
РІЧНИЙ 
ЗВІТ 2020



ЗМ
ІС

Т

07 Найбільші здобутки

06 Найважливіші дати

10 Інституційний та регіональний
розвиток

16 Комунікація та адвокація

19 Міжнародне представництво та
співпраця

26 Фінансовий звіт

31 Партнери

02 Про нас

29 Результати конкурсу 
субгрантингу від НМРУ



Про нас
Національна молодіжна рада України
-платформа молодіжних громадських
організацій,що представляє і захищає
громадянські, політичні, соціальні та
економічні права молоді, а також
розширює можливості особистісного
розвитку та активної участі молоді в
суспільно-політичному житті.  НМРУ -
єдина національна платформа, що
визнана на міжнародному рівні та
впливає на формування молодіжної
політики на місцевому,
регіональному, національному та
міжнародному рівнях.

Місія та візія
Місією Національної молодіжної ради
України є консолідація та розвиток
демократичних молодіжних
громадських організацій Українидля
захисту та представництва інтересів
молоді на всіх рівнях. Тому що
відповідно до візії платформи-молодь
є невід’ємною частиною суспільства
та бере активну і рівноправну участь
у формуванні громадянського та
політичного життя України та світу.



Cтруктура Національної
молодіжної ради України
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Важливі події
2020 року

7 лютого

Виповнилося 5 років з
моменту заснування

Національної молодіжної
ради України

Кв�тень

Старт NYCU Webinars

14 травня

Підписання меморандуму
про співпрацю з

Міністерством молоді та
спорту

26 травня

Відкритті обговорення
концепції цільової
програми "Молодь
України" 2021-2025

травень 

Старт NYCU
Youth Talks

червень-

липень

Напрацювання
концепції Молодіжного  

діалогу для країн
Східного партнерства

разом з іншими
Національними

молодіжними радами

 31 липня

Підписання
меморандуму з
Фондом Родини

Богдана Гаврилишина

2 серпеня

Рекомендації НМРУ до
Законопроєкту №3718
"Про основні засади

молодіжної політики"

3 серпня

Початок SDG-
марафону

Вересень-листопад

Регіональні зустрічі в
рамках "Молодіжний

діалог"

Вересень

Разом з  ГО "СТАН" старт
дослідження “Освітня
траєкторія: розвиток

системи освіти у
післякризовий період”

5 жовтня

Запуск проєкту «Молодіжні
лідери України» в новому

партнерстві з Товариством
Червоного Хреста в Україні

17-18 жовтня 

Форум молодіжного
діалогу та Генеральна

Асамблея НМРУ

17 грудень

International Dialogue
Forum “Culture of

Remembrance: Shaping
Collective Memory”

15 грудня

Symposium on the Future of
Youth Dialogues:  Corona-Crisis,
Shrinking Civic Spaces and the

Search for Solutions

18 листопада

Старт конкурсу молодіжних
інформаційно-адвокаційних

проєктів від Національної
молодіжної ради України



5  НОВИХ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

Національна молодіжна рада
України - громадська
платформа, що об'єднує
найбільшу кількість
громадських молодіжних
організацій в Україні.
Незважаючи на кризу Covid-19,
ми продовжуємо комунікацію
та підтримку ініціативних груп
молоді. Вже зовсім скоро до
НМРУ приєднається Молодь
Есперанто.

В 2020 році до Національної
молодіжної ради України
приєдналися:

"ПІДЛІТКИ УКРАЇНИ";
"АСОЦІАЦІЯ ГАЙДІВ УКРАЇНИ";
YEP;
"AIESEC В УКРАЇНІ" 
"LET'S DO IT, UKRAINE!"

183  ЧЛЕНСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ,  В
ТОМУ  ЧИСЛІ
КОНСУЛЬТАТИВНО -

ДОРАДЧІ  ОРГАНИ
ЛОКАЛЬНОГО  РІВНЯ
ТА  УЧНІВСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ



Як реакц�я на пандем�ю Covid-19,

команда Нац�ональної молод�жної
ради України почала розвивати нов�
для себе формати онлайн-заход�в.

NYCU Webinars - сер�я коротких
в�део та онлайн-включень в яких
було розкрито так� теми: участь
молод�, адвокац�я прав молод�,
локал�зац�я ЦСР, як зн�мати та
монтувати власн� в�део, розробка
власних позиц�йних документ�в.

Нов� формати
заход�в як
реакц�я на
Covid-19: 

NYCU Webinars �
NYCU Youth

Talks

Протягом 2020 року
представники Нац�ональної
молод�жної ради України
орган�зували б�льше 145 заход�в,

як� стосувалися молод�жної участ�
та захисту прав молод�, розробки
законодавчої бачи у сфер�
молод�жної пол�тики України,

розвитку рег�ональної мереж� та
контакт�в,  а також налагодження
м�жнародних контакт�в та
сп�впрац�.

Понад 145

молод�жних
заход�в онлайн
та оффлайн
формату



NYCU Youth
Talks

система ко-менеджменту та
молодіжна участь
молодіжна політика в
Німеччині
роль партисипації та участі
молоді в досягненні цілей
сталого розвитку
участь молоді та цілі сталого
розвитку в Зімбабве
молодіжна політика на рівні
ЄС та Східного партнерства
голосування 16 на прикладі
Мальти
гендерна рівність через
призму молодіжної політики
захист прав молоді в Білорусі. 

NYCU Youth Talks - новий формат
молодіжної діджитал мобільності.
Наші зустрічі водночас
дозволяють практикувати
англійську не відриваючись від
улюбленого екрану та водночас
дізнаватися більше про інсайти
міжнародної молодіжної
політики. За цей час ми вже
поспілкувалися на такі теми:



Члени Ради активно долучалися до робочих груп та консультацій з
приводу зміни законодавства в сфері молоді, брали активну участь в
заходах  членських організацій та партнерів.

Актив�зац�я член�в Ради НМРУ для участ� в
репрезентативних заходах 

Було проведено 26 консультаційні зустрічі з членськими
організаціями всеукраїнського рівня (#Мережа_НМРУ), відбувалися
онлайн-зустрічі з регіональними та локальними організаціями. Також
Члени Ради НМРУ та Секретаріат НМРУ  надавали інформаційну
підтримку, брали участь в стратегічних сесіях, популяризували
діяльність членських організацій.

Посилення комун�кац�ї з членськими орган�зац�ями НМРУ

Впродовж 2020 року Національна молодіжна рада України
розширювала свої партнерства на національному та міжнародному
рівнях. Аби досягти цього НМРУ створювала і реалізовувала проєкти
та ініціативи, що відповідають глобальним цілям

Розширення сп�впрац�

Інституційний та
регіональний
розвиток



У вересні 2020 року завершився навчальний курс для
представників членських організацій "Ефективна участь молоді".  
Освітня система тренінгу розроблена Проф. Штанге (проф. по
участі молоді Лейфанта університету Люнебург) включає кращі
практики Німеччини та  країн Східної Європи.
 
Курс складався з трьох модулів та розкривав такі теми: що таке
партисипація та її основні механізми, як правильно на практиці
взаємодіяти з муніципальною владою, адвокатувати актуальні
для молоді питання, планування та оцінка результатів власного
партисипаційного проєкту. Більше 15 учасників пройшли
навчанням та стали модераторами, реалізували власні проєкти.

Також, Юліан Кріцак, Голова НМРУ проводив  вебінар-навчання
за даною методологію для учасників ініціативи  "Громада,
дружня до дітей та молоді".
 

Навчальний курс "Ефективна
участь молоді"



Локалізація молодіжного
діалогу ЄС в Україні

Молодіжний діалог ЄС – це європейський механізм участі молоді, який протягом 18
місяців за пріоритетною темою підтримує реалізацію Молодіжної стратегії ЄС на
2019-2027 роки та забезпечує залучення молоді до процесу прийняття рішень у
розробці та реалізації молодіжних політик від локального до національного рівнів
шляхом чіткого діалогу між молоддю та особами, що приймають рішення в Європі.

Ще на початку березня 2020 року Національна молодіжна рада України разом з
молодіжними радами 5 країн Східного партнерства звернулися з офіційним листом
до структур, які в складі Єврокомісії відповідають за політику добросусідства з
запитом створити більш гнучкий механізм приєднання відповідних країн в якості
програмних в рамках оновленої програми Еразмус+, а також сприяти
налагодженню адаптованого механізму молодіжного діалогу в країнах Східного
партнерства.

Згодом, разом з секретаріатом Європейського молодіжного форуму, національні
молодіжні ради країн Східного партнерства розробили концептуальне бачення
адаптованого молодіжного діалогу для регіону. 

Вже з осені 2020 року Національна молодіжна рада Україна почала проводити
консультаційні регіональні форум-обговорення. Близько 15 регіональних
обговорень відбулися в оффлайн форматі , та ще більше в онлайн. Молодіжний
діалог також став пріоритетним напрямком фінансування в рамках субгрантингу від
НМРУ.

Також, завдяки під час проведення регіональних форумів було відкрито два нових
Відокремлених підрозділи НМРУ в Полтавській та Рівненській областях.



Національна молодіжна рада України задля популяризації
цілей сталого розвитку та збільшення спроможності
членських організацій в 2020 році проводила ряд ініціатив.
Однією з таких ініціатив стало проведення  SDG-марафону.
Протягом одного місяця команди молодих людей
поглиблювали свої знання про цілі сталого розвитку та
дізнавалися більше про них в форматі лекцій 4х15 за такими
блоками: біосфера, економіка,  суспільство, партнерство
заради сталого розвитку. Серед спікерів  виступали Ірина
Ставчук, Заступниця Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України, Юлія Овчинникова, Народна депутатка
України, голова підкомітету з питань лісових ресурсів,
об'єктів тваринного та рослинного світу, природних
ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду, Борис
Лебедцов, заступник Міністерки соціальної політики та
Руслан Колбаса, генеральний директор Директорату
розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей, Ольга
Дячук, координаторка міжнародного руху HeforShe, ООН
Жінки та багато інших. 
Також, в жовтні відбувся семінар з локалізації цілей сталого
розвитку та запуск SDG-амбасадорів НМРУ.



 
Участь у підписанні взяли Вадим Гутцайт,  Міністр молоді та спорту України, Марина
Попатенко, заступниця Міністра молоді та спорту,  представники департаменту молодіжної
політики, Юліан Кріцак,  Голова Національної молодіжної ради України таНаталія Шевчук,
Генеральна секретарка Спілки.Сторони задекларували готовність до  розвитку співпраці в
напрямі посилення міжнародного співробітництва задля представлення інтересів та
потреб української молоді на міжнародній арені,  зокрема в рамках інституцій Ради
Європи, Європейського Союзу,  Європейського молодіжного форуму. Важливим фокусом
визначено популяризацію серед молоді Цілей сталого розвитку та реалізації  ініціатив,
спрямованих на їх досягнення.
"Національна молодіжна рада України є партнером Мінмолодьспорту в
реалізації  різних програм та ініціатив для молоді,  зокрема національного
конкурсу "Молодіжна столиця України",  міжнародної ініціативи «Громада,
дружня до дітей та молоді»,  а також 
щодо розширення мережі надання послуг якісного інформування молоді через
 підтримку механізму "Євродеск Україна",  –  зазначив Вадим Гутцайт .

14 травня 2020 року відбулось
підписання Меморандуму про
співпрацю між Громадською Спілкою
"Національна молодіжна рада України"
та Міністерством молоді та спорту
України



МОЛОДІЖНА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ

Мета кoнкурсу – актив�зувати сп�впрацю м�ж мoлoддю та м�сцевим самoврядуванням, а такoж
сприяти ствoренню кoмфoртних умoв для рoзвитку мoлoд� в м�стах України та пoширити
найкращ� практики такoї сп�впрац� й усп�шних кейс�в вт�ленням мoлoд�жнoї пoл�тики на
м�сцевoму р�вн�.

З 2017-гo нац�oнальний кoнкурс «Мoлoд�жна стoлиця України» прoвoдять в Україн� щoрoку,

в�дзначаючи найкраще м�стo країни для прoживання та рoзвитку мoлoд�. 2018 рoку перемoжцем
кoнкурсу був Льв�в, 2019-гo – Кам’янець-Пoд�льський.

24 с�чня 2020 року м�сто Терноп�ль оф�ц�йно отримало статус Молод�жної столиц� України 2020

року. Урочисте вручення титулу в�дбулося п�д час Молод�жного форуму «Молодь Оffline», де
Натал�я Шевчук, Генеральна секретарка НМРУ виступила з в�тальним словом. 

Впродовж 2020 року в рамках форуму "Молодь онлайн" Нац�ональна молод�жна рада України
долучилася в якост� модератора до онлайн-мосту м�ж Тернополем та Ам'єн -  молод�жною
столицею Європи 2020. Також, в�дбулися зм�ни в умовах конкурсу з ор�єнтиром на практику
конкурсу Європейської молод�жної столиц�. А саме, введено заповнення б�льш широкої заявки на
другий тур для м�ст-ф�нал�ст�в, а обрання Молод�жної столиц� України в�дбуватиметься заздалег�дь
на 2022 р�к для того, щоб м�сто переможець мало б�льше часу для п�дготовки активностей.

В грудн� 2020 року  секретар�ат НМРУ надавав консультац�йну п�дтримку команд� м�ста Льв�в в
процес� подач� заявки на Європейську молод�жну столицю 2024.



0
8

Адвокаційна кампанія стосовно законодавчого
визнання терміну “права молоді” та
імплементацією цього поняття в усіх державних
політиках та програмах, що стосуються молоді.
Продовження адвокації Позиційних документів
Генеральних Асамблей та Позачергових
Генеральних Асамблей НМРУ, Позицій НМРУ та
Рекомендацій до Стратегії молодіжної політики
України “14 пунктів” в межах обговорення
рекомендацій до Концепції концепції цільової
програми "Молодь України" 2021-2025.
Адвокація щодо Ратифікації Стамбульської
конвенції.
Адвокація на національному та міжнародному
рівнях щодо впровадження Молодіжного
діалогу в Україні.
Адвокаційно-інформаційна кампанія по Цілях
сталого розвитку (ЦСР) та необхідності
здійснення добровільного волонтерського
звітування щодо виконання ЦСР

Адвокація прав молоді, соціальних гарантій та
участі молоді в Законопроєкті №3718 "Про

основні засади молодіжної політики"

Комунікація та адвокація



Дослідження "Освітня траєкторія: розвиток
системи освіти у післякризовий період"

Метою досл�дження було допомогти осв�тн�й систем� знайти власну траєктор�ю
для позитивних трансформац�й, щоб вибратися з кризи.
Команда �н�ц�ативи разом з представницями РГ4 УНП ФГС СхП розробила
методолог�ю досл�дження, яке складалося з 4 глибинних �нтервью з
представниками молод�, 6 глибинних �нтервью з провайдерами осв�тн�х послуг, а
також з 6 групових експертних
 та молод�жних обговорень. Всього в рамках �н�ц�ативи в�дбулося 16 под�й в
Житомирськ�й, Івано-Франк�вськ�й, Льв�вськ�й та Луганськ�й областях (офлайн та
онлайн). Загалом в них взяло участь 56 ос�б, серед яких – вчител�, адм�н�стратори
навчальних заклад�в, експерти з формальної та неформальної осв�ти, молод�
люди шк�льного та студентського в�ку, а також молод� фах�вц�.
За результатами �нтерв’ю та групових обговорень було представлено тенденц�ї
розвитку системи осв�ти у п�слякризовий пер�од в Україн�. 
В рамках �н�ц�ативи було п�дготовлено просв�тницьке в�део щодо осв�тньої
траєктор�ї молод�.

Ін�ц�атива “Осв�тня траєктор�я: розвиток системи осв�ти у 

п�слякризовий пер�од” реал�зувалася Молод�жною орган�зац�єю “СТАН” у
партнерств� з громадськими орган�зац�ями “Дубль N”, “Наш� в�з�ї” та “Асоц�ац�єю
об’єднаних мистецтв”, простором домашньої осв�ти “Невгамовн�” та
Нац�ональною молод�жною радою України. Проєкт п�дсилено за рахунок
сп�впрац� “СТАНу” з INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT

PARTNER.



Генеральна
Асамблея 2020

Підтримка молодіжних організацій та
молодіжної сфери України у часи
пандемії COVID-19;
Молодіжний діалог в Україні та країнах
Східного партнерства;
Психічне здоров’я молоді.

Під час Генеральної Асамблеї НМРУ ми
завтердили ряд позиційних документів, а
саме:

17-18 жовтня 2020 в рамках Форуму
молодіжного діалогу відбулася Генеральна
Асамблея НМРУ. Захід відбувся в
напівцифровому форматі, що дозволило всім
бажаючим взяти участь. З вітальним словом до
учасників звернулись європейські колеги
НМРУ з молодіжного сектору: 
- Сіля Марккула, на час проведення заходу
членкиня Ради Європейського молодіжного
форуму (European Youth Forum), в даний час
новообрана президентка ЄМФ;
- Лізі Майєр, Президентка Національної
молодіжної ради Німеччини (Deutscher
Bundesjugendring);
- Ніколай Бойсен, представник Національної
молодіжної ради Данії (DUF - Dansk Ungdoms
Fællesråd), на даний момент член Ради ЄМФ;
- Едуардо Алонсо Аречага, Національна
молодіжна рада Іспанії (Consejo Juventud
España - CJE).Також, до вітального слова
долучилась Катаріна Шаупп-Карманн, Керівник
відділу культури, освіти та меншин Посольства
Німеччини в Україні (Посольство Німеччини в
Києві / Deutsche Botschaft Kiew). 

А в рамках панельної дискусії “Потенціал
впровадження молодіжного діалогу в
Україні” своїми думками ділилися Тетяна
Шульга, Представництво ЄС в Україні та
Олександр Ярема - державний секретар
Кабінету Міністрів України.
Завдяки Маріус Шлагетер, Голова у
Європейській робочій групі: Молодіжний
діалог ЄС учасники форуму дізналися
більше про Європейський молодіжний
діалог  та його перспективи для молодіжної
участі.  Разом з Александром Каушанскі,
експертом з молодіжної участі ми
обговорювали Європейський молодіжний
діалог в національному та локальному
контексті ,опираючись на досвід
Німеччини. 



Національна молодіжна рада України працює над
забезпеченням участі в реалізації міжнародних проектах для
спільної роботи у впровадженні спільних цілей, пріоритет
форматам Схід-Захід, та Глобальний південь - Глобальний північ
(розширення SDG Partnership, налагодження більш тісної
співпраці між Національними молодіжними радами Східного
партнерства).

Розширення міжнародної співпраці через вже
існуючі партнерства

Використовуючи експертизу у європейській молодіжній
політиці, Національна молодіжна рада України працюватиме
над локалізацією міжнародних політик та практик з питань
молоді із залученням міжнародних експертів

Обмін досвідом та включення міжнародної
експертизи в національні молодіжні ініціативи та
законодавство

Міжнародне
представництво
та співпраця



провели аналіз та обмін досвідом щодо реалізації активностей по
досягненню ЦСР за 2019 рік;
обговорили засади та індикатори функціонування для
правомірних молодіжних платформ (legitimate youth platforms); 
підняли питання адвокації ЦСР на різних рівнях та в контексті
кожної з країн;
розпочали роботу над підготовкою посібника по ЦСР для
молодіжних організацій;
папланували навчальний візит в Зімбабве;
придумали багато крутих активностей та можливостей для своїх
членських організацій.

28-31 січня команда НМРУ  провела Координаційний семінар
партнерів ініціативи з імплементації Цілей сталого розвитку 2030
разом з колегами з Національної молодіжної ради Данії, Фонду з
розширення прав молоді та трансформацій, Зімбабве. За чотири
продуктивних дні координатори з країн-партнерів встигли
попрацювати над такими завданнями:



2 березня команда НМРУ взяла участь в засіданні Керівного
комітету щодо виконання Рамкової програми
співробітництва між Радою Європи та Міністерством молоді
та спорту у сфері молодіжної політики на період 2016-2020.

В рамках засідання розглянули оновлення та перспективи
розвитку молодіжної політики в Україні, говорили про
майбутні напрями та пріоритети співпраці з Радою Європи в
межах нової п’ятирічної Рамкової програми співробітництва.
Молодіжне середовищe Дорадчу раду з питань молоді
представляла Андреа Угріноська.

Також, Руї Гомес, начальник відділу навчання і тренінгів
Департаменту молоді Ради Європи представив основні
пункти Молодіжної стратегії 2030 та новий проект співпраці
“Молодь за демократію в Україні”.



0
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3rd European Youth Work Convention
Онлайн Генеральна Асамблея Європейського
молодіжного форуму (листопад, 2020)
Berlin Forum of National Youth Councils Web Event (жовтень.,
2020)
Онлайн-зустріч Berlin Forum Web Event (липень,2020)
Eastern Partnership Youth Summit (2-3 липня, 2020)
Онлайн Генеральна Асамблея Європейського
молодіжного форуму (червень, 2020)
Workshop On Climate Change Education, Awareness &
Behaviour (лютий, 2020)

Представлення української молоді на
міжнародній арені та участь в
міжнародних заходах



SDG-partnership: Decade of Action

12 листопада 2020 року Національні молодіжні ради України та
Данії, Платформа з розширення можливостей та трансформації
молоді в Зімбабве в  рамках SDG Partnership організували
міжнародний онлайн-захід на більше ніж 65 учасників!

Метою заходу став обмін кращими практиками щодо реалізації
цілей сталого розвитку та адвокації прав молоді в міжнародному
контексті. Молодіжні громадські організації  з Глобального
Півдня та Півночі поділилися власним досвідом, також взяли
участь в групових обговореннях про перспективи та можливості
імплементації цілей сталого розвитку.



International Dialogue Forum
“Culture of Remembrance:
Shaping Collective Memory”

Iсторія -  це колективна пам’ять суспільства про індивідуальний та спільний досвід.  Це
історії ,  які  ми розповідаємо, щоб зрозуміти наше сучасне через минуле. Діалог та обмін
визначають спосіб створення історії  за допомогою спогадів.
Для громадянського суспільства важливо шукати роздуми про наративи, які  формують нашу
колективну ідентичності .  І  саме молодь відіграє вирішальну роль у формуванні та зміцненні
інклюзивних культур пам’яті .  Критичний діалог про історію є центральним для розуміння
минулого та створення культури пам’яті ,  яка відображає різноманітний досвід,  який
сформував наше суспільство.

Міжнародний Форум діалогу був спрямований на обмін існуючими передовими практиками
та інструментами щодо культури пам’яті ,  які  можуть бути використані в молодіжній роботі ,  а
також переосмислення різних підходів щодо забезпечення культури пам’яті  в суспільствах
ЄС та країн сусідства.  Також, в програмі заходу були включені лекції  від німецьких та
українських лекторів на тему сприйняття та розуміння культури пам'яті  в наших
суспільствах,  було наведено приклади використання онлайн-інструментів,  презентація
власних проєктів молодіжними громадськими організаціями.



Symposium on the Future of
Youth Dialogues:  Corona-Crisis,
Shrinking Civic Spaces and the
Search for Solutions

Молодь по всій Європі займається громадянським суспільством, активізмом та бере участь у
політичному житті. Криза спричинена пандемією COVID-19 та скорочення громадянського
простору мали великий вплив на життя молодих активістів та молодіжних громадських
організацій, зокрема в регіоні Східного партнерства. Молодіжні діалоги є ключовим
рішенням та механізмом виховання культури участі та консультацій з молоддю, сприяючи
значущому залученню, що має реальний вплив на подальші стратегії та програми, що
впливають на життя молоді. Молодіжний діалог Східного партнерства повинен розвиватися
на основі значущої участі молоді у процесах прийняття рішень; забезпечення
репрезентативності, інклюзивності, прозорості, ефективності та основи, що базується на
правах. 

Під час Симпозіуму були присутні більше 30 учасників. Серед яких, як і представники
Національних молодіжних рад Європи, так і міжнародних молодіжних організацій. В рамках
заходу відбулася презентація імплементації молодіжного діалогу в Німеччині
представницею Національної молодіжної ради Німеччини. Також, було представлено досвід
Національної молодіжної ради Литви як приклад кращої практики  впровадження діалогу з
молоддю в пострадянському контексті.

Альмут Брункхорст, Генеральний департамент Європейської комісії з питань політики
добросусідства та Ольга Стужинська, Головна експертка програми EU4Youth Engagement
Roadmaps провели презетації щодо перспектив та планів впровадження молодіжного
діалогу в країнах Східного партнерства, також відповіли на питання учасників заходу.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
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гривень
надійшло на
рахунки НМРУ
протягом 2020
року



2,49 МІЛЬЙОНІВ
ГРИВЕНЬ

Національна молодіжна рада України витратила на свою
діяльність з початку 2020 року. В рамках фінансування різних
проектів НМРУ отримала більше 2.6 мільйона гривень від своїх
партнерів. Серед донорів НМРУ':
- Deutsch-Russischer Austausch - DRA
- Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF
- Deutscher Bundesjugendring - DBJR та Bund der Deutschen
Katholischen Jugend.

480,5 ТИСЯЧІ
ГРИВЕНЬ

 Популяризація молодіжних цілей ЄС та практичне втілення
такого інструменту участі молоді як молодіжний діалог.
 Висвітлення, актуалізація теми культури пам’яті та
переосмислення подій Другої світової війни в контексті
України.

На прикінці 2020 року в рамках субгрантингу Національна
молодіжна рада України профінансувала 33 молодіжні
інформаціно-адвокаційні проєкти. Пріоритетними напрямами
для фінансування були наступні:



Фінансовий звіт по проєктам
станом на 31 грудня 2020

Стаття доходів Доходи, грн

Проживання учасників
 

Проїзд учасників
 

Харчування учасників
 

Програмні експерти (в усіх аутпутах)
 

Оренда техніки
 

Поліграфічна, цифрова та
інформаційна продукція

 
Субгрантинг 

 
Утримання офісу (оренда офісу, 

 заправка принтера, послуги банку,
бухгалтерська програма)

 
 

Фінансова підтримка МЗС
Німеччини на реалізацію

проєкту
“Зміцнення молодого

громадянського суспільства
та  культури пам’яті”

реалізований спільно з
DBJR, BDKJ та  ТУСК

"Обнова"

1 571 346,46

Стаття витрат
Витрати проєкту

“Зміцнення молодого
громадянського суспільства

та  культури пам’яті”
реалізований спільно з

DBJR, BDKJ та  ТУСК
"Обнова"

1 571 346,46

Витрати, грн

 
 
 
 
 
 
 

121 873,59

41 454,88

25 060,99

187 909,50

384 159,47

67 703,00

262 597,40

480 587,63

Фінансова підтримка DRA
на виконання проєкту "Ми

можем більше! Для
активної громадської

участі молоді в Східній
Європі"

468 997,33
Витрати на реалізацію проєкту

DRA "Ми можем більше! Для
активної громадської участі

молоді в Східній Європі"

Програмні експерти (в усіх аутпутах)

Проживання учасників

Проїзд учасників

Харчування учасників

Канцелярія

Власний внесок

Утримання офісу (оренда офісу,

заправка принтера, послуги банку,

бухгалтерська програма)

 
 

468
997,33

Програмні експерти (в усіх аутпутах)

Проживання учасників

Проїзд учасників

Харчування учасників

Утримання офісу (оренда офісу,

заправка принтера, послуги банку,

бухгалтерська програма)

Поліграфічна та інформаційна

продукція

Оренда приміщень

 
 Членські внески Членські внески

Адміністративні витрати  (зв'язок,
послуги банку, транспортні витрати)

Всього 2 496 908,71 2 496 908,71

1 200,00 1 200,00

Фінансова підтримка DUF
на виконання національної

програми  
"SDG Partnership"

456 564,92 456 564,92Витрати на виконання
національної програми  

"SDG Partnership"

215 380,80

46 102,94

27 666,99

61 773,27

60 345,00

26 720,48

31 007,85

1 200,00

187 095,14

30 879,14

48 415,21

93 390,53

16 686,94

57 523,55

22 574,41



Проєкти, які було
профінансовано в рамках
субгрантингу НМРУ (частина 1)

ГО "Луберально-демократична ліга України" - проєкт "Пам'ять України (серія
підкастів").
ГО "Центр молодіжної політики", Молодіжна рада Лосинівської ОТГ - проєкт
Молодіжний діалог “Рівні можливості незалежно від місця знаходження”.
ГО "ESN Kyiv" (Erasmus student network Kyiv) - проєкт #СпокійТут (лекційний курс
на тему ментального здоров'я).
 Відокремлений підрозділ ГС "Національна молодіжна рада України" в
Житомирській області (ініціатор ГО "Інститут Креативних Інновацій") -
Інформаційно-адвокаційна кампанія «МолодіНеПо» (проведення дослідження
запитів і потреб молоді Житомирщини).
ГО "СТАН" - проєкт "Молодіжний діалог в дії!" (навчання для фасилітаторів
молодіжного діалогу).
ГО “Інсайт” - проєкт "Відкрий інклюзію: сприяння розвитку інклюзивного
суспільства в Україні" (інформаційна кампанія та підготовка публікації про
можливості захисту власних прав та реалізацію інклюзії для різних спільнот
молоді у у сферах: середньої освіти, вищої освіти, працевлаштування, охорони
здоров’я)
ГО "YMCA України" - проєкт культурної пам’яті про ІІ світову війну «Пам’ятаємо та
розмірковуємо - ніколи більше…!!!»  до 80-річчя трагедії Бабиного Яру (серія
лекцій для локальних осередків та розробка перформансу).
ГО "YMCA України" - проєкт "Молодіжні цілі Європи: знай та втілюй!" (разом із
запрошеними експертами з YMCA Європи обговорення на онлайн зустрічах та
популяризація молодіжних цілей ЄС і практичне втілення такого інструменту
участі молоді, як молодіжний діалог у діяльність локальних організацій YMCA
України).
ВП НМРУ у м. Києві Київська міська молодіжна рада» - проєкт "Розширюючи
горизонти" (оффлайн-презентація молодіжного діалогу та онлайн-програми
серіал “Молодіжні Цілі”.
ГО "Німецька молодь Закарпаття" -панельна дискусія із залученням
представників влади «Молодіжна політика в маленьких містах та регіонах:
виклики, перешкоди та перспективи розвитку», в рамках якої відбудеться
презентація Молодіжного діалогу як важливого інструменту участі молоді.
Відокремлений підрозділ ГС "Національна молодіжна рада України" у
Полтавській області - проєкт "Молодіжний діалог" у Полтавській області:
знайомство, обговорення, планування, втілення (проведення зустрічей-
обговорень, опитування потреб молоді та пезентація напрацювань та плану
втілення Молодіжних цілей з представниками місцевої влади та
самоврядування).
Громадська ініціатива "Соцмісто – місто-сад" - проєкт  "Молодіжний діалог в м.
Києві" (дослідження думки шкільної молоді що до проблематики на яку
направлені молодіжні цілі ЄС та Молодіжного діалогу у мікрорайоні Соцмісто,
Дніпровського району м.Київ; розробка та поширення інформаційної продукції).
ГО "Відрада" - проєкт "Розвиток Скаутського та молодіжного руху в місті Києві
шляхом впровадження молодіжного діалогу"
Відокремлений підрозділ ГС "Національна молодіжна рада України" у
Рівненській області - проєкт "Молодіжний діалог"? Що це таке?" (інформаційні
заходи в межах області).
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профінансовано в рамках
субгрантингу НМРУ (частина 2)

15. Відокремлений підрозділ ГС "Національна молодіжна рада України" в
Черкаській області (ініціатор ГО "Прогресивна молодь +") - "Не гальмуй –
адвокатуй!" (проведення опитування оцінки потреб та проблем молоді в Смілі,
Кам'янці та Черкасах).
16. Профспілкова організація студентів СНУ ім. В. Даля - інформаційні онлайн-сесії
"Молодь і Європа"
17. ГО "СІМ" - адвокаційна кампанія “Пороги профорієнтації” (виявлення чинників,
що заважають реалізації механізму якісної профорієнтації та  підготовка
методологічних рекомендацій щодо подолання наявних бар’єрів).
18. ГО "Молодіжна платформа розвитку демократії" - проєкт "Залучення молоді до
процесів прийняття рішень. Діалог молоді з владою".
19. ГО "Молодіжне об'єднання Нове покоління Кам'янщини" - інформаційна
кампанія "Жінки Кам’янщини у Другій світовій війні".
20. Відокремлений підрозділ ГС "Національна молодіжна рада України" в
Запорізькій області - проєкт "Діалог стейкхолдерів молодіжних цілей ЄС"
(оффлайн-зустрічі з молоддю області та напрацювання рекомендації для органів
місцевої влади).
21. Молодіжна Агенція з Адвокації Ромської Культури "АРКА" - Пам’ятний календар
"Time to Remember" як мистецький інструмент актуалізації тематики геноциду
ромів під час Другої світової війни.
22. ГО "Охтирський молодіжний центр" - "Слово молоді!": адвокаційна кампанія
щодо включення пропозицій охтирської молоді до бюджету ОТГ на 2021 рік/
23. ГО "YMCA в Запорізькій області" - Проєкт "Ярмарок соціальних послуг для
молоді з глокалізації і популяризації молодіжних цілей ЄС та проведення
молодіжного діалогу під гаслом «Збережемо майбутнє молоді!» в період пандемії
COVID-19".
24. ГО "Голос батьків", Інклюзивний театральний гурт "Покоління NEXT" в
партнерстві з ГО "Асоціація Гайдів України" - Інклюзивний театральний проєкт
"Повір у себе!"
25. ГО "Волонтерський рух "Спільна мета" - проєкт "Молодь та молоді депутати:
діалог про екологію".
26.ГО “Інститут неформальної освіти” - інформаційна кампанія в онлайн форматі
про молодіжні цілі ЄС та молодіжний діалог (виготовлення відео-роликів за участю
молоді міста та Івано-Франківської області).
27. ГО "Заходи" - Панельна дискусія в онлайн-форматі “Участь молодіжних лідерів у
місцевих виборах” за участю громадських активістів з Маріуполя, Бахмута,
Покровська, Слов’янська.
28.ГО "Всеукраїнська Асоціація молодіжного співробітництва "Альтернатива-В" - 
 вебінар "Opportunities for youth: Volunteering and its role in self development"
29. Молодіжна рада м. Маріуполя - проєкт "Молодіжна приймальня"
30. ГО "YMCA Здолбунів" - інформаційна кампанія для залучення учасників в
ініціативну групу щодо створення молодіжної ради локального рівня,
напрацювання положення.
31. ГО "JCI Youth" - розробка настільної гри про партисипацію молоді
"Молодіжна траєкторія".
32. ГО "Національна Організація Скаутів України" - Забезпечення державної
підтримки Скаутського, пластового руху в Україні  шляхом впровадження діалогу з
владою та розробки Концепції державної підтримки скаутського, пластового руху
33..ГО "Простір вільних ініціатив" - Мандрівна фотовиставка "Рівність емігрантів"
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