Щорічний звіт Громадської Спілки «Національна молодіжна рада України»
за 2018 рік
Щорічний звіт діяльності Громадської Спілки «Національна молодіжна
рада України» (далі НМРУ) з 3 лютого 2018 року (з моменту чергової
Генеральної Асамблеї НМРУ) до 31 грудня 2018 року. В даному звіті
відображені активності, що були проведені протягом звітного періоду, їх вплив
на діяльність НМРУ, успіхи та ті аспекти, які потребують покращення.
Досягнення та вплив НМРУ:
- отримала статус кандидата на повноправного члена в Європейському
молодіжному форумі (далі ЄМФ), що дає можливість відстоювати,
представляти та лобіювати інтереси української молоді, голос української
молоді в ЄМФ;
- стала національним координатором Євродеск в Україні (унікальна
можливість для України, як для країни, яка не є членом Європейського
союзу). Координаторами Євродеск є переважно країни-члени
Європейського Союзу. Україна першою з країн Східного партнерства
отримала такий статус. Метою Євродеску є підвищення рівня
поінформованості молоді про існуючі міжнародні можливості (мобільність
для молоді) та заохочення бути активними учасниками життя країни.
- розширила та посилила міжнародну співпрацю: Національна молодіжна
рада Мальти, Національна молодіжна рада Литви, Національна
молодіжна рада Грузії, Національна молодіжна рада Азербайджану,
Національна молодіжна рада Німеччини, Національна молодіжна рада
Молдови, Національна молодіжна рада Польщі, Національна молодіжна
рада Данії, Баварська молодіжна рада, Національна молодіжна рада
Мальти, ДРА, Національна молодіжна рада Норвегії, Ukraine Calling,
Київський діалог, Національна молодіжна рада Австрії;
- розширила та посилила
співпрацю з партнерами: ЮНІСЕФ –
партнерство в рамках проекту «Розвиток сталих моделей молодіжної
участі» за програмою «Посилення життєстійкості та підвищення
громадської активності підлітків і молоді у східній Україні»; OFAJ –
франко-німецький молодіжний офіс; DPJW – німецько-польський
молодіжний офіс; Рада Європи; Британська рада - Активні громадяни;
U-Report; Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства; Дорадча рада з
питань молоді Ради Європи; Київський молодіжний центр;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

розширювала та посилювала партнерство в рамках: Східного
партнерства, Чорноморського партнерства, Вишеградської четвірки,
Великого шовкового шляху, Балкан;
була співорганізатором форуму української молоді у Молодіжній столиці
2018 року – м. Львів, де й провела Позачергову Генеральну асамблею
НМРУ. У форумі взяли участь понад 1500 учасників.
Проводили ряд активностей в рамках Проекту, які сприяли регіональному
розвитку в Донецькій та Луганській областях (створення Відокремленого
підрозділу НМРУ в Донецькій області);
подано заявку на членство в національній платформі Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства;
У співпраці з НМРУ молодіжний компонент включено у всесвітній проект
«Громада, дружня до дітей» (в Україні він впроваджується, як «Громада,
дружня до дітей та молоді»), що відбулося вперше за історію його
існування.
розроблено
Положення
про
Молодіжні
координаційні
консультативно-дорадчі органі (МККДО) (обласний рівень);
внесено
правки
до
типового
Положення
про
Молодіжні
консультативно-дорадчі органи (МКДО) та проведена адвокації щодо 
їх
імплементації;
Започатковано конкурс інформаційно-адвокаційних кампаній;
покращено комунікацію з членськими організаціями. Представники НМРУ
відвідували Генеральні асамблеї членськихорганізацій.
розширено Секретаріат НМРУ для більш ефективної роботи;
Розширено та сформовано основний склад Секретаріату Спілки, для
ефективної роботи якого також було створено офіс - постійне
приміщення, куди завжди можна буде звернутися членським організаціям
чи партнерам з будь-яких питань.;
НМРУ, як співорганізатор, долучився до проведення другого щорічного
національного конкурсу Молодіжна столиця України»;
популяризація НМРУ та її членів на різних заходах серед молоді (Atlas
weekend, M18, Форум «Успішний 11-класник», Форум прогресивної
молоді «Синергія» університети, школи та ін.)
внесено пропозиції щодо розвитку молодіжної роботи в Україні, що
стосуються молодіжної роботи в молодіжних громадських організаціях
(ГО) (II Всеукраїнський форум молодіжних працівників та працівниць);
розроблено та пролобійовано пропозиції щодо Моделі участі молоді;
розпочалася співпраця з молоддю з об’єднаних територіальних громад
(ОТГ) та їх підтримка у процесах прийняття рішень (22 ОТГ);
розпочато роботу над пропозиціями до Стратегії розвитку державної
молодіжної політики на період до 2030 року;
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перекладено посібник Європейського молодіжного форуму «Все, що ви
завжди хотіли знати про Національні молодіжні ради»;
НМРУ лобіювала доступ країн Східного партнерства отримувати
фінансування «Активізація молоді в рамках Багаторічного фінансового
плану 2020»;
розширила коло професійних фасилітаторів НМРУ (в рамках
міжнародних обмінів);
лобіювала повноцінний доступ України до Програми Еразмус+;
лобіювала Молодіжний компонент програми Еразмус на 2021-2027 роки в
Європейському парламенті;
лобіювала та представляла інтереси української молоді під час
Молодіжної конференції Європейського Союзу у Відні в рамках
головування Австрії в Європейському союзі;
НМРУ входить до складу Комісії з оцінювання проектів в рамках Конкурсу
проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими
організаціями Мінмолодьспорту;
підготовка та участь в Україно-Литовському обміні між молодіжними
працівниками. Під час обміну були напрацьовані рекомендації до
Міністерства молоді та спорту України, а також розроблена наукова
дисципліна;
розпочалася робота над розробкою рекомендацій до Верховної ради
України щодо впровадження секс-освіти;
НМРУ провела обговорення Типового положення про створення МКДО та
моделей участі молоді у процесі прийняття рішень у Луганській та
Донецькій областях;
провела ряд заходів «Жива бібліотека»;
виступила партнером у розробці програми та взяла участь у якості
тренерів у молодіжному таборі Youth4Change Camp;
підготувала та внесла пропозиції щодо спеціального розділу з молодіжної
адвокації до підручника з комунікацій, розробленого PRacticum;
ініціювала моніторинг конкурсу проектів молодіжних ГО, на які
виділяються кошти у 2019 році;
виступила з позицією щодо МКДО, яка суперечить загальнодержавній.

Труднощі та виклики:
1) Влітку 2018 року за ініціативи Міністерства молоді та спорту України були
запропоновані типові положення про молодіжні консультативно-дорадчі органи
(МКДО) на рівні ОТГ, міста та області. З літа не проводилися жодні розширені
консультації з молоддю щодо даного питання, молодь на місцях навіть не знала
про таку ініціативу. І це ще раз підтверджує, що молодіжна політика має
будуватися та формуватися разом з молоддю та для молоді.

Кабінет Міністрів України затвердив Типове положення про створення
Молодіжних консультативно-дорадчих органів (МКДО). Про це заявив заступник
Міністра молоді та спорту Олександр Ярема під час засідання колегії
Мінмолодьспорту 20 грудня.
НМРУ підтримує ініціативу щодо залучення молоді до процесу прийняття
рішень, проте має ряд фундаментальних зауважень до принципу роботи
Молодіжних рад за Типовим положенням та рівня участі молоді у цьому
процесі.
Відповідно до результатів опитування «Молодь України 2018», проведенного на
замовлення Мінмолодьспорту, майже 60% молодих людей вважає, що місцева
влада не враховує думку молоді при прийнятті рішень. Згідно з Типовим
положенням, Молодіжні консультативно-дорадчі органи залучають молодь до
процесу прийняття рішень на одному з найнижчих рівнів – рівні консультування,
тобто не зобов'язані враховувати думку молоді й надалі. Рішення Молодіжних
рад мають дорадчий характер. Тобто вони не мають реальних важелів впливу
на прийняття рішень з питань молодіжної політики та не можуть здійснювати
контроль за планом виконання молодіжних програм у конкретному регіоні на
рівні партнерів. Мiнiстерство молоді та спорту України співпрацює з
Національною молодіжною радою України та молодіжними організаціями на
рівні партнерства, разом з тим, впроваджуючи Типове положення, не дає
молоді в регіонах співпрацювати на таких самих умовах з місцевою владою.
Крім того, Типове положення передбачає вертикальну структуру управління.
Тобто підпорядкування МКДО міст до МКДО областей, які, в свою чергу,
підпорядковуються органам державної влади. Така структура Молодіжних
консультативно-дорадчих органів суперечить принципам децентралізації, що
впроваджуються в Україні.
Ухвалення положення також не корелюється з політикою Міністерства про
залучення молоді до прийняття всіх рішень, що стосуються молоді.
Обговорення Типового положення про створення МКДО пройшло у вересні
2018 року, проте до нього не були долучені представники громадянського
суспільства та молодь з регіонів, а результати обговорення не були
опубліковані. З жовтня по листопад Національна молодіжна рада України та її
члени
ініціювали
обговорення
Типового
положення
у
Львівській,
Дніпропетровській, Тернопільській, Запорізькій та Харківських областях. Крім
того, НМРУ провела власні обговорення Типового положення з молоддю у
Луганській та Донецькій областях, де були напрацьовані рекомендації до
документу. Рекомендації були надані представникам Міністерства молоді та
спорту України та департаментів молодіжної політики Луганської та Донецької
обласних адміністрацій. Після тривалої комунікації Мінмолодьспорту не
висловило жодної позиції стосовно напрацювань НМРУ. Представники

Луганської області заявили, що не збираються впроваджувати напрацювання.
Разом з тим, деякі з рекомендацій можуть бути впроваджені в Донецькій області
(обговорення з представниками ОДА ведуться й надалі).
У зв’язку з тим, що Положення все-таки було прийняте без погодження з
молоддю, Національна молодіжна рада України пропонує внести в Стратегію
молодіжної політики до 2030 року корективи стосовно роботи Молодіжних
консультативно-дорадчих органів.
Національна молодіжна рада України підтримує структуру участі молоді, де
молодіжні громадські організації співпрацюють з владою на рівні партнерства та
знаходяться в постійному діалозі. Тому пропонує прийняти до уваги
рекомендації до Типового положення, за якими пропонується створити
Молодіжні координаційні консультативно-дорадчі органи (МККДО), до яких
мають увійти представники громадськості та обласні чиновники, відповідальні
за роботу свого напрямку. При цьому молодь має складати більшість у такому
органі за прикладом системи співуправління Ради Європи. Ця платформа має
стати місцем, де молодь вноситиме свої напрацювання з різних сфер на
розгляд представників влади різних напрямів відповідальності. Таким чином
можна буде говорити про систему спільного управління. Для підвищення
ефективності роботи таких органів, Національна молодіжна рада України
вважає доцільним побудову структури Молодіжних координаційних
консультативно-дорадчих органів безпосередньо при органі виконавчої влади,
враховуючи принципи децентралізації, а саме виключаючи можливість
входження обласних МККДО до інститутів громадянського суспільства, а
МККДО міст та ОТГ до МККДО області. Побудова та функціонування МККДО
має відбуватись на принципах субсидіарності та відкритості, відповідаючи
критеріям добровільності участі, неполітичності та демократичності.
НМРУ вбачає вплив політичної партії на даний документ Постанови про
створення МКДО по всій Україні до 1 березня: «Рекомендувати обласним та
Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування
до 1 березня 2019 року вирішити питання щодо утворення молодіжних
консультативно-дорадчих органів…»

2) Відповідно до протокола засідання Ради НМРУ від 28.02.2018 року було
прийняте рішення доручити Контрольно-ревізійній комісії НМРУ провести
перевірку стану справ НМРУ до 28 квітня та підготувати звіт.
Контрольно-ревізійна комісія (КРК) (відповідно до Статуту НМРУ – п. 5.12.
Контрольно-ревізійна комісія. 5.12.1. Контрольно-ревізійна комісія Спілки
контролює фінансово-господарську діяльність Спілки, стан виконання рішень
керівних органів Спілки, дотримання норм Статуту як керівними органами
Спілки, так і керівними органами відокремлених підрозділів (ВП)) провела

перевірку, підготувала звіт та рекомендації. Звіт КРК був представлений та
затверджений Позачерговою Генеральною Асамблеєю НМРУ 6-8 вересня 2018
року. Рекомендації були прийняті до уваги та виправлені (в тих випадках, де це
було можливо).
В травні 2018 року на замовлення ЮНІСЕФ Україна було проведено
мікро-ассессмент (мікро-аудит) діяльності НМРУ з дня її заснування. За
результатами аудиту було надано рекомендації та зауваження щодо діяльності
НМРУ та її покращення. Керівництво та Секретаріат наразі працює над
імплементацією рекомендацій, та планує виправити й реалізувати рекомендації
до кінця січня 2019 року, оскільки, на реалізацію деяких рекомендацій необхідно
більше часу.
НМРУ продовжує активно працювати для своїх членів, намагається
висвітлювати всю важливу й необхідну інформацію та звітувати за пророблену
роботу.
3) Політичні вибори в 2019 році: Президентські – 31 грудня та Парламентські –
попередньо 27 жовтня 2019 року.
НМРУ вбачає загрозу для молодіжних ГО та громадянського суспільства у
висловленні незалежних думок та позицій, переслідувань та цькувань з боку
політичних партій.
НМРУ буде й надалі активно працювати над відстоюванням та формуванням
незалежного голосу української молоді. НМРУ продовжуватиме відстоювати та
захищати права молоді на різних рівнях, базуючись на принципах демократії,
плюралізму та інклюзії.
Активності, організовані НМРУ:
Фінансова підтримка Міністерства закордонних справ Німеччини у
партнерстві з DBJR на реалізацію проекту «Створення молодіжних
структур в Україні та налагодження зв'язків з партнерами»:
❖ Генеральна Асамблея НМРУ (3-4 лютого у м. Київ)
Досягнення:
- розглянуто 16 пунктів Порядку денного;
- ухвалено 5 позиційних документів з наступними тематиками:
«Громадянська освіта»; «Інклюзивна Україна»; «Місто, дружнє до
молоді»; «Молодіжна політика в Україні в умовах децентралізації»;
«Розподіл студентів медиків»;
- ухвалено рішення про створення ще 1 палати для політичних молодіжних
організацій;

-

затверджено стратегічні документи НМРУ;
організовано 5 робочих груп за тематиками позиційних документів;
посилена комунікація та партнерство між організаціями-членами НМРУ;
відбувся обмін досвідом з Національними молодіжними радами
Німеччини та Австрії;
підвищено рівень обізнаності щодо Європейського молодіжного форуму
та ефективної молодіжної політики на міжнародному рівні.

Труднощі та виклики:
Не всі організації були прихильні до пропозиції створення окремої палати для
політичних молодіжних організацій та можливості надання їм в майбутньому
повноправного членства. Деякі організації бачать загрозу для платформи та
можливість політизації.
Досить складно знайти фінансову підтримку для проведення інституційних
заходів, в тому числі Генеральної Асамблеї. Оскільки, членами НМРУ наразі є
понад 80 ГО, складно знайти можливість запросити 1-2 представника від кожної
ГО.

Фінансова підтримка МЗС Німеччини у партнерстві з ДРА на реалізацію
проекту «Р
 ухаємось разом! – Для більш активної участі молоді у Східній
Європі»(Громада, дружня до дітей та молоді)
❖ Робоча зустріч майбутніх координаторів проекту «Місто, дружнє до дітей
та молоді»(2-3 березня);
❖ Міжнародний форум муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді (1
червня у м. Києві) – у партнерстві з ЮНІСЕФ, ДРА;
❖ Тренінг першої групи муніципалітетів-учасників ініціативи «Громада,
дружня до дітей та молоді»(9-10 серпня у м. Київ);
❖ Форум «Громада, дружня до дітей та молоді»(11-12 грудня у м. Київ);

Досягнення:
- додано молодіжний компонент у реалізацію ініціативи «Громада, дружня
до дітей та молоді»;
- розроблено рекомендації від молоді щодо впровадження молодіжного
компоненту;
- молодь має більш чітке уявлення про ініціативу;
- посилена співпраця між владою та молоддю;
- проведено обговорення та розроблені рекомендації з молоддю в 5 ОТГ;
- проведено консультації з молоддю за допомогою опитувань;
- залучено німецького експерта з участі молоді;

-

молодь проявляє ініціативу та надає рекомендації для формування
Плану дій на 2 роки;
10 громад підписали Меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ;
представники влади беруть до уваги пропозиції молоді;
підвищено рівень розуміння, що таке участь молоді і якою вона буває.

Труднощі та виклики:
ЮНІСЕФ не завжди оперативно надавав інформацію щодо стану справ із
впровадження ініціативи, а також необхідні документи (Аналізи, Плани дій та
ін.). Були складнощі з отриманням прямих контактів представників влади та
молоді громад.
Фінансова підтримка Франко-німецького молодіжного офісу на проведення
молодіжного семінару «Французько-німецько-український молодіжний обмін» у
партнерстві з молодіжною організацією «Рудель» (23-30 липня 2018) :
Досягнення:
- була створена позитивна групова динаміка;
- учасники мали змогу вчити одразу 3 мови (французьку, українську,
німецьку);
- тематика активних громадян була повністю розкрита;
- успішно створене графіті в центрі міста;
- напрацьовані спільні рішення для розв’язання проблем, що стосуються
молоді 3 країн;
- напрацьовано спільні проекти;
- мовна анімація кожного дня (3 мови).
Труднощі та виклики:
Іноді учасникам було складно порозумітися без перекладачів. Учасники
молодіжного обміну були з різних соціальних кіл та неблагополучних сімей,
тому іноді виникали проблеми з участю всіх учасників у всіх сесіях. Проте
координатори груп допомагали порозумітися та відновити позитивну атмосферу
у груповій динаміці.
Фінансова підтримка Литовсько-української ради молодіжних обмінів
«Обмін між молодіжними працівниками Литви та України» (24-29 жовтня у м.
Київ та Київській області)

Досягнення:
- розроблено дисципліну «Молодіжний працівник»для університету;

-

розроблено рекомендації для Мінмолодьспорту з провадження
молодіжної роботи;
розроблено 2 міжнародні проекти;
відбувся обмін досвідом впровадження молодіжної роботи в Литві та
Україні;
проведено зустріч із заступником Міністра молоді та спорту України.

Труднощі та виклики:
Складнощі та бюрократія у реалізації проекту з боку Казначейства. Дуже низькі
ліміти на статті витрат молодіжного обміну, тому були деякі незручності для
міжнародних учасників.
Проект за підтримки ЮНІСЕФ на виконання програми «
 Посилення
життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків і молоді в
Східній Україні»

❖ Стратегічне планування Національної молодіжної ради України (13-15.07
у м.Київ);
❖ Круглий стіл для стейкхолдерів молодіжної сфери в Луганській області,
організований у партнерстві з UNICEF Україна в рамках програми
«Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків
і молоді у східній Україні», та впроваджений за фінансової підтримки
Європейського Союзу (ЄС) (21 серпня у м.Сєвєродонецьк);
❖ Круглий стіл з молодіжними активістами, представниками молодіжних ГО,
представниками Молодіжних рад ОТГ та представниками місцевої влади
в рамках програми «Посилення життєстійкості та підвищення громадської
активності підлітків і молоді в східній Україні» (23 серпня у м.
Святогірськ);
❖ Форуму Молодіжної столиці України, в рамках якого відбулася
Позачергова Генеральна Асамблея НМРУ (6-8 вересня у м. Львів)
❖ Зустріч з представниками влади та молоді (9-10 жовтня у м. Святогріськ
та м.Сєвєродонецьк);
❖ Семінар з розвитку молодіжних структур в Донецькій області (19-20
жовтня у м. Святогірськ);
❖ Робоча зустріч з партнерською ГО «Теплиця» (20 жовтня у м.
Слов'янськ);
❖ Семінар з розвитку молодіжних структур в Луганській області (9-10
листопада у м. Сєвєродонецьк);
❖ «Жива бібліотека» у Новопсковській ОТГ (23 листопада у м. Новопсков,
Донецька обл.);

❖ «Жива бібліотека» у м. Маріуполь (30 листопада у м.Маріуполь,
Донецька обл.);
❖ «Жива бібліотека» у м. Бахмут (3 грудня у м.Бахмут, Донецька обл.);
❖ «Жива бібліотека» у м. Дружківка (4 грудня у м.Дружківка, Донецька обл.)
❖ «Жива бібліотека» у Іллінівській ОТГ (5 грудня у Іллінівській ОТГ,
Донецька обл.)
❖ Інформаційний захід «Як отримати фінансування на інфокампанію з
адвокації» (27 грудня у м. Київ).

Досягнення:
- підвищено рівень обізнаності за темою «Участь молоді (український та
міжнародний досвід)»;
- підвищено рівень обізнаності за темою «Молодіжні організації та їх
важливість»;
- підвищено рівень обізнаності за темою «Інформація та мобільність для
молоді»;
- підвищено рівень обізнаності з тематики МКДО;
- молодь розробила рекомендації до типового положення про МКДО;
- посилено співпрацю між молоддю та представниками влади;
- посилено співпрацю з молоддю з ОТГ;
- проведено планування створення ВП у Донецькій області;
- розроблено Положення про МККДО для Донецької області;
- проведено ПГА НМРУ:
● розглянуто 22 пункти порядку денного;
● проведено 10 робочих груп;
● ухвалено 8 позиційних документів.

Труднощі та виклики:
Виникають труднощі у комунікації з представниками влади. Представники влади
не хочуть дослуховуватися до рекомендацій молоді.

Тренінг «Активні громадяни» (23-25 листопада у м. Київ)
Досягнення:
- підвищено обізнаність серед молоді з тематики «активне громадянство»;
- розроблено 5 проектних ідей;
- підвищено обізнаність про важливість молодіжних ГО, що таке НМРУ.

Труднощі та виклики:
Не дуже висока активність учасників. Відсутність фінансової підтримки витрат
під час проведення тренінгу.

Активності організовані у співпраці з НМРУ:
Фінальна презентація півфіналістів програми Молодіжна столиця у партнерстві
з Мінмолодьспорту та Українським інститутом міжнародної політики (16 лютого
у м.Київ).
Українсько-баварська конференція (16-21 лютого у м. Обершлайсхайм,
Німеччина).
Навчальний візит Національної молодіжної ради Норвегії LNU у партнерстві з
Національною молодіжною радою Норвегії (14-17 квітня у м. Київ ).
Підсумковий семінар тренінгового курсу «Мистецтво фасилітації»у партнерстві
з DRONI (18-22 квітня у м. Утрехт, Нідерланди).
Навчальний семінар «Посилення участі молоді в процесах прийняття рішень та
співуправління в країнах Східного партнерства та Південного Кавказу»у
партнерстві з Національними молодіжними радами Чорноморського
партнерства (Грузія, Азербайджан, Румунія, Болгарія, Україна, Росія,Туреччина,
Молдова, Вірменія) (10-14 червня у м. Баку, Азербайджан).
Зустріч з представниками Норвезької молодіжної організації ABUR у
партнерстві з ABUR (4 жовтня у м.Київ).
Прес-конференція щодо проведення у вересні форуму для молоді у Молодіжній
столиці України 2018 року – місті Львові у партнерстві з Інститутом міста,
Мінмолодьспорту, Українським інститутом міжнародної політики (25 червня у м.
Київ).
Підготовка Києва до конкурсу «Молодіжна столиця України 2019» у партнерстві
з Мінмолодьспорту, Українським інститутом міжнародної політики (7 листопада
у м. Київ).
Визначення міста-переможця «Молодіжна столиця України 2019»у партнерстві
з Мінмолодьспорту, Українським інститутом міжнародної політики (21 грудня у
м. Київ).

Німецько-польсько-український Форум «Lviv Calling»у партнерстві з
німецько-польським молодіжним офісом (15 вересня у м. Львів).
Робоча зустріч з представниками Молодіжної ради Данії у партнерстві з
Національною молодіжною радою Данії (25 жовтня у м. Київ).
Навчальний семінар «Усунення бар'єрів для організації та участі молодіжного
громадянського суспільства – Роль національних молодіжних рад у розробці
молодіжної політики» у партнерстві з Національними молодіжними радами
Польщі, Македонії, Сербії, Румунії, Угорщини (15-20 жовтня у м. Будапешт,
Угорщина).
8-ма щорічна Конференція регіональних та місцевих органів влади для
Східного партнерства (CORLEAP) у партнерстві з Київським молодіжним
центром (23-24 вересня м. Київ).
Підписання Меморандумів між Новознам'янською ОТГ та ЮНІСЕФ,
Білозірською ОТГ та ЮНІСЕФ в рамках програми «Громада, дружня до дітей та
молоді
»
у партнерстві з ЮНІСЕФ (7 листопада Полтавська обл.,Черкаська обл.).
Координаційна зустріч з рухом Teenergizer у партнерстві з Teenergizer (20
листопада у м. Києві).
Youth4Change Camp – табір для молоді у партнерстві з PRacticum та
Українським католицьким університетом за підтримки ЮНІСЕФ (6-10 грудня у м.
Дніпро).
Молодіжна столиця України:
Короткий опис: Національний Конкурс «Молодіжна столиця України»
проводиться щороку з 2017 року, відзначаючи 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 в містах України. «Молодіжна столиця»має також
поширити кращі практики молодіжної роботи, сприяти обміну досвідом та
залучити молодь до всіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.
Ініціаторами «Молодіжної столиці України»є Національна молодіжна рада
України, Міністерство молоді та спорту України, Український інститут
міжнародної політики.
Досягнення та вплив:
- За участі НМРУ розроблені критерії оцінки міст

-

-

-

-

-

НМРУ входить в Наглядову Раду конкурсу, яка визначає переможця
конкурсу “Молодіжна столиця України”
Проведення Позачергової Генеральної Асамблеї Національної
молодіжної ради України під час Форуму Молодіжної столиці у Львові (6-8
вересня, 2018);
Національна молодіжна рада України вперше за історію існування
конкурсу самостійно координувала регіональних координаторів в
областях;
Участь в розробці загальних рекомендацій для впровадження конкурсу
«
Молодіжна столиця»в інших країнах в рамках робочої зустрічі
«
Національні молодіжні столиці в Східній Європі»(7-11 листопада, м.
Бая-Маре, Румунія);
Молодіжною столицею України 2019 року стало місто не обласного
значення – м.Кам’янець-Подільський. Команда організаторів від міста
попередньо зацікавлена та висловила бажання провести Генеральну
Асамблею НМРУ 2019 в їхньому місті, а також створити Відокремлений
підрозділ НМРУ в Хмельницькій області;
Львів виявив бажання податися на Європейську молодіжну столицю та
звернувся за підтримкою до Національної молодіжної ради України;
41 заявка від міст (15 від обласних центрів та 26 від малих міст), 33
регіональних координатора, 19 областей охоплено інформаційною
кампанією, 25 презентацій та інших заходів, спрямованих на
популяризацію конкурсу.

Труднощі та виклики: Через відсутність фінансової підтримки в 2018 році
ускладнився пошук регіональних координаторів конкурсу Молодіжна столиця
України. Відповідно, не було охоплено всі 24 області, що, в свою чергу,
повпливало на кількісні показників у проведенні презентацій та подачі
аплікаційних заявок. У деяких містах регіональні координатори мали труднощі в
комунікації з владою. Як результат, переносилися дати проведення
презентацій, або міста не подавали свою заявку взагалі. В майбутньому конкурс
потребує додаткової промоції на всіх заходах всеукраїнського масштабу,
більше медійної підтримки та видимості протягом всього року (не тільки в пік
проведення презентацій чи прийому заявок), залучення молоді до створення
медійного контенту для інтернет-сторінок конкурсу, виходу в публічний простір
через нові соціальні мережі (Youtube, Instagram).
Промоція конкурсу через презентації в областях повинна проводитися людьми
на оплачуваній основі (оптимально 4 представники на Західну, Центральну,
Східну та Південну частини України). Альтернативний варіант – створення
мережі амбасадорів конкурсу, які працюватимуть на волонтерських засадах та,
водночас, потребуватимуть ресурсної підтримки промоційними матеріалами,
заохочення через додаткові тренінги, зустрічі чи брендові подарунки від

оргкомітету конкурсу. Високий ризик у відсутності зацікавленості міст
подаватися на конкурс в наступному році (малі міста не мають шансів на
перемогу, обласні міста розчаровуються в тому, що не отримали перемогу,
навіть, якщо вже двічі входили в першу десятку відібраних).
Голова НМРУ: Андрій Колобов
Генеральний Секретар НМРУ: Яна Конотопенко
Склад Ради НМРУ:
Линдюк Святослав
Біланіна Олена
Миронько Оксана
Шпілін Олег
Попова Альона
Петренко Анастасія
Романченко Едуард
Склад КРК НМРУ:
Петрухан-Щербакова Людмила
Мунтян Віктор
Склад комісії з питань членства НМРУ:
Шкуліпа Юлія
Горуйко Гордій
Кріцак Юліан
Секретаріат НМРУ:
Олена Воблая
Ольга Чернишова
Ольга Мартинюк
Анастасія Коломієць
Наталія Шевчук
Охоплення в соціальних мережах:
Майже 1.5 тисяч нових підписників на сторінці у Фейсбук за рік
Протягом року охоплення постів досягали до 6 тисяч переглядів за пост
Окремі пости набирали до більш, ніж 60 репостів

Кількість нових ГО :12
ГО «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ»
ГО МОЛОДІЖНЕ КРИЛО «ОБ’ЄДНАННЯ «СAМОПОМІЧ»

ГО «ІНСАЙТ»
ГО «СД ПЛАТФОРМА»
ГО«МОЛОДІЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЄВРО<26-ЗАРЕВО»,
ГО «ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ»,
ГО «YMCA UKRAINE»
ГО «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УСПІШНА МОЛОДЬ»,
ГО «МОЛОДЬ ДНІПРА»
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ «СТАТУМ»
ВМГО «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА УКРАЇНИ (ELSA
Ukraine)»
ГО «СПІЛКА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ»
ГО «СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ»
Загальна кількість ГО в НМРУ: 84 організації
Повноправні члени:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВМГО «НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКАУТІВ УКРАЇНИ»
ГО «МОЛОДІЖНА АЛЬТЕРНАТИВА»
ВМГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ МОЛОДІ»
ГО «СПІЛКА ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОД»
ГО «ДЖЕЙ СІ АЙ ЮС»
ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA)
ВМГО «ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ»
ГО ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
«АЛЬТЕРНАТИВА-В»
9. ГО «YMCA UKRAINE»
Асоційовані члени:
1. ГО «AEGEE–КИЇВ»
2. ГО «ТМ ТУСК «ОБНОВА»
3. ГО «ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ІМЕНІ СВЯТОГО ІВАНА
БОСКО»
4. ВМГО «МОЛОДЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО АЛЬЯНСУ»
5. ГО «СПІЛКА МОЛОДИХ СОЦІАЛІСТІВ»
6. ГО «ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА УКРАЇНИ»
7. ВМГО «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА УКРАЇНИ (ELSA
UKRAINE)»
8. ГО «СПІЛКА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ»
9. ГО «СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ»
10. ГО «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ»

11. ГО МОЛОДІЖНЕ КРИЛО «ОБ’ЄДНАННЯ «СAМОПОМІЧ»
12. ГО «ІНСАЙТ»
13. ГО «СД ПЛАТФОРМА»
14. ГО«МОЛОДІЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЄВРО<26-ЗАРЕВО»
Харківська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1.
2.
3.
4.
5.

СТУДЕНТСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA Харків)
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИР»
ГО «МУЛЬТІ-КУЛЬТІ»
ГО «ЛІНК»

Дніпровська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «МОЛОДІЖНА ІНІЦІАТИВА МІСТ»
2. ГО «ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДІЖНА СПІЛЬНОТА»
3. ГО «СТУДЕНТСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ АГЕНТСТВО»
4. ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ»(UMSA Дніпро)
5. ДММГО «ПЕРЕХРЕСТЯ»
6. ДММГО«AEGEE- ДНІПРО»
7. ОДГО«АСОЦІАЦІЯ ДНІПРОВСЬКИХ СКАУТІВ «СКІФ»
8. ВМГО «ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБАТІВ УКРАЇНИ»
9. ГО «ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ «ДУХ НАЦІЇ»
10. ГО «МОЛОДЬ ДНІПРА»
11. ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ «СТАТУМ»
Львівська Молодіжна Рада, відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «ЦЕНТР «МОЛОДА ДИПЛОМАТІЯ»
2. ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ»
3. ГО«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA Львів)
4. ГО «ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ»
5. ЛМГО «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА»(ELSA Львів)
6. ГО «РІШУЧИЙ КРОК»
7. ЛО ТУСК «ОБНОВА»
8. ГО «AEGEE-LVIV»
Закарпатська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

ГО «ПРОСТІР МОЛОДІ»
ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ»
ГО «МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАКАРПАТТЯ»
ЛМГО «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА» (ELSA
Ужгород)
ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA
Ужгород)
ГО «ЗАКАРПАТСЬКА ГРОМАДА»
ГО «ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ «ГІДНІСТЬ» («ПАТІВ»)»
ГО «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ»
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО КРИЛА
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Одеська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України.
1. ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA Одеса)
2. ГО «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ«ЕНАКТУС» ПРИ ОДЕСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
3. ЛМГО «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА» (ELSA Одеса)
4. ГО «ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ»
5. ГО «ДЕБАТИ ЗАРАДИ ЗМІН»
6. ГО «МОЛОДЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО АЛЬЯНСУ»
Тернопільська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙНИХ СТУДІЙ»
2. ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA
Тернопіль)
3. ГО «МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МІСТ»
4. ГО «СТУДЕНТСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ АГЕНТСТВО»
5. ГО «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАЙНЕ МІСТО»
6. ГО «МОЛОДЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО АЛЬЯНСУ»
7. ГО «ГЕНЕРАЦІЯ ЗМІН»
8. ГО «ТМ ТУСК ОБНОВА»
9. ГО «МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УСПІШНА МОЛОДЬ»
Сумська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «СУМСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДИЙ
НАРОДНИЙ РУХ»

2.
3.
4.
5.
6.

ГО «МОЛОДІЖНА МЕДІАСПІЛКА – ММС»
ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA Суми)
ГО «СТУДЕНТСЬКЕ БРАТСТВО СУМЩИНИ»
ГО «МОЛОДІЖНА ПЕДАГОГІЧНА СПІЛКА»
ГО «РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ»

Волинська Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «СТУДЕНТСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ АГЕНТСТВО»
2. ГО «ІНСТИТУТ ВОЛОНТЕРСТВА ТА ГРОМАДСЬКОЇ СПІВПРАЦІ»
Вінницька Молодіжна Рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1.
2.
3.
4.

ГО «ВІННИЦЬКИЙ ДЕБАТНИЙ КЛУБ»
ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»
ГО «СІМ»
ВІННИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГО «МОЛОДЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО
АЛЬЯНСУ»

Київська молодіжна рада,Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1.
2.
3.
4.
5.

ГО «ВЗАЄМОДІЯ МОЛОДІ»
ГО «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДРАДА»
ГО «СПІЛКА ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОДІ»
ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA Київ)
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ВМГО «НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
СКАУТІВ УКРАЇНИ»

Івано-Франківська молодіжна рада, Відокремлений Підрозділ
Національної Молодіжної Ради України
1. ГО «АКАДЕМІЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ»
2. ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA
Івано-Франківськ)
3. ГО «ІНСТИТУТ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»
4. ГО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ФЕДЕРАЦІЯ ДЕБАТІВ УКРАЇНИ»
5. МЛК «AIESEC»-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
6. ГО «YMCA КАРПАТИ»
Чернівецька молодіжна рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «МІСТО» («МОЛОДІ ІНІЦІАТИВИ СТОРОЖИНЕЦЬ»)

2.
3.
4.
5.

ГО «ЛАБОРАТОРІЯ КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
«ТУСК «ОБНОВА» М.ЧЕРНІВЦІ»
ГО «ІТТА»
ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ» (UMSA
Чернівці)

Запорізька молодіжна рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «МЕРЕЖА ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОДІ»
2. ГО «ПЕРСПЕКТИВА МОЛОДІ»
3. ГО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СКАУТСЬКИЙ КЛУБ «ХОРТИЧИЙ
ОСТРІВ»
4. ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ»
(UMSA-Запоріжжя)
Луганська молодіжна рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. ДАЛЯ
2. ГО «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТУДЕНТСЬКА АСОЦІАЦІЯ»
(UMSA-Луганськ)
3. ГО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МОЛОДІЖНА РАДА»
4. ГО «МОЛОДІЖНА КРАЇНА»
5. ГО «ПЕРСПЕКТИВА МОЛОДІ»
Житомирська молодіжна рада, Відокремлений Підрозділ Національної
Молодіжної Ради України
1. ГО «ІНСТИТУТ КРЕАТИВНИХ ІННОВАЦІЙ»
2. ГО «МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТУДЕНТСЬКИЙ
КЛУБ»
3. ВМГО «АСОЦІАЦІЯ «КВН УКРАЇНИ»
4. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ«ПАРИТЕТ»
5. МГО «ПІСЕННИЙ СПАС»
Кількість позиційних документів від ГА у лютому та вересні: 14
позиційних документів
Їх назви:
Громада, дружня до дітей та молоді

Громадянська освіта
Молодіжна політика в Україні в умовах децентралізації
Якісна інтернатура для студентів-медиків України
Інклюзивна Україна
“Визнання неформальної освіти”
“Пропозиції до визнання
міжнародного досвіду”

молодіжної

роботи

в Україні з урахуванням

“Впровадження програм неформальної та формальної політичної освіти в
Україні”
“Вимога імплементації Резолюції ООН 2250/2419 в Україні”
“Підвищення рівня участі молоді у процесі прийняття рішень”
“Розвиток соціального підприємництва в Україні”
“Вимога імплементації Європейської молодіжної інформаційної хартії”
“Посилення співпраці між Україною та Німеччиною в молодіжній сфері”
“Вплив молодіжних організацій і Національної молодіжної ради України, та
можливості їх фінансування”
Досягнення у імплементації позиційних документів:
-

Формування численних офіційних звернень до українських міністерств та
відомств, базуючись на вимогах та рекомендаціях позиційних документів;
Початок формування робочих груп по темам позиційних документів
НМРУ;
Промоція позиційних документів (в залежності від теми) на всіх заходах,
де брали участь представники НМРУ;
Робота з позиційними документами в рамках Youth4Change Camp –
табору для молоді у партнерстві з PRacticum та Українським католицьким
університетом за підтримки ЮНІСЕФ;

-

-

Створення експертної групи та напрацювання нею рекомендацій по
впровадженню в Україні секскуальної освіти в рамках розвитку
неформальної освіти;
Розробка Типового положення про Молодіжні координаційні
консультативно-дорадчі органи МККДО та його обговорення з молоддю в
регіонах, базуючись на позиційному документі про участь молоді;

Кількість згадок НМРУ у соціальних мережах:
Інформацію про НМРУ на своїх інформаційних ресурсах та на сторінках у
соціальних мережах поширювали ЮНІСЕФ, ПРактікум, ГУРТ, Громадський
простір, Молодіжні департаменти Луганської і Донецької ОДА, акаунти
регіональних підрозділів НМРУ, організацій-членів НМРУ, національних та
міжнародних партнерів. Загалом, понад 500 згадок про НМРУ за 2018 рік в
соціальних мережах.
Кількість публікацій у fb за 2018 рік: понад 270 публікацій

