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За 2018 рік до Національної молодіжної ради 

України увійшло 12 молодіжних громадських 

організацій: Солідарна молодь, Молодіжне крило 

об'єднання "Самопоміч", Інсайт, СД Платформа,  
Зарево, Ліберально-демократична ліга України, 

YMCA UKRAINE, Молодіжне об'єднання 
"Успішна молодь", Молодь Дніпра, Союз 
Азербайджанської молоді в Україні, Союз осіб з 
інвалідністю, Центр суспільно-політичних 

досліджень та громадських ініціатив "Статум", 

Європейська асоціація студентів права - ELSA 

Ukraine.

 

 

84  членські 
організації

 

12 нових ГО приєднались у 2018 році

Протягом 2018 року Національна молодіжна 
рада України працювала над розвитком мережі 
своїх Відокремлених Підрозділів у 15 регіонах 

України, а також розпочала процес створення 
Відокремленого підрозділу НМРУ у Донецькій 

області.

16 відокремлених 

підрозділів 

 

Розпочався процес створення ВП у 

Донецькій області



В рамках фінансування різних проектів НМРУ 

отримала більше 1,6 мільйона гривень від своїх 

партнерів. Серед донорів НМРУ: ЮНІСЕФ,  

Польсько-німецький молодіжний офіс, Франко-

Німецький молодіжний офіс, МЗС Німеччини, 

посольство Великої Британії, Україно-литовська 
рада молодіжних обмінів.Частину надходжень на 
рахунки НМРУ також склали членські внески.

1.68 мільйонів 

гривень  

 

Національна молодіжна рада України 

отримала від донорів за 2018 рік

Протягом 2018 року представники 

Національної молодіжної ради України 

організували та взяли участь у більш ніж 60 

масштабних заходах, що стосувались 
молодіжної участі, прав молоді та розвитку 

молодіжної політики в Україні. Крім того, 

члени Ради та Секретаріату НМРУ відвідали 

численні заходи членських організацій.

64 заходи, що 

стосуються молоді 

 

Форуми, семінари, тренінги, обговорення, 
прес-конференції



Важливі події 2018-го року

2 лютого

Здобуття статусу 
Національного 

координатора Євродеск 
в Україні.

3-4 лютого

Генеральна Асамблея 
НМРУ у Києві. Ухвалено 

ряд позиційних 
документів.

7 лютого

Виповнилось три роки з 
моменту заснування 

Національної 
молодіжної ради 

Україні.

20 квітня

Здобуття статусу 
Кандидата у 
Європейському 

молодіжному форумі.

16 липня

Початок роботи в 
рамках проекту 

“Розвиток сталих 
моделей молодіжної 
участі” з ЮНІСЕФ.

16 липня

Розробка пропозицій до 
Типового положення про 

створення МКДО.

6-8 вересня

Позачергова Генеральна 
Асамблея НМРУ у 

Львові,  що пройшла в 
рамках форуму 

Молодіжна столиця.

22-24 листопада

НМРУ взяла участь у 
Генеральній Асамблеї 

Європейського 
Молодіжного Форуму.

9 грудня

Старт першого етапу 
конкурсу інфо-кампаній 

з адвокації від 
Національної 

молодіжної ради 
України.





Представлення на заходах

Члени Ради та Секретаріату НМРУ 
представляли позиційні документи на 
власних заходах та заходах, куди 

представників Національної молодіжної 
ради України запрошували у якості 

спікерів.

Робота з міжнародними партнерами

НМРУ залучила міжнародних експертів, 
представників молодіжних рад та 
науковців до пошуку нових шляхів 

імплемннтації позиційних документів в 
Україні.

Звернення в офіційні інституції

Беручи за основу вимоги позиційних 
документів, НМРУ зверталась з 

офіційними листами до українських 
міністерств, міжнародних організацій та 

європейських інституцій.

Формування робочих груп

На основі тематик позиційних 
документів, НМРУ почала формувати 
робочі групи для напрацювання нових 

можливостей для адвокації у молодіжній 
сфері.

Промоція та імплементація позиційних документів 

НМРУ



Національна молодіжна рада України  працювала над наданням повноцінного 
доступу української молоді до програми Еразмус+;
Члени НМРУ увійшли в експертну групу Європейського Молодіжного Форуму 
та лобіювали Молодіжний компонент програми Еразмус на 2021-2027 роки у 
Європейському парламенті, а також бюджет Європейського Союзу MFF;
Представляла інтереси української молоді під час Молодіжної конференції 
Європейського Союзу у Відні;
НМРУ розпочала роботу над пропозиціями до Стратегії розвитку державної 
молодіжної політики на період до 2030 року;
Членами секретаріату НМРУ були розроблені пропозиції до Типового 
положення про створення МКДО, та напрацьовано альтернативний документ 
про створення  МККДО -  молодіжного координаційного консультативно-
дорадчого органу на регіональному і місцевому рівні;
В рамках проекту "Розвиток сталих моделей молодіжної участі" запущено 
конкурс інформаційних кампаній з адвокації YouthImpact від Національної 
молодіжної ради України.

Адвокація
У 2018 році НМРУ наростила діяльність з адвокації у сфері захисту і 
просування прав української молоді.



Інституційний 
Розвиток

Команда секретаріату у 2018 році збільшилась до 7 співробітників. В 

Національній молодіжній раді України з'явився координатор 

платформи Євродеск, бухгалтер, асистент проекту та менеджери із 
зовнішніх та внутрішніх комунікацій.

Формування команди секретаріату

Протягом 2018 року команда НМРУ працювала над налагодженням 

комунікації з представниками членських організацій . Представники 

НМРУ відвідували заходи членських ГО, надавали їм інформаційну 

підтримку, промотували діяльність організацій.

Розбудова комунікації з членськими ГО

НМРУ  представляла свої членські організації на молодіжних заходах, 

що варіювались від музичних фестивалів до шкільних форумів. 

Популяризація діяльності НМРУ



Регіональний розвиток

Початок процесу по створенню Відокремленого підрозділу у 
Донецькій області, бажання вступити до лав Донецького ВП уже 
виявили чотири громадські організації.

Розбудова регіональної мережі

Національна молодіжна рада України провела обговорення моделей 

участі молоді у процесі прийняття рішень у Луганській та Донецькій 

областях.

Проведення у регіонах обговорень моделей участі 
молоді

Протягом року, Національна молодіжна рада України працювала над 
тим, щоб залучати якомога більше молоді з різних регіонів до заходів, 
організованих НМРУ.

Залучення молоді з різних областей до активностей 

НМРУ 



У 2018 році НМРУ  співпрацювала з 
Національними молодіжними радами:

Мальти, Литви, Грузії, Азербайджану, Німеччини, Молдови, 

Польщі, Данії, Норвегії, Австрії та Баварською молодіжною 

радою.

НМРУ розширювала та посилювала партнерство 

в рамках:

Східного партнерства, Чорноморського партнерства, 
Вишеградської четвірки, Великого шовкового шляху та 
Балканського регіону.

Розширення міжнародної співпраці

НМРУ проводила міжнародні обміни та заходи, що 

залучали молодь:

Литви, Франції, Німеччини, Польщі, Норвегії.



 

Фінансова звітність 
Національної молодіжної 
ради України 

 

 

 

 

 

1 689 529,97 гривень надійшло 

на рахунки НМРУ протягом 

2018 року.

ЮНІСЕФ - 871 028
47.6%

МЗС Німеччини - 416 094
24.8%

OFAJ -242 607 
14.3%

Інші донори та членські внески - 60 519
6.7%

Україно-Литовська рада молодіжних обмінів - 112 622
6.7%



Інші 
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Експерти
41.8%

Харчування
20.9%

Проживання
12.8%

Проїзд
12.7%

Оренда
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Канцелярія
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Проживання
30%

Тех.забеспечення
12.6%

Оренда
4.9%

Проїзд
3.6%

Канцелярія
0.9%

 

Витрати на реалізацію заходів в рамках 
проекту "Розвиток сталих моделей 

молодіжної участі" 
871 028,38 гривень

 

Витрати на реалізацію заходів в рамках 
проекту ДРА "Рухаємось разом! - Для більш 

активної участі молоді у Східній Європі" 
416 094,05 гривень

 

 

Витрати на організацію та проведення 
молодіжного семінару "Французько-

німецько-український молодіжний обмін"

242607,50 гривень
 

Основні витрати НМРУ за 2018 рік



майже 1,5 тисячі нових підписників за 

рік

Майже 1500 нових користувачів у 2018 

році почали слідкувати за сторінкою 

Національної молодіжної ради України у 
Facebook.

До 60 репостів 

Набирали окремі записи Національної 
молодіжної ради України в Facebook у 

2018 році.

Більше 14 тисяч вподобань

14027 вподобань зібрали пости 

Національної молодіжної ради України у 
Facebook протягом 2018 року.

До 6 тисяч користувачів

Стільки охоплювали  найбільш популярні 
пости Національної молодіжної ради у 

Facebook в 2018 році.

Присутність НМРУ в інформаційному просторі у 
2018 році



Розвиток партнерських відносин

Національна молодіжна рада 
України підписала угоду про 
співпрацю задля підтримки та 

забезпечення можливостей участі 
молоді в Східній Україні з 

ЮНІСЕФ.

Підписання меморандуму 

з ЮНІСЕФ

Представники Дорадчої ради з 
питань молоді Ради Європи 

приїжджали до Києва для оцінки 
стану молодіжної політики, 
НМРУ надавала підтримку та 

консультації.

Робота з Дорадчою 

радою з питань молоді 
Ради Європи

Національна молодіжна рада 
України реалізувала молодіжний 
семінар «Французько-німецько-
український молодіжний обмін» з 
франко-німецьким молодіжним 

офісом OFAJ DFJW.

Реалізація проекту з 
OFAJ 



У квітні 2018 року Національна 
молодіжна рада України здобула 
статус Кандидата у Європейському 

Молодіжному Форумі. Протягом 

року НМРУ двічі брала участь у 

Генеральній Асамблеї Єврофорума. 
Вже у 2019 році НМРУ очікує 
отримати повноправне членство у 

Європейському молодіжному 

Форумі. 

Робота в рамках Європейського  
Молодіжного Форуму

 



"Громада, дружня до дітей та молоді"

Це глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та 
бізнес для розвитку добробуту дітей та молоді. З часу створення у 1996 році, до 

програми приєдналися понад 3000 муніципальних округів у 38 країнах на п’яти 

континентах. На сьогодні ініціатива "Громада, дружня до дітей та молоді" 
охоплює понад 30 мільйонів дітей

Громада, дружня до дітей та молоді - 

Вперше, за історію існування проекту у нього включено молодіжний компонент. 
Проект, що в усьому світі називається "Громада, дружня до дітей", в Україні  
впроваджується, як "Громада, дружня до дітей та молоді".

Завдяки НМРУ у проект включено молодіжний компонент

Національна молодіжна рада України відповідала за реалізацію молодіжного 

компоненту ініціативи, надаючи інформаційну та експертну підтримку громадам, 

що беруть участь в проекті.

В рамках проекту НМРУ працювала з 22 муніципалітетами



Молодіжна Столиця України

Конкурс вже вдруге відзначає найкраще місто країни для проживання і розвитку 
молоді. Він спрямований на активізацію співпраці між молоддю та місцевим 
самоврядуванням, і має сприяти створенню комфортних умов для розвитку молоді 
у містах України. У 2018 році титул отримав Кам'янець-Подільський.

Щорічне змагання українських міст за звання МСУ

Національна молодіжна рада України надавала консультації представникам міст, 
які подали заявку для участі у конкурсі, у деяких містах НМРУ залучила 
представників молодіжних громадських організацій до розробки та подачі заявки. 
Усього у 2018 році заявки на участь подали представники 41 міст.

НМРУ надає консультації містам

Вперше за історію конкурсу НМРУ самостійно координувала роботу регіональних 
координаторів.

Координація у регіонах від Національної молодіжної ради 

України



Дізнайтесь про нас більше

NYCUKRAINE.ORG 

 

facebook.com/NYCUkraine/

 

nycukr@gmail.com

 


