
Луцьк 2021

Операційний звіт громадської
організації “Молодіжна Платформа”
за 2020 рік. Звіт створений лише
у електронному форматі та вільний 
для поширення.

https://youthplatform.com.ua



02. Зміст.
03 - 04. Вступне слово голови організації.
05. Наші друзі про нас.
07. Топ 3 перемог організації у 2020 році.
08. Освітня програма “Менеджмент молодіжних центрів у 2020 році”.
Результати.
09. Проєкт “Онлайн-курс для молодіжних рад локального рівня09. Проєкт “Онлайн-курс для молодіжних рад локального рівня”.
10. Проєкт “Прокачай молодіжний центру у своїй громаді”.
11. Перший онлайн-табір “Активних громадян”.
12. Проєкт SC3/ Проведення пітчингів соціальних проєктів.
13. Реалізація програми ”Активні громадяни” від “Британської
ради в Україні”.
14. Публікації.
115. Фінансовий звіт.
16. Партнери у 2020 році.

02https://youthplatform.com.ua



                    2020 рік став для нашої організації найуспішнішим за всю історію її існування, як би 
це дивно не звучало у час всесвітніх потрясінь. На етапі нашого заснування (на той момент – як 
спілки організацій) у нас була мрія робити один-два великих заходи на рік. Але у 2020 році ми 
зробили більше, ніж 100 заходів у рамках декількох масштабних проєктів, про які ви якраз і 
дізнаєтеся у цій звітній публікації. 

Цікаво, але цей рік змін, викликів і тотального божевілля був для нас успішним. Можливо, через Цікаво, але цей рік змін, викликів і тотального божевілля був для нас успішним. Можливо, через 
те, що ми самі трохи «божевільні» та відразу приймали правильні рішення. Адже якщо ти не 
можеш змінити обставини – змінюйся сам. Кожного ранку ми прокидалися з усвідомленням того, 
що так, як раніше вже не буде ніколи (навіть якщо велика червона фура привезе завтра замість 
Кока-Коли всім вакцину). Тому ми з позитивом прийняли той факт, що тепер можна більше часу 
проводити вдома з родиною та закінчити нарешті ремонт, або ж частіше влаштовувати сімейні 
вечори без гаджетів та соціальних мереж. 

Наша робота у 2Наша робота у 2019 відбувалася у різних локаціях та містах – інколи їх доводилося змінювати 
швидше, ніж змінюється курс валют. Таке «дорожнє» життя вимотувало нашу команду. Натомість 
2020 рік – це рік більш розміреної та спокійної роботи. І знаєте що? Гірше не стало – це точно. 
Якщо серйозно, то у нас було багато планів ще з 2019. Вони були підготовлені, а деякі навіть 
домовленими, тому попри будь-що нам доводилося їх виконувати, просто використовуючи інші 
формати. У цьому нам допомогло завзяття та щира праця.  

Карантин? Ні, не чули. 
Або як «Молодіжна платформа» 
провела 2020 рік.
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Захарій Ткачук
Голова ради правління

ГО “Молодіжна Платформа”

Ми прагнули виконувати нашу роботу краще, ніж на «відмінно». Адже немає нічого гіршого, ніж посередність. 
Кожен захід у рамках наших проєктів приносив нам задоволення та був для нас «у кайф», тому що це й було 
нашою основною ціллю. Пам’ятаю, як обговорювали формат конференції та почали з того, а яка мета? Навіть не 
з того, де знайти учасників, чи якою буде програма. Ми почали саме з того, як зробити так, щоб учасники 
пережили нову незабутню історію онлайн і не хотіли виходити з зуму чи вимикати камеру. Так ми провели 
фінальну конференцію проєкту «Прокачай», на якій учасники мандрували на підводному човні та «глибоко 
занурювалися»занурювалися» в молодіжну роботу своїх ОТГ. До слова, такі моменти приносять шалений та крутий драйв: коли 
люди стараються стати кращою версією себе, роздумуючи над тим, як вони сьогодні будуть дивувати та чим 
саме можуть бути корисними своїй аудиторії. А дивувати треба, адже світ сьогодні не любить монотонності. 

Це був успішний рік. Наша команда складається з 4-х людей, але в будь-який момент може використати 
суперсилу та долучати крутих експертів та тренерів в окремі проєкти. 
Це був успішний рік, тому що ніхто з команди не захворів та не переїхав у інше місто. Серед нас є навіть ті, хто 
створили сім’ю. 

Це був успішний рік, тому що з нами пліч-о-пліч були наші прекрасні партнери та учасники заходів. Ми про них 
усіх розповімо та подякуємо на останніх сторінках звіту. Це був успішний рік, тому що ми не здалися, а навпаки 
заряджали щоразу мотивацією інших людей своїми, як освітніми, так і розважальними заходами.Так-так, вам не 
почулося: молодіжні працівники теж вміють розважатися, і навіть можуть дати фору в цьому плані іншим 
професіям.

Це був успішний рік, тому що ми впровадили 
4 великі річні проєкти, залучивши більше, ніж 500 учасників, які прокачали компетенції 
молодіжних працівників, прокачали свої молодіжні центри та прокачали свої молодіжних працівників, прокачали свої молодіжні центри та прокачали свої 
молодіжні ради. Також вони реалізували малі соціальні проєкти 
на суму понад 100 000 гривень. Це був успішний рік, тому що… 
Так, стоп! Читайте у звіті – там усе написано.

Драйву та позитиву нам усім у 2021 році. 
Працюємо з молоддю та заради молоді.
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Наші друзі про нас

Анна Острікова, спеціалістка з молодіжної 
політики ПРООН в Україні.

2020 був для молодіжки з одного боку важливим з точки зору прийняття 
важливих документів, а з іншого роком складних викликів. Як працювати з 
молоддю у нових реаліях карантинних обмежень? Цим питанням задавались 
молодіжні організації у всій країні. «І Молодіжна платформа» показала усім 
приклад, як в умовах карантинних обмежень перетворювати виклики та 
можливості для розвитку і втілювати нові креативні формати 
роботи з молоддю і молодіжними працівниками. 
Працювати з «МП» - це завжди професійно, Працювати з «МП» - це завжди професійно, 
відповідально, креативно і весело!)

Марина Попатенко, заступниця Міністра 
молоді та спорту України

Для Мінмолодьспорту України надзвичайно ціннісними є молодіжні середовища, 
які реалізують роботу з молоддю на регіональному рівні. Спільно з ГО 
«Молодіжна платформа» 2020 року ми втілили навчальні програм з менеджменту 
молодіжних центрів та безкоштовний онлайн-курс для молодіжних рад в 
громадах. Раді співпраці та бажаємо нових успішних проектів у 2021 році!
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Наші друзі про нас

Євген Бондаренко, керівник Деражавної установи "Всеукраїнський 
молодіжний Центр".

Рік складних випробувань, та сталого партнерства. Так можу описати нашу 
співпрацю з ГО "Молодіжна Платформа" протягом 2020 року. 

Рік був активним, бо криза потребує особистої та командної стійкості, яку ми 
проявили: в пошуку нових форматів навчань та механізмів залучення молоді, 
чергові прямі трансляції, креатив й професіоналізм команд. 
Рік дійсно великих змін, підтримки, та взаємної й сильної 
співпраці - і це ми відчуємо вже в 2021. 

Дякую за роботу, й запуск нових ідей.Дякую за роботу, й запуск нових ідей.

Анна Товстуха, спеціалістка із залучення 
громадськості програми DOBRE.

Я вдячна команді Молодіжної платформи, за їх рішучість і цілеспрямованість в 
діяльності проєкту «Прокачай», за гнучкість і креативність в пошуку нових 
підходів через виклики карантину і за чуйне і дбайливе ставлення до молодіжних 
центрів з невеликих громад. Але найголовніше, що ця команда дає результати, і 
підтвердженням цього є успіхи 9 молодіжних центрів, які пройшли справжню 
прокачку в цьому непростому 2020 році.
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03. Отримали грант 
А це дало змогу робити корпоративні пошти, 
отримати біля 300$ на рекламу наших
продуктів, бонуси на картах і
величезний google drive.

01. Отримали нагороду “Краща практика
молодіжної роботи 2020”

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-kraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-v-ukrajini-2020

Наші онлайн квіз-ігри у період карантину 
дуже сподобалися аудиторії молодіжних 
працівників. Ця практика отримала
нагороду.
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Ефективний менеджмент молодіжних 
центрів 2020
Освітня програма

Мета програми: Мета програми: надати знання та навички для працівників молодіжних центрів 
України щодо сталої, системної, планованої роботи центру для розвитку 
молодіжної політики та роботи. Учасники вчаться планувати, прогнозувати та 
вимірювати результати позитивного впливу свого молодіжного центру на 
молодь. Також вчаться, як формувати ефективну роботу команди та 
налагоджувати комунікацію, брендинг та позиціонуванні центру. 

Всього у навчаннях взяло участь 87 учасників (57 жінок - 86%,  Всього у навчаннях взяло участь 87 учасників (57 жінок - 86%,  10 
чоловіків - 34%) 44 молодіжних центри з 18 областей України. Загалом 
відбулось 3 навчання. Базові навчання - 6 днів, 1 спеціалізоване - 3 дні. 

* Навчання проводилося громадською організацією "Молодіжна Платформа" за 
підтримки Посольства Великої Британії в Україні та програми "Активні громадяни" 
від Британської Ради в Україні у співпраці з Міністерством молоді та спорту 
України та Всеукраїнським молодіжним центром.

https://cutt.ly/4jK1NZD
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Онлайн-курс для молодіжних рад
локального рівня
Онлайн-курс

Це соціальний проєкт, мета якого підтримати вже існуючі молодіжні ради та 
дати можливість новоствореним радам безкоштовно навчатись в будь-який час 
та будь-де. 

Протягом трьох місяців: серпень-жовтень, тривала розробка та створення курсу. Протягом трьох місяців: серпень-жовтень, тривала розробка та створення курсу. 
До розробки навчання долучилось понад 50 молодіжних працівників, членів 
молодіжних рад. В рамках курсу було відзнято 18 навчальних відео й 11 серій 
серіалу “Велкам ту зе клаб” або один день із життя молодіжної ради в ОТГ.

Сам курс включає в себе блоки про те, що таке молодіжна рада, як 
запустити роботу молодіжної ради, налаштувати її діяльність та зробити її 
впливовою. Основне посилання тут - https://course.youthcouncil.com.ua
  

*проєкт реалізований за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в 
Україні та Міністерства молоді та спорту України. Реалізатор проєкту – 
громадська організація Молодіжна Платформа.

https://cutt.ly/YjK2tbQ
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«Прокачай» – освітньо-менторська програма
для молодіжних центрів
Проєкт для 10 молодіжних центрів

«Прокачай» – це освітньо-менторська програма, мета якої полягає в розвитку та 
збільшенні якісного впливу на молодь уже створених молодіжних центрів 
одного рівня. 

На початку проєкту учасники 4 насичені дні навчалися менеджменту На початку проєкту учасники 4 насичені дні навчалися менеджменту 
молодіжних центрів. Навчання відбулось у Вінницькому обласному молодіжному 
центрі «Квадрат». Надалі був майже рік менторської роботи із понад 50 
заходами. За час проєкту «Прокачай» учасники оформили та затвердили 
документи молодіжного центру, отримали ставки молодіжнх працівників, 
прийняли волонтерів, покращили свою роботу завдяки постійним навчанням та 
підтримці команди ГО «Молодіжна Платформа». 

*Проєкт був реалізований громадською організацією «Молодіжна Платформа» за *Проєкт був реалізований громадською організацією «Молодіжна Платформа» за 
підтримки програми DOBRE, яка виконується міжнародною організацією Глобал 
Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID).

У проєкті “Прокачай” взяли участь молодіжні центри: МЦ “Смарт” — Слобожанська ОТГ:, МЦ “ТОН” — Васильківська ОТГ:, МЦ У проєкті “Прокачай” взяли участь молодіжні центри: МЦ “Смарт” — Слобожанська ОТГ:, МЦ “ТОН” — Васильківська ОТГ:, МЦ 
“Friends room” — Гречаноподівська ОТГ, МЦ #YS(youth space) — Дмитрівська ОТГ, Культурний центр Єловицьких — Лановецька 
ОТГ, Молодіжний коворкінг центр “PavuTyna” — Великогаївська ОТГ, МЦ “Motion Space” — Мереф’янська ОТГ:, МЦ “WORKSPACE” 
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Online табір Active Citizens Camp
перший освітній, онлайн захід тривалістю понад 30 днів

Час: 10 серпня - 28 вересня 2020 року. 

Навчання тривало 13 днів. Учасники ознайомились з філософією програми 
Active Citizens, навчались проєктному менеджменту, взяли участь у теплих 
вечірніх ватрах й створювали власні проєкти.

Після табору було реалізовано 8 проєктів соціальної дії: “#ОпераціяТТПісля табору було реалізовано 8 проєктів соціальної дії: “#ОпераціяТТ”, “Захід 
PRO активних громадян”, “Капуста Двіж”, “Нові горизонти”, “Дубкроссінг_UA”, 
“ОсобливаЯ”, “Я — автор свого життя”, “EcoArtTalks”. Проєкти були на різну 
тематику: відновлення екосистем, можливості для молоді, розвіювання 
гендерних стереотипів, фінансова грамотність для молоді, популяризація 
внутрішнього туризму тощо.
 

**Active Citizens Camp 2020 реалізується Британською радою в Україні (British 
council Ukraine) й ГО “Молодіжна Платформа” і є частиною програми House of 
Europe, що фінансується Європейським Союзом.
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Проєкт SC3 - “Зміцнення міжсекторальної 
співпраці для соціальної згуртованості”
проведення пітчингів соціальних проєктів

Час: 2 лютого 2020 року - 2 лютого 2023 року

В рамках проєкту SC3 - ГО “Молодіжна платформа” проводитиме 8 обласних В рамках проєкту SC3 - ГО “Молодіжна платформа” проводитиме 8 обласних 
конкурсів соціальних ідей та 8 локальних, У таких областях: Волинська, 
Львівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, 
Чернівецька та Хмельницька. 

Результати проєкту в 2020 році: 

- У партнерстві з організаціями національними партнерами запущено онлайн-курс з розвитку проєктних ідей на - У партнерстві з організаціями національними партнерами запущено онлайн-курс з розвитку проєктних ідей на 
платформі ВУМ, який, станом на 1 січня 2021 року, пройшло 220 людей та 618 осіб зареєстровано на проходження 
курсу.
- Організовано та проведено:  
* Конкурс соціальних ідей в місті Тернопіль (16-19 листопада 2020 року): Кількість поданих проєктів - 38; Кількість 
проєктів переможців - 14; 
* Конкурс соціальних ідей в Кам’янській ОТГ (Закарпатська область) (23-26 листопада 2020 року): Кількість поданих * Конкурс соціальних ідей в Кам’янській ОТГ (Закарпатська область) (23-26 листопада 2020 року): Кількість поданих 
проєктів - 29; Кількість проєктів переможців - 10; 
* Конкурс соціальних ідей в Тячівській ОТГ (Закарпатська область) (7-10 грудня 2020 року): Кількість поданих 
проєктів - 24; Кількість проєктів переможців - 10;  

Проєктів на стадії реалізації - 34;  
Залучені суми на реалізацію проєктів: 869 676 грн 
* від Британської ради та Європейської комісії, загальна сума: 434 587, 50 грн. 
* від органів місцевого самоврядування, загальна сума: 435 088, 50 грн.* від органів місцевого самоврядування, загальна сума: 435 088, 50 грн.

https://activecitizens.in.ua 12Більше за посиланням



Програма “Активні громадяни” від Британської 
ради в Україні
освітня програма

Мета: сприяння соціальним змінам і забезпечення сталого розвитку шляхом Мета: сприяння соціальним змінам і забезпечення сталого розвитку шляхом 
створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням молодіжних 
організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань та 
навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності 
йрівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний 
діалог.

Результати програми у 2020 році: 

-- у зв’язку із карантинними обмеженнями та формуванням адаптованої 
програми навчання для онлайн-тренінгів, було проведено у 2020 році - 2 
базових тренінги програми “Активні громадяни” у Привільненській ОТГ 
(Рівненська область) та у Павлівській ОТГ (Волинська область) - 46 учасників. 
- загальна кількість фасилітаторів програми “Активні громадяни” - 9
з них: 6 майстер-фасилітатори (Ткачук Захарій, Ірина Волочай, Микола Волочай, з них: 6 майстер-фасилітатори (Ткачук Захарій, Ірина Волочай, Микола Волочай, 
Дем’ян Петрик, Юлія Піскорська, Уляна Кашепа) та 3 фасилітатори (Ольга 
Чепель, Катерина Білохвіст, Максим Драч). 
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У 2020 році наша організація 
збільшила свій бюджет на 
26%. Ми запровадили 
додатковий фонд розвитку, 
куди інвестуємо кошти для 
розвитку організації.

Надходженя на рахунок = 4 052 117 грн.

На
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У 2020 році наша організація не мала 
друкованих видань чи публікацій, ми 
зосередилися на онлайн-публікаціях. 

https://story.youthcenters.com.ua https://cutt.ly/jjBM7HS

Сайт із успішнимим історіями
розвитку молодіжних центрів, 
учасників проєкту “Прокачай”

Публікація успішних історій, молодіжних
центрів учасників програми 
“Менеджмент молодіжних
центрів”

14https://youthplatform.com.ua
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Кам’янська
громада
(Закарпаття)

Боратинська
громада
(Закарпаття)

Тячівська 
громада
(Закарпаття)

Ми щиро вдячні усім нашим партнерам. 
Завдяки нашим спільним зусиллям ми 
створили багато корисних можливостей 
для молоді.

Сподіваємося на подальшу співпрацю.

https://youthplatform.com.ua


