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Вступне
слово

Щороку наша організація шалено готується до річного звіту. Ми очікуємо певного свята, бо маємо 
сподівання, що під час звіту можна побачити й відчути результати нашої «боротьби» за молодь 
України. Часто ти дивуєшся, невже це було цього року, а не минулого, невже це ми зробили. 
Дивуєшся кількості історій успіху й подій, які творила твоя організація цього року. Не став 
виключенням і звіт за 2021 рік, який для нас виявився схожий на «Американські гірки». Давайте 
разом прокатаємося на цих «гірках» у короткому вступному слові.

20212021 рік - це рік, коли запустили найновіший телескоп «Джеймса Уебба», який зробить зірки до нас 
ще ближчими, водночас, це рік протестів проти суспільного здоров’я та смерті 65 українських 
військових. Рік обмеженого пересування та рік, коли українці купили найбільше книг за всю історію 
Незалежності України. Всі ці події відбиваються і на громадському русі України, і нашій організації. 
Та цей рік, крім несподіваних «гірок», приніс багато яскравих «вперше» для нашої команди, про що я 
й хочу коротко розповісти. 

Наприклад,Наприклад, у 2021 році наша організація вперше отримала замовлення на проведення 
оплачуваного навчання від управління міської ради. Ще 5 років тому це було неможливим через 
тотальну недовіру до громадського сектору з боку органів місцевого самоврядування. Особисто для 
мене це дуже цінно, тому що частіше нас бачили конкурентами, а не партнерами для вирішення 
соціальних питань. Сподіваюсь, ця практика продовжиться. Також «вперше» ми отримали 
можливість залучити до членів нашого колективу понад 10 людей. Ми завжди бути малою 
реактивною командою, яка може провести захід за декілька днів будь-де. Але це і є нашою 
проблемою,проблемою, тому що часто у нашому секторі громадські організації сприймають як щось 
«маленьке», яке займається гарною картинкою, а не великими сенсами. Тому ми радіємо такому 
кількісному і, сподіваємось, якісному росту. А ще, ми вперше зробили замовлення на проведення 
заходу у німецької організації. Уявляєте! Не німецька організація чи проєкт міжнародної технічної 
допомоги замовив послугу у нас, а невелика організація із Луцька, яка знайшла ресурси і 
можливості замовити для роботи колег з-за кордону. Дрібниця, але приємно, що ми таке можемо. Як 
не згадати про передачу нашої програми «Ефективний менеджмент молодіжних центрів» на 
адміністадміністрування у ДУ «Всеукраїнський молодіжний центр». Ми створили не просто хорошу освітню 
програму, ми створили практику, яка буде працювати десятки років на національному й 
міжнародному рівні. Можливо, для когось це звична практика, але для молодіжного сектору та 
нашої організацій, це велике «вперше». 

Мабуть зупинюсь із цими «вперше», щоб залишився матеріал для звіту, який я сподіваюсь зараз 
переглянути. Хочу подякувати всім нашим партнерам, котрі вірять у молодіжну роботу та нашу 
організацію. Дякую органам місцевого самоврядування, обласним адміністраціям, з якими ми 
цьогоріч працювати. Ми звісно згадаємо кожного і кожну далі у звіті. Дякуємо нашим експертам та 
експерткам, які завжди роблять наші проєкти сильними і значущими. 
 

ДякуюДякую всім, хто слідкує за нашою роботою, вболіває та не дає розслабитися. Починайте читати 
звіт.

Захарій Ткачук
Голова ГО “Молодіжна Платформа”, засновник
Молодіжного центру Волині, тренер та фасилітатор
програм із молодіжної роботи.
zakharii.tkachuk@youthplatform.com.ua
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Презентація - https://cutt.ly/8IhxKDN

Щоб подивитися відео
версію річного звітування
переходьте за посиланням

https://youtu.be/IShEJsWc94s
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Пронас
«Молодіжна Платформа» (ГО «Молодіжна Платформа») – громадська організація, яка об’єднує 
молодіжних працівників, державних службовців, експертів та експерток із молодіжної політики для 
сталого розвитку молодіжної роботи Україні. Організація працює як експертне середовище для 
розробки та адвокації політик які стосуються, або дотичні до молоді. Організація впроваджує та 
реалізує освітні програми щодо молодіжної роботи та молодіжної політики.
 
ОрганізаціяОрганізація юридично зареєстрована 28 грудня 2013 року, хоча до того існувала з 2011 року, як 
неформальне середовище для комунікації та координації організацій Волинської області.  Основна 
мета діяльності організації полягає у формуванні сильної, відповідальної, активної молодої людини, 
яка стане двигуном еволюції наших громад в системі цілей сталого розвитку.

МиМи національна організація, яка працює по всій території України. Останні проєкти, де ми мали 
офлайн заходи це Закарпаття, Київ і Київська область, Львівська область, Донецька область, 
Івано-Франківська, Тернопільська, Чернігівська область. В рамках одного з проєктів організовуємо 
локальні пітчинги у 8 областях заходу України. Маємо контакти в кожній області, адже належимо до 
мереж програм «Активні громадяни» та «Молодіжний працівник».

ОсновноюОсновною цільовою аудиторією нашої організації є молодіжні працівники та працівниці, працівники 
органів місцевого самоврядування (які дотичні до роботи із молоддю) та, власне, молоді люди, 
члени молодіжних рад та відвідувачі молодіжних центрів. 

Сьогодна організація має 3 основні напрями роботи:

1. Створення та розбудова спроможності молодіжних центрів як осередків молодіжної, 
громадської активності. 

ДанийДаний напрям ми реалізуємо через освітню програму «Менеджмент молодіжних центрів» та 
менторську програму «Прокачай». Маємо багато спільних заходів із Міністерством молоді та спорту 
й Всеукраїнським молодіжним центром. Ми навчаємо як створювати молодіжні центри різних форм 
власності та як їх менеджерувати для ефективної роботи й виховання громадсько активної молоді. 
За час роботи в цьому напрямку ми менторили понад 30 молодіжних центрів України. В рамках такої 
роботи ми також пропонуємо центрам свої освітні програми, як от, наприклад, програма «Місія 
Лідер» для підлітків 14-18 років - http://mission.youthplatform.com.ua. Програма свого часу була 
розробленарозроблена як «перший крок до громадської активності молоді» та для залучення її у молодіжні 
організації чи волонтерство. 

2. Створення та посилення спроможності роботи молодіжних консультативно-дорадчих органів 
(Молодіжних рад) через менторські та освітні програми із громадянської освіти. 

У тісному партнерстві з Міністерством молоді та спорту ми навчаємо як створювати молодіжні ради 
і як вони мають працювати. Це великий блок онлайн та офлайн навчань, де ми говоримо про участь 
молоді в житті місцевого самоврядування, залучення молоді до активної громадянської позиції, 
адвокації молодіжних питань через інструменти демократії тощо. Маємо також включення наших 
працівників у серію навчань «Адвокація для молодіжних рад у ОТГ». 

3. Посилення людського капіталу та громадсько активної молоді. 

ЦейЦей блок ми частково реалізуємо з програмою «Активні громадяни» від Британської ради в Україні. 
Через дану програму ми провели більше 50 навчань із залученням понад 1000 учасників. Базові 
навчання вчать створювати соціальні зміни, бути активними громадянами і власне впроваджувати 
малі проєкти соціальної дії. Наразі ми займаємось локальними конкурсами соціальних проєктів, де 
важливою складовою є навчання громадської активності. Більше про програму за посиланням: 
https://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens також у рамках даної програми ми займаємося 
регрантигом соціальних проєктів https://activecitizens.in.ua

коротка інформація про організацію



Команда

основна команда

консультанти + консультанти
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Яна Пекун
Консультантка з питань впровадження 
підходу з ґендерної рівності та соціальної 
інклюзії компоненту з розвитку молодіжних 
центрів в межах проєкту “МолодьТуТ"
Муніципальна Муніципальна консультантка з питань 
ґендерно зумовленого насильства у Фонді 
ООН в галузі народонаселення – UNFPA
 
       yana.pekun@youthplatform.com.ua

Юлія Мартинюк
SMM консультантка компоненту з розвитку 
молодіжних центрів в межах проєкту 
“МолодьТуТ". Керівниця відділу піару 
мережі молодіжних просторів ТВОРИ!

       yulia.martyniuk@youthplatform.com.ua

Сергій Ткаченко
Консультант компоненту з розвитку 
молодіжних центрів в межах проєкту 
“МолодьТуТ". Проєктний менеджер Агенції 
сталого розвитку "Хмарочос"

       serhii.tkachenko@youthplatform.com.uaЛюдмила Кіндрат
Консультантка компоненту з розвитку 
молодіжних центрів в межах проєкту 
“МолодьТуТ". Віце-Президентка ГО 
"Всеукраїнська Ініціатива"

       liudmyla.kindrat@youthplatform.com.ua

Олег Малець
Консультант компоненту з розвитку 
молодіжних центрів в межах проєкту 
“МолодьТуТ". Керівник мережі молодіжних 
просторів "ТВОРИ!"

       oleh.malets@youthplatform.com.ua

Анастасія Дем’янчук
Менеджерка проєкту "Як створити молодіжну 
раду". Голова Ківерцівської молодіжної ради.

      demianchuk.anastasia@youthplatform.com.ua 

Дем’ян Петрик
Проєктний менеджер громадської 
організації "Молодіжна Платформа"
Голова Молодіжної ради Волині.

       demian.petryk@youthplatform.com.ua

Олександра Рижкова
Фінансова менеджерка громадської 
організації "Молодіжна Платформа"
Бухгалтерка.

       olexandra.ryzhkova@youthplatform.com.ua

Юлія Ткачук
Голова фінансового відділу громадської 
організації "Молодіжна Платформа".

       julia.tkachuk@youthplatform.com.ua 

Леонід Корнієнко
Проєктний менеджер громадської організації 
"Молодіжна Платформа". Асистент компоненту 
з розвитку молодіжних центрів в межах 
проєкту “МолодьТуТ".

       leonid.kornienko@youthplatform.com.ua 

Захарій Ткачук
Голова громадської організації, тренер
та фасилітатор програм із молодіжної
роботи та політики, засновник
Молодіжного центру Волині.

       zakharii.tkachuk@youthplatform.com.ua



Робота із
молодіжними центрами

01. Провели унікальну триденну онлайн конференцію – «Університет молодіжних центрів», де 
симулювали навчальний заклад 18 століття. Викладачами пар були молодіжні центри випускники 
програми «Ефективний менеджмент молодіжних центрів». Захід відбувався за підтримки програми 
«Активні громадяни» від Британської ради в Україні, його відвідало понад 200 учасників.

02.02. Передали адміністрування програми «Ефективний менеджмент молодіжних центрів» 
Всеукраїнському молодіжному центру.  Провели з партнерами тренінг для 30 тренерів, які будуть 
надалі впроваджувати вищезгадану програму через державну установу «Всеукраїнський молодіжний 
центр». Ми вели програму 3 роки і радіємо, що вона продовжиться силами наших партнерів.

03.03. Старт співпраці з програмою «Мріємо і діємо» від IREX щодо сприяння у створенні 12 молодіжних 
центрів. Наша організація продовжує унікальний досвід довготривалого менторства й створення 
центрів й у 2021 році. Цього разу це великий проєкт, який має на меті у 2021 році створити 12 
молодіних центрів (2022 - 30 молодіжних центрів). «Молодіжна Платформа» вчить центри й посилює їх 
програмну діяльність, щоб через 2 роки центри стали сталими й значущими.

04.04. Проєкт «Майстерня. Сайт порадник для молодіжних центрів та просторів». Працюючи над 
програмою «Ефективний менеджмент молодіжних центрів», команда організації напрацювала багато 
корисних практик і інструментів, як краще посилити молодіжний центр чи простір із різних сторін. 
Багато із цих практик увійшли у вищезгаданий сайт. Його презентація відбудеться на початку 2022 
року, він буде включати більше 30 відео та близько 40 шаблонів та файлів для скачування, текстові 
інструкції та приклади успішних історій від і для молодіжних центрів.

Основні результати
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Коментар щодо напряму

Сьогодні в Україні є багато молодіжних центрів/просторів, які гуртують 
навколо себе молодь з різними інтересами та поглядами. Центр стає 
місцем впровадження неформальної освіти, відпочинку, активного 
дозвілля, пошуку однодумців та спілкування. 

ККожен центр особливий, він має свою історію, напрямки роботи, цікаве 
приміщення та дизайн. Я думаю, не можна знайти два однакових центри і 
це дуже круто.  Важливо, що центр – це не лише про приміщення, це про 
людей, які творять локальні зміни у своїх громадах. Круто спостерігати, 
коли МЦ організовує заходи від яких молодь в захваті, а потім ці ж молоді 
люди впроваджують власні проєкти в громадах. Ми вже мали досвід  
річного менторства з 10-ма центрами в малих громадах у програмі “DOBRE” 
(Global Communities), мали досвід пі(Global Communities), мали досвід підтримки мережі молодіжних центрів 
Закарпаття (ГО “Простір Молоді”) й цьогоріч, спільно з колегами з IREX, 
створюємо 12 молодіжних центрів з нуля. Очікую ще 30 ініціативних груп, 
яким, я сподіваюсь, ми теж допоможемо або відкрити, або посилити їх 
простори для молоді.

Мені радісно, що вкладаючи сили в розвиток молодіжних центрів ми 
водночас робимо вклад у велику кількість молоді, яка робить себе та нашу 
країну кращою. - Леонід Корнієнко.

Леонід Корнієнко
Проєктний менедПроєктний менеджер 
громадської організації 
"Молодіжна Платформа". 
Асистент компоненту з 
розвитку молодіжних 
центрів в межах проєкту 

“МолодьТуТ".
              



Історія успіху 
молодіжних центрів

λφòφíώîôσ�χσíσ�Ùφòðôð�õχσøĀă�êòðïþñφ���χφñώë��ïσ�øτυ�ùσψ�χτσòώïωëσòσ�íτñώòþñσ�óώôώ�õχφăñöώë��
õχφëτòσ�êòðïþñφ�íëσíøāöð�óώψøτëðϊ�ïσϊφíώë��ïωψöχώùτυ��Але найголовніша їхня перемога – це 
створення молодіжного центру «Хижка».

  «2021 рік став для нас «молодіжним потягом», не тим потягом, що шалений, а тим, що мчить по рейках з 
шаленою швидкістю. Починалось усе не так легко і просто, як здається на перший погляд. Знаєте, коли 
ви розпочинаєте щось нове, то завжди вам на заваді стають декілька речей – деякі більш важливі, деякі 
менше, залежить від ситуації.  У жовтні 2020 року тодішній голова Молодіжної Ради Долини, - Михайло 
Чудик, - знайшов на теренах соціальних мереж оголошення про конкурс в проєкті «Молодь ТУТ», по 
програмі «Мріємо та Діємо» і запропонував взяти у ньому участь, тому що створення молодіжного 
центру або хоча б якогось молодіжного простору/кімнатки/куточка/хижки – була нашою мрією, як ми 
думалидумали – нездійсненою. Нездійсненою, тому що, хто буде виділяти кошти для створення молодіжного 
центру, в невеличкому місті, такому як Долина, особливо коли в громаді є безліч інших невирішених 
питань: вічна проблема поганих доріг, недофінансована освіта та медицина, борги за комунальні 
послуги, цей список можна продовжувати. Тому, ідея взяти участь в проєкті «Молодь ТУТ» виглядала хоч 
і фантастичною, але обнадійливою.

Ми зібрались, написали заявку, вчасно подали її і стиснули кулаки в надії на перемогу. Відверто кажучи, у 
мене надії на перемогу не було. Долина – невеличке місто на Прикарпатті з населенням трохи більше 20 
тис. людей з активною молоддю переважно шкільного віку, тому що усі студенти на час навчань 
роз’їжджаються у великі міста. 

ηõχηõχφíφëî������χφñω��ë�χσóñσϊ�õχφăñöω��óφòφíώ�òĀíð�Ùφòðôð�ëώíëώíωëσòð�öχτôώôìð�ï�óτíώσìχσóφöôφψöώ��
ôσëùσôôā�ï�ìχφóσíāôψþñφϏ�φψëώöð��ëïāòð�ωùσψöþ�ω�õχφăñöώ�mηψώ�χώïôώ�Ɓ�ëψώ�ψëφϏ|��óðψöτøþñφóω�ïσϊφíώ�
mλφòφíþ�MR9%|�öσ�ω�öσêφχώ�mØωíωăóφ�ÞñχσϏôω�οσïφó|��ξχφ�ñφóσôíω�σñöðëôφϏ�óφòφíώ�ï�ôτëτòðñφìφ�óώψöσ�
õφùωòð�öσ�õώíöχðóσòð�Ϗϊ��σ�ëîτ�ω�ìχωíôώ�íτõωöσöð�óώψþñφϏ�χσíð�õχðυôāòð�χώúτôôā�õχφ�ψöëφχτôā�
γφóωôσòþôφϏ�ωψöσôφëð�mλφòφíώîôðυ�àτôöχ�mςðîñσ||�

γγφóσôíσ�ôτ�ïωõðôāăöþψā��õφõτχτíω�ûτ�êώòþúτ�öχτôώôìώë�öσ�õχφăñöώë��õφùσöφñ�χτóφôöôðϊ�χφêώö�ë�ôφëφóω�
õχðóώûτôôώ�λà�öσ�φ÷ώøώυôτ�ëώíñχðööā��χφêφöσ���óφòφíώîôðϊ�ñòωêώë��ñòωê�ôσψöώòþôðϊ�ώìφχ��ñώôφñòωê��
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ζ�ûτ��õφùσòð�íωóσöð�õχφ�öτ��ûφê�Ùφòðôσ�ψöσòσ�λφòφíώîôφĀ�ψöφòðøτĀ�ÞñχσϏôð�

І ми пройшли! Єдині в Івано-Франківській області, в числі 
12 щасливчиків з усієї України! Вау!» ��розповідає 
Володимир Най, один із засновників ідеї створення МЦ 
«Хижка»�

Як “стався” молодіжний центр «Хижка»?
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Коментар щодо напряму
Молодіжні ради в Україні стрімко створюються. Мати молодіжну раду у 
своїй громаді – це сучасно та важливо, але не всі, до кінця, розуміють як 
правильно вона має працювати. Часто стикаюся з тим, що раду створюють, 
а далі не допомагають їй навчитися працювати чи хочуть, щоб вона робила 
щось, не знаючи що. 

ММолоді люди стикаються з проблемою ведення документації, 
налагодження партнерства з органами місцевого самоврядування та 
пошуку фінансування, що часто призводить до того, що молодь просто 
втрачає інтерес та віру у цю справу. Молодіжні ради в Україні, на жаль, поки 
що, «не сталися». Є багато крутих локальних молодіжних рад, але всі ці 
ради точно мають хороші та недуже кейси своєї роботи. Тому у 2021 році 
Молодіжна Платформа провела 2 національні навчання для молодіжних  
рад і запрад і запустила “Онлайн курс щодо менеджування молодіжної ради”. 
Логічно, що у 2022 варто оновити інструкцію щодо створення, а не тільки 
менеджування молодіжних рад. В планах організації є ще поки “нерозкриті” 
проєкти для посилення участі молоді. Зокрема, це може стосуватися 
молодіжних омбудсменів або Національної ради з питань молоді.

А саме за радами, потрібно продовжувати працювати у цьому напрямку, 
щоб забезпечити їхню сталість, від моменту ідеї її створення, 
представниками ОМС, до звітування та обрання нової каденції ради. - 
Анастасія Дем'янчук.

Анастасія Дем’янчук
Менеджерка проєкту "Як 
створити молодіжну раду". 
Голова Ківерцівської 
молодіжної ради.

Робота із
молодіжними радами

01.Онлайн курс для молодіжних рад в ОТГ. 
Ми створили онлайн курс щодо менеджменту для молодіжних рад у малих громадах, який 
користується хорошою популярністю. Ознайомитись з курсом можна за посиланням - 
https://course.youthcouncil.com.ua Курс охоплює понад 20 освітніх відео та понад 20 додатків, які 
доступні до завантаження. Проєкт був виконаний у партнерстві із Міністерством молоді та спорту 
України та Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні.

02. Навчання з менеджмен02. Навчання з менеджменту молодіжних рад. 
Організація провела два всеукраїнських тренінги для молодіжних рад з менеджменту. Провели точкові 
навчання для молодіжних рад Новомиколаївської, Рожищенської, Володимирської, Боратинської, 
Ковельської та інших громад. Ці навчання охоплюють частину щодо менеджменту молодіжних рад та 
окремі блоки щодо основ участі молоді у суспільному житті, блоки щодо адвокаційних процесів, які 
може здійснювати молодіжна рада. У 2022 році заплановано 4 аналогічні навчання національного 
рівня для молодіжних рад спільно із Міністерством молоді та спорту України. 

03.03. Розпочали роботу над створенням ще одного онлайн курсу «Як створити молодіжну раду?» разом 
з Міністерством молоді та спорту та Представництвом фонду Ганнса Зайделя. Цей продукт буде 
доповнювати єдиний сайт для молодіжних рад - http://youthcouncil.com.ua де вже є навчання щодо 
менеджменту молодіжної ради в офлайн та онлайн варіанті. Цей курс оновить інструкцію, щодо саме 
створення молодіжної ради за оновленим типовим положення про молодіжні, консультативно-дорадчі 
органи в Україні. Презентація очікується весною 2022 року.

Основні результати
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Історія успіху 
молодіжної ради

Артем Маткарімов у вересні 2020 року очолив новостворену молодіжну раду у своїй громаді, але тоді 
він не до кінця розумів функцій ради, як побудувати взаємодію з місцевою владою, як впроваджувати 
ідеї для молоді громади. У соціальній мережі Facebook Артем побачив новину про навчання для 
молодіжних рад, тому сміливо вирішив, що йому потрібно обов’язково долучитися, щоб його 
молодіжна рада вміла ефективно працювати.

««Для мене «Онлайн навчання для молодіжних рад ОТГ», як для голови МР, стало своєрідним букварем, 
тому що до того нічого подібного не було, а тут все чітко, коротко, лаконічно, постійно під рукою, що 
допомагало мені знайти відповіді на усі мої запитання!  Досвіду у мене взагалі не було, тоді я не знав як 
запланувати роботу ради, як налагодити співпрацю між представниками ради та представниками 
органів місцевого самоврядування. Під час проходження курсу я відчував невелику ейфорію, тому що 
жадібно проходив навчання, намагався запам'ятати та засвоїти абсолютно все, по завершенню була ще 
більша ейфорія, світло в кінці тунелю та розуміння, з чого потрібно почати та куди рухатись моїй 
момолодіжній раді. 

Також, я скинув посилання курсу членам своєї молодіжної ради, наполегливо їх просив його пройти, 
більшість членів молодіжної ради так і зробили, що дуже допомогло для побудови хорошої командної 
роботи, ми розібралися які функції та напрямки роботи має молодіжна рада, ми почали стратегічно 
напрацьовувати впровадження своїх ідей, покроково партнерилися з місцевою владою, іншими 
молодіжними радами області. 

Після проходження курсу, молоді люди зрозуміли, що Молодіжна рада – це не лише заходи, а й 
команда, ідеї, щось що стало важливим для них. Тульчинська МР втілила багато адвокаційних 
кампаній, які вирішувати проблемні питання молоді. Нині Артем очолює Конгрес Молодіжних рад 
Вінниччини – це консультативно-дорадчий орган обласного рівня. Тепер він ділиться своїм досвідом з 
молодіжними радами всіх територіальних громад Вінницької області, активно співпрацює з 
молодіжними радами інших областей та розвиває молодіжну політику не лише своєї громади, а й 
області.

Нагадаємо,Нагадаємо, що «Онлайн навчання для молодіжних рад ОТГ» - соціальний проєкт, мета якого підтримати 
вже існуючі молодіжні ради та дати можливість новоствореним радам безкоштовно навчатись в 
будь-який час та будь-де. Організатори фокусувались на двох аспектах:

01. Внутрішній – робота молодіжної ради, її модерування, функції, обов’язки членів, можливість кращої 
організації команди.
02. Зовнішній – це робота з молоддю громади та налагодження діалогу між владою і молоддю.

ОрганізОрганізаторами проєкту є члени громадської організації «Молодіжна Платформа». Партнерами стали 
Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні та Міністерство молоді та спорту України.

Посилання на курс – https://course.youthcouncil.com.ua 

Одразу по завершенню навчання, наша молодіжна рада почала втілювати 
адвокаційну кампанію, щодо створення та затвердження програми 
розвитку молодіжної політики у нашій громаді. Ми почали 
використовували теоретичні знання на практиці, провели дослідження 
потреб молоді, щоб дана програма містила усе необхідне, чого дійсно 
потребує наша місцева молодь» - ділиться своїми думками Артем.

Як “сталася” Тульчинська молодіжна рада?
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Робота із
малими соціальними проєктами

01. Провели 8 обласних пітчингів (Волинська, Львівська, Чернівецька, Рівненська, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Закарпатська та Хмельницька області) та 2 локальних пітчинги (Нововолинська 
ТГ (Волинська область) та Рудківська ТГ (Львівська область). Загалом підтримано в 2021 році по 
проекту SC3 - 89 проєктів. 

02. Хвилі проєктів у програмі Active citizens від Британської ради в Україні: в 2021 році у нас загалом 
перемогло 12 малих проєктів соціальної дії, з різних куточків України! Особистий рекорд нашої 
організації – подали 55 заявок для розгляду конкурсної комісії!

Довідково. 
Проєкт «Зміцнення міПроєкт «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3) розрахований на 36 місяців 
і покликаний забезпечити ефективне подолання викликів і реалізацію перспективних можливостей в галузі 
розвитку на місцевому рівні шляхом покращення співробітництва між організаціями громадянського 
суспільства (ОГС) та місцевими органами влади (МОВ) в Україні. Він співфінансується Британською Радою та 
Європейським Союзом, та здійснюється Британською Радою спільно з трьома досвідченими спів-заявниками 
(ОГС): ГО «Міцна громада», ГО «Молодіжна Платформа», та Херсонським регіональним благодійним фондом 
«Об«Об’єднання», що розміщуються на сході, заході та на півдні України відповідно. Проєкт здійснюється на всій 
території України, за винятком тимчасово окупованих територій.

“Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального 
розвитку. Програма стартувала в 2009 році та реалізується більше ніж у 78 країнах Близького Сходу, Північної 
Африки, Європи, Південної та Східної Азії, Північної та Південної Америки.

Мета програма полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні 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 та 
рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог.

Основні результати

Коментар щодо напряму
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Дуже цінно, коли люди не просто бачать проблеми і говорять про них, а й 
роблять кроки для їх вирішення. Чудово, що в Україні створюється все 
більше можливостей для реалізації своїх ідей в малих громадах. Органи 
місцевого самоврядування почали чути мешканців, а ще краще те, що вони 
почали допомагати реалізовувати ідеї своїх жителів ресурсно, фінансово чи 
навіть просто методично, на мою думку, це величезний крок в розбудову 
демократії та збільшення довіри до влади на місцях. 

Проєкти соціальної дії від БриПроєкти соціальної дії від Британської ради часто стають першими 
проєктами, які люди пишуть та реалізовують. І немає значення чи цим 
людям 18 років чи вже за 60, вони периживають подібний спектр емоцій:  
від хвилювання й певного трепету на початку реалізації, та до гордості, 
коли проєкт вже реалізовано, а сусіди з громади тобі дякують. Реалізація 
ПСД перш за все допомагає повірити в себе, що ти можеш покращити своє 
життя і життя людей навколо, беручи відповідальність на себе ти знаходиш 
одноднодумців, з якими можеш зробити ще більше. – Дем’ян Петрик.

Дем’ян Петрик
Проєктний менеджер 
громадської організації 
"Молодіжна Платформа"
Голова Молодіжної ради 

Волині.



Історія успіху 
малого соціального проєкту

Хаб Без лампочки та "Баді хаб" 
(фольк простір "баба-дідо") у Довжанській громаді

Діти, молодь, дорослі голосували та запрошували своїх рідних, 
знайомих, друзів підтримати проєкт, важливим є те, що завдяки 
цьому процесу ми почали руйнувати стереотипи у мешканців, по 
відношенню до використання онлайн інструментів. Спільно, 
відвідувачі хабу організовують різні заходи, які гуртують молодь, 
дорослих та людей поважного віку. Важливим є те, що жителі села 
почали вірити, що не все може бути лише погано, що разом можна 
роробити гарні зміни для людей та своєї громади» - розповіла Галина 
Левко – менеджерка проєкту «Баді хаб».

Село Липецька Поляна, населенням близько 2500 осіб,  віддалене, гірське, більшість дорослих за 
кордоном, на заробітках, а молодь проводить час на вулиці або в соціальних мережах. У 2020 році 8 
молодих людей, взяли участь в тренінговій програмі "Юні лідери громади", а вже влітку 2021 року 
шестеро із них (вік 15-16 років) почали створювати в своєму рідному селі простір для молоді. Їх 
підтримала Довжанська сільська рада, виділивши приміщення у сільському клубі. Краудфандингом 
дівчата зібрали 15 тис. грн. , а завдяки гранту програми «Active Citizens» від Британської Ради 
отримали ще 15 тис. грн. 

ММолоді люди самостійно зробили ремонт у приміщені, тепер у них з'явилось місце «Хаб Без лампочки» 
(@Chilll.hub), де вони збираються, спілкуються, грають ігри, спільно навчаються. Це перший простір в 
селі, який очолює молодь, для молоді, а сільська рада допомагає їм, здійснюючи оплату комунальних 
послуг. Зараз дівчата із Хабу взяли участь в програмі SHIFT UP пройшли у 5-ку й виграли 50 тис. грн. на 
реалізацію еко проєкту в селі. Найголовніше завдання для дівчат — зробити село екологічним! Для 
дорослих це стало прикладом, якщо мріяти і діяти спільно, то все вийде!

«Зараз«Зараз ми реалізуємо проєкт "Баді хаб" (фольк простір "баба-дідо") в рамках проєкту «Зміцнення 
міжсекторальної співпраці «SC3». Ідея, щодо цього проєкту виникла тоді, коли я відвідала фольк 
репетицію старших мешканців села Приборжавського, я побачила неймовірну атмосферу та 
вмотивованих дідусів та бабусь. Хотілося створити простір, який слугуватиме, по типу, громадського 
простору, де збиратимуться представники різних поколінь, щоб розмовляти, ділитися думками, 
проводити спільно час, вчитися чомусь новому в один одного. Проєкт зумів згуртувати навколо себе 
мешканців села Приборжавського та всієї Довжанської громади, завдяки процесу голосування, під час 
Пітчингу проєктів в ЗакарпПітчингу проєктів в Закарпатській області. 

Попереду офіційне відкриття хабу, клуби, зустрічі, посиденьки та вечори, які гуртуватимуть мешканців, 
надихатимуть на нові проєкти для покращення свого відпочинку і дозвілля. 
https://www.facebook.com/groups/499444147785548 
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Топ
перемоги

молодіжної 
платформи  
у 2021 році3

Збільшення кількості працівників.
НасНас було 4, а тепер нас 11. В організації розширився 
фінансовий відділ, й тепер ми маємо 6 працівників, які 
працюють в офісі, й 5 консультантів, які працюють 
віддалено. У 2022 році ми плануємо долучити до основного 
складу ще 7 осіб. Відповідно очікуємо 16  постійних членів 
виконавчої команди.

Провели величезну кількість пітчингів.
ПровелиПровели 10 пітчингів по проєкту SC3. Іноді, цих пітчингів було 
по 2 в місяць. Загалом підтримано в 2021 році по проекту 
SC3 - 89 проєктів, які ми адімінструємо до завершення. Якщо 
простішими словами – ми провели 10 конкурсів проєктів у 
різних областях на загальну суму - . Це титанічна 
адміністративна й менторська робота. 
Пишаємось результатом.

Допомогли створити 12 молодіжних центрів.
ВВ рамках проєкту «Мріємо та діємо:Творимо простори» ми 
допомогли створити 12 молодіжних центрів. Робота 
розпочиналася з ініціативними групами, які, з менторами, 
менторками й консультантками, малими кроками 
створювали організаційно-правові форми, набирали членів 
команд, вчилися робити перші заходи та активності. У 2022 
році ці 12 центрів будуть і далі з нами покращувати свою 
роброботу і 30 нових центрів розпочнуть свої історії створення.
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Партнери
організації

Дякуємо
нашим       друзям

Олександра Білязе, Арсен Келічавий, Софія Шульга, Олександр Ткачинський, Юлія Нізгурська, 
Наталія Грома, Людмила Гуменна, Наталія Чигир, Світозар Ніцполь, Володимир Сонько, Марія Сакута, 
Лілія Чигир, Ірина Білєєва, Марина Попатенко, Павло Медина, Ксенія Ємшина, Віра Усик, Микола 
Яцков, Володимир Соха, Владислав Гребенюк, Христина Мокрій, Велерія Сергієнко, Марина 
Зінковська, Юлія Ткачук, Галина Гичка.

АннаАнна Гладка, Юрій Антощук, Аліна Познанська, Надія Юрова, Ірина Гаранчевська, Микола Волочай, 
Уляна Кашепа, Катерина Білохвіст, Сергій Ткаченко, Анастасія Чорній, Олена Правило, Олена Хіль, 
Ксенія Радзиховська, Дмитро Тіщенко, Катерина Франчук, Юлія Піскорська, Євген Бондаренко, Ірина 
Когут, Анжела Тимченко, Альона Кучерук, Ольга Шелест, Ярослав Мінкін, Марія Келій.



1. Проєкт SC3 Обласні пітчинги - 70 проєктів у 8 областях 2 292 381,55 грн.

2. Проєкт SC3 Локальні пітчинги - 30 проєктів в 3 громадах 437 400,50 грн.

3. 2 хвилі проєктів соціальної дії "Активні громадяни" 12 проєктів - 173 304,00 
грн.

4. Програма "Ефективний менджмент молодіжних центрів" - 555 158,00 грн.

5. Симуляційна гра  "Комунікації в громаді" - 277 924,00 грн.

6. Супровід діяльності м6. Супровід діяльності молодіжних центрів за програмою МолодьТут  - 652 
212,63 грн.

7. Веб-ресурс для створення Молодіжних рад - 29 900,00 грн.

8. Інші заходи і проєкти  - 278 345,00 грн.

9. Адмінвитрати  - 187 117,32 грн.

Витрати за 2021 рік - 4 883 743,00 грн

Фінанси 2021



плани на

організації
2022

 1. Презентація й фіналізація проєкту «Майстерня. 
Сайт-порадник для молодіжних центрів та просторів» 
за підтримки посольства Великої Британії в Україні та 
програми «Активні громадяни» від Британської ради в 
Україні. Лютий 2022 року.

 2. С 2. Старт підтримки програмної роботи 30 молодіжних 
центрів у програмі «Мріємо і Діємо» від IREX що 
фінансується USAID Ukraine. Лютий 2022 року.

 3. Проведення 4х офлайн - навчань для молодіжних 
рад України. Протягом року.

 4. Впровад 4. Впровадження 3 пітчингів (конкурсів) соціальних 
проєктів у рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної 
співпраці для соціальної згуртованості (SC3)».

 5. Створення та презентація нового веб-ресурсу для 
створення молодіжних рад спільно з Міністерством 
молоді та спорту України та Представництвом фонду 
Ганнса Зайделя в Україні.

 6. Проведення 2 сим 6. Проведення 2 симуляційних ігор спільо з німецькою 
організацією CRISP за підтримки посольства Великої 
Британії в Україні та програми «Активні громадяни» від 
Британської ради в України.




