu.gov.ua/index/ua 

Міжнародна організація, яка в Україні розширює доступ до 
якісної освіти шляхом посилення адміністрації вищої освіти. IREX 
також сприяє партнерству та ефективному діалогу між 
місцевими органами влади, засобами масової інформації, НУО та 
громадами. https://www.irex.org/region/europe-eurasia/ukraine

Метою діяльності Департаменту є сприяння в реалізації 
державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та 
спорту в місті Луцьку, створення сприятливих умов для 
фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей, 
молоді, жінок, сім’ї. http://dsmslutskrada.gov.ua/

Кузня Кадрів – тренінгова компанія, що заснована у Львові в 
травні 2013 року. Основна мета – створити якісне середовище 
для професійного розвитку та вдосконалення, де навчання – це 
ефективно, цікаво, практично. 
Найбільша цінність – люди. А це і наші учасники, випускники, 
наша команда і наші партнери. Разом ми формуємо нові підходи 
до освіти та розвитку.
Основні послуги “Кузня Кадрів” – це навчальні проекти для Основні послуги “Кузня Кадрів” – це навчальні проекти для 
менеджерів.

Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого 
Королівства, мета якої – розширення культурних відносин та 
розповсюдження освітніх можливостей. Працює у більш ніж 100 
країнах на шести континентах, створюючи можливості 
міжнародної співпраці щодня. http://www.britishcouncil.org.ua 

Починаючи з 2008 року, Пакт підтримує місцеві організації, що 
опікуються реформами громадянського суспільства, які 
працюють на підтримку прозорості та підзвітності уряду, 
європейської інтеграції та громадської участі. Ці партнери 
громадянського суспільства відіграли ключову роль у 
нещодавній революції Євромайдану в Україні, і сьогодні вони 
ведуть постреволюційні зміни у країні.


