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ПРО нас.
«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» зареєстрована юридично 28 грудня 2Громадська 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 
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 своїй роботі орієнтується на мережування та Наразі ораганізація уже не є юридично спілкою, проте в своїй роботі орієнтується на мережування та 
партнерство у молодіжному секторі. 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

Напрями роботи

Освітні програми
молодіжної роботи

Сприяння роботі 
молодіжних проєктів

Розвиток соціального
капіталу



Команда у 2019

Юлія 
Ткачук

Захар
Ткачук

Леонід
Корнієнко

Катерина
Білохвіст

Демя’н
Петрик

Вивчала прикладну 
лінгвістику в 

Східноєвропейському 
національному 
університеті імені 
Лесі Українки. 
Займається 
фінансовим фінансовим 

менеджментом у 
організації. 

Голова організації. 
Навчався у 

Східноєвропейському 
національному 

університеті. Більше 10 
років працює у 

громадському секторі. 
Тренер, фасилітатор.Тренер, фасилітатор.

Навчався у 
Київському нац. 
університеті ім. 
Бориса Грінченка, 
спеціаліність 

видавнича справа та 
редагування. 
Працює над Працює над 
розвитком 

молодіжних центрів 
у ОТГ.

Закінчив Луцький 
національний технічний  

національний 
університет. Працівника 
молодіжного центру 
Волині. Працює над 
програмою Активні 
громадяни від громадяни від 

Британської ради в 
Україні.

ФІНАНСОВА 
МЕНЕДЖЕРКА

ГОЛОВА
ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОЄКТНИЙ
МЕНЕДЖЕР

ПРОЄКТНА
МЕНЕДЖЕРКА

ПРОЄКТНИЙ
МЕНЕДЖЕР

Закінчила 
Східноєвропейський 
національний 
університет, 

членкиня правління 
Луцького осередку 
ФРІ, голова 
молодіжного молодіжного 

комітету U-report у 
Луцьку.
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З приємністю відзначаємо нашу співпрацю з ГО «Молодіжна Платформа» щодо 
проведення третього щорічного Форуму молодіжних працівників та працівниць 2019 у 
Луцьку. Завдяки ініціативності організації в розробці концепції форуму, креативності в 
його змістовному заповненні та забезпеченні корисного мережування інституцій, які 
працюють з молоддю, учасники та учасниці заходу отримали знання, корисні контакти 
та ознайомились із найкращими практиками молодіжної роботи в Луцьку. А фокус 
заходу на тематиці цифрових інструментів у молодіжній роботі став запорукою 
відповідності головним пріоритетам нового уряду. Організація продемонструвала відповідності головним пріоритетам нового уряду. Організація продемонструвала 
високий рівень відповідальності, експертності та інноваційності в своїй діяльності, 
ефективну співпрацю з органами влади та розуміння потреб молодих жінок та 
чоловіків. Бажаю ГО «Молодіжна Платформа» нових цікавих проектів та визначних 
досягнень.

Активна співпраця з ГО «Молодіжна Платформа»  в нашої ГО розпочалася цього року. 
Ми надзвичайно задоволені співпрацею і вважаємо, що ГО «Молодіжна Платформа»  є 
однією з найкращих організацій в Україні, які працюють з молоддю. Хочеться відмітити 
роботу на наших заходах тренера голову ГО Захара Ткачука, який професійно 
проводив навчання та сприяв розвитку молодіжних рад на території Закарпаття. 
Особливо важливим було проведення  пітчингу проектів в Баранинській ОТГ та місті 
Ужгород. Молодіжна платформа організувала чудові навчання та конкурс молодіжних 
проектів вперше в Закарпатті. Загалом нам вдалося підтримати під час конкурсів  проектів вперше в Закарпатті. Загалом нам вдалося підтримати під час конкурсів  
більше 10 потужних соціальних інціатив. 

Вірю у подальшу нашу спрівпрацю уже із розвитку молодіжних центрів на Закарпатті.

Олена Урсу, керівниця 
групи проектів ПРООН 
з демократичного 
врядування

Микола Сусько, 
депутат Ужгородської 
міської ради, 
громадський діяч

ПРО нас говорять.
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Dream team! так я можу коротко і дуже влучно охарактеризувати роботу команди ГО 
«Молодіжна Платформа». Дуже надихають перемоги та досягнення, які демонструє ця 
злагоджена взаємодія різних людей, об’єднаних єдиною ідеєю та спільними 
цінностями. Саме в цьому, на мою думку, успіх ГО «Молодіжна Платфогма», яка вже 
давно є прикладом для інших. Чи не вперше за час роботи, під час організації 
наймасштабнішої події в молодіжному житті крїни - Форуму молодіжних працівників 
2019 - мала можливість відчути себе гостем на святі, де все до найменших дрібниць 
було продумано, задумано та реалізовано силами молодіжних працівників та зокрема було продумано, задумано та реалізовано силами молодіжних працівників та зокрема 
ГО «Молодіжна Платфогма» і нам як організаторам залишилось лише підтримати і 
отримати від того максимум задоволення. Респект та повага за такі підходи і цінності, 
які ви пропагуєте.

Проєкт міжнародної технічної допомоги Уряду США - Корпус миру в Україні, розпочав 
плідну співпрацю з Молодіжним центром Волині у 2016 році (Проєктом ГО “Молодіжна 
Платформа”). Тоді ми вже були вражені високим рівнем мотивації та енергією команди 
МЦВ. З роками наша співпраця розвивалася та принесла чудові результати. За 
підтримки МЦВ, волонтерки Корпусу миру Allison Stoner та Teya Lucyshyn 
започаткували та впровадили ряд суспільно корисних проєктів для молоді, серед яких 
різноманітні за форматом та наповненням гуртки, менторство, формування навичок 
проєктної роботи через реалізацію молодіжних проєктів, розвиток волонтерського проєктної роботи через реалізацію молодіжних проєктів, розвиток волонтерського 
осередку та мотивації до громадської активності. Звичайно ж, наші волонтерки також 
стали провідниками американської культури в Луцьку, знайомили молодь із звичаями, 
та продовжують поширювати знання про культуру та цінності американців. Команда 
МЦВ надзвичайно дружня, щира та яскрава. Можна тільки позаздрити молоді 
Луцька, адже вони мають таких чудових менторів!

Ірина Бєляєва, 
Департамент молоді 
МКМС

Наталя Бикова, 
Менеджерка програми 
"Молодіжний 
розвиток" Корпусу 
миру США в Україні 

ПРО нас говорять.
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Проєкт Lutsk Challenge Awars -  став трампліном для започаткування серйозного 
проєкту - створення сучасного альтернативного інтеграційного мистецького 
ГаРмИдЕр ангар-stage (ГАS). 

Конкурс, який дав можливість створити у Луцьку те, що про що усі говорять уже не 
перший рік. Дуже важливо, щоб такі конкурси відбувалися, адже вони дозволяють 
молоді повірити у свої ідеї та реалізовувати їх.
 
Важливим є організація таких челенджів, адже незалежний та справедливий конкурс - Важливим є організація таких челенджів, адже незалежний та справедливий конкурс - 
запорука реалізації дійсно крутих проєктів.  Команда ГО «Молодіжна Платформа»  на 
100 відсотків справилася із завжанням, забезпечила рівні умови учасникам та 
справедливе судійство

На сьогодні в Україні активно створюються та розвиваються молодіжні центри різної 
форми власності. Задля посилення спроможності та якості їх роботи в минулому році 
Міністерством спільно з партнерами була започаткована програма «Ефективний 
менеджмент молодіжних центрів», яка реалізовувалась у формі тренінгів у різних 
регіонах України. Програма покликана надати знання та навички з основ 
менеджменту задля розвитку сталої, системної та планованої роботи центрів.

Потреба у проведенні подібних тренінгів дала про себе знати уже після декількох Потреба у проведенні подібних тренінгів дала про себе знати уже після декількох 
перших серій, коли ми почали отримувати в 2-3 рази більше заявок, ніж могли 
прийняти на навчання. Саме тому плануємо і цьогоріч продовження цієї програми та 
удосконалення її відповідно до запитів команд молодіжних центрів.
Висловлюю щиру подяку за партнерство громадській організації «Молодіжна 
Платформа» 

Олга Валянік, 
менеджер 
мистецького простору 
“Angar - Stage”

Марія Карчевич,    
Міністерство культури, 
молоді та спорту 
України.

ПРО нас говорять.

07.



Благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО Молодіжна Платформа реалізували проєкт Lutsk 
Challenge Awards. У рамках проекту представники громадських організацій міста запропонували 38 ідей розвитку Луцька. 
Переможцем став проєкт сучасного арт простру “Ангар - Stage” від ГО “Гармидер”. 

lca.lutsk.ua

Lutsk Challenge Awards

Лише наприкінці 2019 року наша організація орендувала окреме приміщення для свої роботи. Воно знаходиться в центрі 
міста на одному поверсі із Молодіжним центром Волині.

Власний офіс організації

Найбільший проєкт нашої організації - це власне діюча установа для молоді, яка поєднує освіту, дозвілля та можливіть 
роботи у фізичному та соціальному просторі. Назва цієї установи - Молодіжний центр Волині. Проєкт уже працює 5 років і 
власне за 2019 його відвідало більше 10 000 людей, було проведено 800 заходів, майже у 2 рази виросла активність у 
соціальних мережах центру та головне -  він стає щороку самостійнішим і вже має бюджет 380 000 грн цьогоріч.

                       З повним звітом центру можна ознайомитися за посиланням - https://cutt.ly/cry9G3t

Ріст і розвиток “Молодіжного центру Волині”
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*загалом відбулося 6 навчань програми у 5 
містах України. Базові навчання 
відбуваються протягом 5 днів. 
Спеціалізоване - 2 дні.

- 42 чоловіків

комунальні центри громадські центри

- 110 жінокУЧАСНИКИ

учасники надіслали свої історії успіху 
та отримали сертифікати
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освітня програма
Мета тренінгу: надати знання та навички для працівників молодіжних 
центрів України щодо сталої, системної, планованої роботи центру, 
задля розвитку молодіжної політики, молодіжної роботи.
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Народний аматорський театр-студія «ГаРмИдЕр» Луцького районного будинку культури 
виграв 10 тисяч доларів у конкурсі соціальних проектів Lutsk Challenge Awards 2019.

Про це згадується на сторінці театру-студії в мережі Facebook. «Друзі, це неймовірно – ми отримали перемогу у 
Lutsk Challenge Awards 2019! Альтернативному культурному простору в Луцьку – БУТИ! «ГаРмИдЕр ангар-stage» 
стане відкритим майданчиком для презентації та творення сучасного мистецтва!»

Конкурс проєктів “Lutsk Challenge Award”

  Час: 21 травня – 28 жовтня 2019 року. сайт - https://lca.lutsk.ua

Мета проекту: Благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО 
Молодіжна Платформа провели проект Lutsk Challenge Awards. У рамках проєкту представники 
громадських організацій міста визначали проблеми, що стосуються лучан та представили їх 
практичне вирішення для покращення життя громади. На втілення ідеї в життя переможець отримав 
10 тисяч доларів від БФ Глобального миру та розвитку.
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Протягом 20-23 червня відбувався «Фестиваль Активних Громадян» у Луцьку та Волинській області. Понад 100 
учасників з усіх куточків України зібралися у Луцьку, аби дослідити вплив проєкту «Активні громадяни» на малі 
громади та встановити партнерські відносини між організаціями-учасницями проекту та громадами Волинської 
області.

Учасники фестивалю відвідали 11 громад Волинської області, які беруть участь у програмі «Активні 
Громадяни», а саме: Зимнівська, Смідинська, Рожищенська, Устилузька, Нововолинська, Литовезька, 
Ківерцівська, Іваничівська, Маневицька, Боратинська та Княгининівська.

Протягом фестивалю також відбулося святкування 5-річчя програми «Активні Громадяни» в Україні і Протягом фестивалю також відбулося святкування 5-річчя програми «Активні Громадяни» в Україні і 10-річчя у світі. 
На честь свята «Британська Рада» здійснила конкурс проєктів соціальної дії, де автори розповіли історії успіху 
своїх проєктів та змагались за підтримку на продовження проєкту з головним призом у 30 000 грн.

Фестиваль активних громадян 2019!

  Час: 19-23 червня 2019 року. сайт - https://acfest.lutsk.ua 

Мета проекту: дослідити вплив проєкту «Активні громадяни» на малі громади та встановити 
партнерські відносини між організаціями-учасницями проєкту та громадами Волинської області

11.



За три дні учасники Форуму мали змогу не лише ознайомитись з досягненнями DIGITAL у молодіжній роботі, 
а й почути про безпеку та права людини в Інтернеті, прослухати міжнародних експертів щодо розвитку 
молодіжної політики в країнах Європи, професійних тренерів щодо ведення Facebook, Instagram, Telegram 
та інших соціальних мереж. Також учасники форуму, проаналізувати розвиток програми «Молодіжний 
працівник»: від початку реалізації і до сьогодні та напрацювали дорожню карту розвитку програми на 
найближчі 5 років. 

Форум зміг створити майданчик для обміну досвідом та спілкування близько 150 молодіжних працівників та Форум зміг створити майданчик для обміну досвідом та спілкування близько 150 молодіжних працівників та 
працівниць, міжнародних експертів, представників урядових і неурядових установ та авторів кращих практик 
молодіжної роботи в України.

Відвідайте офіційний сайт Форуму, де ви зможете переглянути фото та ознайомитись 

Форум молодіжних працівник 2019!

  Час: 31 жовтня – 02 листопада 2019 року. сайт - yw3forum.com.ua

З 31 жовтня по 2 листопада у Луцьку відбулась найголовніша подія року у молодіжній 
роботі, а саме — третій Всеукраїнський форум молодіжний працівників та працівниць.

12.



11.Результати роботи програ
ми

“Active Citizens” від Брита
нської ради в Україні

2019



Кількість базових тренінгів – 12 
(Луцьк, Рівне, Любешів, Іваничівська ОТГ, Ковель, 
Миляцька ОТГ (Рівненська область), Рожище, 
с. Озеро)

Найбільший базовий тренінг Активні громадяни в 
с. Озеро – 10 днів, 65 учасників.

Всього пройшли навчання програми 
Активні громадяни – 242 особи.

Подано – 14 проектів соціальної дії на хвилю 
проєктів від Британської ради.

Виграно – 11 проєктів.  Залучено понад 150 000 грн. на 
соціальні проєкти. 

Зведені числа:

14.



225 000 грн.

260 000 грн.
Баранинська ОТГ

місто Ужгород

Проведено 2 пітчинги (конкурси) проєктів
на Закарпатті

https://pitching.in.ua/baranynci
https://pitching.in.ua/uzhgorod 15.



Більше проєктів можна знайти
за посиланням

Наша організація у рамках партнерства із Британською радою в Україні реалізовує програму “Активні 
громадяни”. В цій програмі після проходження базового навчання, де учасники вивчають філософію 
позитивного впливу на життя та активність громад,  учасники можуть подати свою ідею соцільних змін на 
конкурс проєктів. Частина проєктів перемагає і ми допомагаємо учасникам релізувати свої інціативи. 
Нижче наведений перелік проєктів 2019 року: 

Створення бренду Баранинської ОТГ - перетворення логотипу Баранинської ОТГ та 
створення корпоративного символу, верстка текстів, макет дизайн стратегії розвитку 
Баранинської ОТГ та переклад на англ. мову  (с. Баранинці, Закарпатська область)

Молодіжний хаб - активізація та згуртування молоді, вчителів та жителів 
Баранинської ОТГ шляхом облаштування креативного молодіжного простору на базі 
Великолазівського ЗЗСО І-ІІІ ст (с. Великі Лази, Закарпатська область)

Звичаївка -Звичаївка - збереження та популяризація давніх традицій і звичаїв,  підвищення рівня 
культурного задоволення життям у громаді шляхом проведення різноманітних 
заходів культурно-мистецького спрямування, зокрема свята «Андріївські вечорниці», 
свята Миколая та Різдвяні засівання, Новорічні забави (с. Великі Лази, Закарпатська 
область)

Інклюзивний коворкінг "Золоті серця Закарпаття"Інклюзивний коворкінг "Золоті серця Закарпаття" - створення діалогу між 
студентством та молоддю з ментальною інвалідністю, шляхом створення 
інклюзивного простору в центральній частині міста Ужгород (Ужгород)

Фестиваль вуличного піаніно - популяризація гри на фортепіано шляхом 
систематичного проведення «Фестивалю вуличного піаніно» (Ужгород)

MoMore for ma - збільшення можливостей по працевлаштуванню жінок шляхом 
створення першого потоку 2-місячних освітніх експрес-курсів у м.Ужгород для 10 
молодих мам (в комплексі з психологічною підтримкою та доглядом за дітьми) з 
можливістю подальшого працевлаштування (Ужгород)

Майстерня хорошого настрою - створення можливості для навчання та дозвілля 
вразливої категорії населення, що потребують підтримки та соціального захисту, 
шляхом проведення різноманітних кулінарних та кондитерських майстер класів, 
тренінгів та спілкування (Ужгород)

Стріт-арт по-ужгородськи! - підвищення привабливості та естетизація міського 
простору шляхом створення муралу на стіні гуртожитка (Ужгород)

УжГрінФЕСТ -УжГрінФЕСТ - формування у молоді м. Ужгород еко-звичок та мотивування їх 
проводити більше часу на природі, шляхом започаткування молодіжного зеленого 
фесту (Ужгород)

малі ПРОЄКТИ у 2019.
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Наша організація у рамках партнерства із Британською радою в Україні реалізовує програму “Активні 
громадяни”. В цій програмі після проходження базового навчання, де учасники вивчають філософію 
позитивного впливу на життя та активність громад,  учасники можуть подати свою ідею соцільних змін на 
конкурс проєктів. Частина проєктів перемагає і ми допомагаємо учасникам релізувати свої інціативи. 
Нижче наведений перелік проєктів 2019 року: 

Culture Exchange Club - створення безпечного та відкритого середовища для 
міжкультурного діалогу та подолання стереотипів між місцевою молоддю та 
представниками інших культур у Луцьку через організацію серії щотижневих заходів 
на базі Молодіжного Центру Волині (Луцьк)

Граю, читаюГраю, читаю – успішним зростаю! - розширення можливостей ігрової кімнати, що є у 
дитячій бібліотеці силами ініціативної групи та волонтерів із залученням благодійних 
коштів, для змістовного сімейного відпочинку та адаптації в житті громади дітей із 
кризових сімей та дітей із особливими потребами (Рожище)

Екомісто Екомісто - встановлення «Еко-труби» (станції моніторингу якості повітря) до кінця 
зими 2020 року, для того щоб, вимірювати та здійснювати контроль та реєстрацію 
стану повітря, показники температури, вологості, концентрації пилу та формальдегіду 
в режимі реального часу (Луцьк)

Наш творчий простір - популяризація вуличної сцени для вільного вияву творчості 
та розвитку молоді, об’єднання та активізації громади (Привільне, Рівненська область)

Свідомі діти – крок в майбутнєСвідомі діти – крок в майбутнє - формування свідомого, правильного ставлення 
учнів та педагогів до роздільного збирання відходів шляхом навчання, щоденної 
комунікації, цікавих інтерактивних заходів, збору сортованих відходів та реальної 
грошової винагороди, унаслідок зібраних відходів (Маневичі) 

Творимо майбутню Green- громаду сьогодні -  активізація молоді, активістів 
громади через приведення до ладу центру Громади (Привільне, Рівненська область)

ZZLUKA (об’єднання) - нетворкінг активних жителів Луцька (та Волинської області), які 
поширюють позитивний імідж міста своїми соціальними ініціативами та прикладами 
успішної співпраці у бізнесі та громадському секторі (Луцьк)

Здорова нація 2020 - пропаганда та популяризація здорового способу життя серед 
дітей  (Привільне, Рівненська область)

Інтерактивні заняття із Zero Waste і ресайклінгу - формування свідомого 
ставлення учнів і педагогів до споживання ресурсів та поводження з відходами 
шляхом участі в інтерактивних заняттях, а також звички сортувати відходи на 
прикладі збору кришечок у контейнери з переробленого пластику (Луцьк)

Клуб настільних ігор «Дивограй» - облаштування Клуб настільних ігор «Дивограй» - 
місця ігрової та цікавої атмосфери для розвитку дітей та відпочинку всієї родини, 
шляхом створення шахового клубу та ігротеки (Маневичі) 

Сучасний простір мистецтва та освіти для сучасної дитини Сучасний простір мистецтва та освіти для сучасної дитини - конструювання 
оптимально комфортного сучасного середовища для школярів в Кабінеті мистецтва із 
облаштуванням зон навчання, відпочинку та творчого простору (Дубечне, Волинська 
область)

Екологічно чисте довкілля, “Ставок під горбом” -  запобігання екологічного 
забруднення та покращення озерно-ставкових територій (с. Підгорб, Закарпатська 
область)

Територія дитячих мрій -Територія дитячих мрій - вирівнювання  територіальних диспропорцій розвитку 
населених пунктів Баранинської ОТГ, створення  належних умов для гармонійного 
психічно-емоційного та фізичного розвитку дітей – вихованців ЗДО (дитсадка) с.Ярок 
шляхом облаштування  дитячого майданчика (с. Ярок, Закарпатська область)

«Дихай вільно!» - «Дихай вільно!» -  облаштування спортивного майданчика  з вуличними 
тренажерами на території клубу села Холмець для створення умов для активного 
відпочинку на свіжому повітрі для підлітків, молоді та інших мешканців до кінця 2019 
року (с. Холмець, Закарпатська область)

Туристичні стежки об’єднують громаду - Туристичні стежки об’єднують громаду - У першій частині проекту команда 
проекту промаркувала історично-культурного маршруту #2113 "Шлях Плотені". У 
другій частині було представлено інформаційний стенд та вказівні знаки маршруту. 
Також на відкритті було проведено екскурсію палацом Плотені Федір Шандор (с. 
Великі Лази, Закарпатська область)

малі ПРОЄКТИ у 2019.
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Адміністрування
проєктів програми Активні 
громадяни від Британської ради 
в Україні 

З 01 липня 2019 року наша організація офіційно  
адмініструє процес подачі та фінансування 
проектів соціальної дії для 80 партнерів проекту 
зі всієї України

Загально за 2019 рік було подано понад 452 
проєктів соціальної дії. Із них підтримано 72 
проєкти.

Дані проєкти сфокусовані на впровадження цілей Дані проєкти сфокусовані на впровадження цілей 
сталого розвитку та побудови взаєморозуміння і 
діалогу в українських громадах. Місія програми - 
створити світ, де люди можуть мирно та 
ефективно взаємодіяти задля розвитку свої 
спільнот.

https://active-citizens.britishcouncil.org 18.



Фінанси організації

Прихід на рухунок к 2019 році - 

Витрачено - 

19.

3 974 935, 80 гривень.

2 934 672, 24 гривень.

Залишок на рахунку - 1 135 199, 54 гривень.



Щиро дякуємо за довіру та наші спільні результати.

20.

НАШІ партнери



ПЛАНИ на 2020 рік.

Розвиток
молодіжних 
центрів 

01. Продовження роботи 
програми “Ефективний 
менеджемент молодіжних 
центрів”. У 2020 році планується 3 
базових і 3 спеціалізованих навчання 
програми. Старт відбудеться у квітні 2019 
року.

02. Проєкт посилення роботи 02. Проєкт посилення роботи 
молодіжних центірв у ОТГ 
“Прокачай”. Проект програми 
DOBRE, який має за мету покращити 
роботу 10 молодіжних центрів у малих 
громадах. Наша організація буде його 
модерувати та виконувати.

Розвиток
людського
капіталу 

01. Продовження роботи 
програми “Активні 
громадяни”. У 2020 ми надалі 
будемо реалізовувати вже не нову для 
нас програму, де молоді люди можуть 
мати можливість отримання першого 
досвіду проєктного менеджементу та 
посилити громадянські компетенції.посилити громадянські компетенції.

02. Проведення пітчингів 
(конкурсів ) соціальних 
проєктів. Плануємо провести мінімум 
3 пітчинги проєктів у малих громадах 
України. Голована ідея - активізація 
співпраці громади та влади та 
започаткування постійних конкурсів 
проєктів.проєктів.

Літнє
таборування
для молоді 

01. Продовження літнього 
всеукраїнського табору. У 
партнерстві із Британською радою та 
House of Europe влітку очікується 
проведення великого таборування на еко 
- тематику.

02. Продовження роботи 02. Продовження роботи 
“Молодіжного центру Волині”. 
Підтримка та посилення роботи уже 
сталого проєтку для молоді - Молодіжний 
центр Волині. Сприяння у побудові літніх 
локацій, запуск нових програм 
молодіжних обмінів.
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