
 
 

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю 
 

Про участь у партнерстві щодо ЦСР 
 

між 
 
Національна молодіжна Національна молодіжна    Фонд з розширення прав молоді 
      рада Данії (DUF)    рада України (NYCU)             та трансформацій (YETT) 
 
 
Мета 
Метою цього документу є забезпечення наміру всіх залучених сторін взяти на себе 
зобов'язання щодо партнерства в рамках ЦCР, що фінансується DUF у рамках проекту 
Ініціатива сталого розвитку (Ініціатива ЦСР) 2019-2021.  
 
За допомогою цього Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю (далі - 
Меморандум) партнерські молодіжні ради/мережі - DUF, YETT та NYCU - висловлюють 
своє зобов’язання щодо їхньої співпраці у плануванні, здійсненні/реалізації та 
управлінні партнерством ЦСР, спрямоване на взаємне навчання та розвиток 
потенціалу партнерських молодіжних рад/мереж та їх членських організацій. 
Меморандум включає також зобов’язання брати участь у координаційній групі та 
забезпечувати достатній і компетентний персонал під час спільних заходів. 
 
Цей Меморандум буде діяти з травня 2019 року до дати його закінчення. 
 
Принципи 
 
Партнерство щодо ЦСР буде здійснюватися відповідно до стандартів, принципів та 
цінностей, закладених у статутах та стратегіях трьох сторін,  включаючи практики та 
діяльність молодіжних рад-партнерів та їх членських організацій. 
 
Основні спільні принципи: 
● Інклюзивне прийняття рішень з акцентом на рівність між партнерами 
● Активна участь усіх сторін 
● Демократичні, прозорі та легітимні внутрішні структурні органи всіх сторін 
● Зацікавленість у розумінні місцевих ситуацій та проблем всіх сторін 
● Дотримання основних прав людини 
● Відсутність насилля 
● Достатня і прозора комунікація та дотримання узгоджених часових термінів 
 



Згідно цих принципів усі три сторони бачать достатню основу для плідного 
партнерства. Результатом стали такі стратегічні цілі: 
 
● Забезпечення взаєморозвитку та обмін досвідом між партнерськими молодіжними 
радами/мережами з метою: 
 

o Бути законною, інклюзивною та демократичною платформою для участі та 
представництва молоді 

o адвокації участі та представництва молоді у форумах на національному, 
регіональному та глобальному рівнях 

o прагнення стати лідерами в імплементації ЦСР/ Резолюції, прийнятої 
Генеральною Асамблеєю ООН 2030 року 

 
● Пропозиція щодо нарощення потенціалу для полегшення діяльності членських 
молодіжних організацій у різних пріоритетних сферах, включаючи ЦСР, які, крім усього 
іншого, ґрунтуються на знаннях, отриманих від партнерства щодо ЦСР. 
 
Позиція сторін у партнерстві щодо ЦСР 
 
Усі партнери роблять власний внесок, надаючи персонал, а DUF сприяє партнерству 
фінансовою підтримкою. Усі партнери також діляться інформацію з громадськістю 
через свої веб-сайти. Партнери беруть участь у виконавчому управлінні партнерством 
через членство в координаційній команді, яка складається з представників кожної зі 
сторін. 
 
o Партнери-виконавці: YETT, NYCU та DUF 
o Фінансовий партнер/власник загального бюджету: DUF 
o Власники бюджету діяльності: YETT та NYCU 
 
 
Конкретні завдання для кожного партнера 
 
YETT: 
 
* Юридично здійснює партнерство в Зімбабве, в тому числі є контрактним партнером 
зімбабвійських партнерів та постачальників послуг 
* Організовує національні заходи, визначені у бюджеті діяльності організацій-членів, та 
звітує про них перед DUF (творча та фінансова звітність) 
* Аналізує політичну та безпекову ситуацію в Зімбабве та сприяє аналізу ризиків щодо 
цього 
* Переконується, що представницька легітимність партнерства є оптимальною 
* Планує спільні семінари разом з DUF та NYCU 
 
 
 
 



DUF: 
 
* Переконується, що представницька легітимність у данській частині партнерства є 
оптимальною 
* Організовує національні заходи, як зазначено в Ініціативі ЦСР для організацій-членів 
* Планує спільні семінари разом з YETT та NYCU 
 
NYCU: 
* Юридично здійснює партнерство в Україні, в тому числі є контрактним  партнером 
українських партнерів та постачальників послуг 
* Організовує національні заходи, визначені у бюджеті діяльності організацій-членів, та 
звітує про них перед DUF (творча та фінансова звітність) 
* Аналізує  політичну та безпекову ситуацію в Україні та сприяє аналізу ризиків щодо 
цього 
* Планує спільні семінари разом з YETT та DUF 
 
 
 
 


