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Нац�ональна молод�жна рада України - 

 громадська платформа, що об 'єднує
найб�льшу  к�льк�сть громадських
молод�жних орган�зац�й в Україн�.  У 2019

роц� к�льк�сть членських громадських
орган�зац�й НМРУ досягла рекордної цифри
145 ГО.

145  членських
орган�зац�й

За 2019 р�к Нац�ональна молод�жна рада
України значно розширилась, до
платформи ув�йшло б�льш н�ж п�всотн�
нових орган�зац�й, серед них яких: Стан,

АРКА − Агенц�я адвокац�ї ромської
культури, ISIC Ukraine Studentland,

Зелена молодь України, Теплиця, Центр
Демократичного розвитку, Жива
б�бл�отека, Фундац�я активної молод�
України, М�н�мал�зм та культура, Смарт-

мед�а.

54 нових
орган�зац�й
приєдналися до
НМРУ в 2019



Протягом 2019 року Нац�ональна
молод�жна рада України працювала
над розвитком мереж� своїх
В�докремлених П�дрозд�л�в у 17

рег�онах України. Було створено ВП
у Донецьк�й, Черкаськ�й,

К�ровоградськ�й, Миколаївськ�й
областях, Харк�вськ�й, Запор�зьк�й та
Хмельницьк�й областях.

17 В�докремлених
п�дрозд�л�в

Протягом 2019 року представники
Нац�ональної молод�жної ради
України орган�зували та взяли
участь у б�льш н�ж 109

масштабних заходах, що
стосувались молод�жної участ�,
прав молод� та розвитку
молод�жної пол�тики в Україн�.

109 заход�в, що
стосуються
молод�



В рамках ф�нансування р�зних проект�в
НМРУ отримала б�льше 2.6 м�льйона
гривень в�д своїх партнер�в. Серед донор�в
НМРУ':

- Deutsch-Russischer Austausch - DRA

- Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF

- Deutscher Bundesjugendring - DBJR

- UNICEF

5 м�льйон�в
гривень
Нац�ональна молод�жна рада
України витратила на свою
д�яльн�сть з початку 2019 року

Протягом 2019 року представники
Нац�ональної молод�жної ради України
орган�зувала к�лька конкурс�в на кращу
адвокац�йну кампан�ю. До реал�зац�ї
кампан�й було долучено б�льш н�ж 200

учасник�в - член�в з р�зних громадських
молод�жних орган�зац�й. Вс� кампан�ї
базувались на “14 пунктах” Рекомендац�й
до Стратег�ї молод�жної пол�тики 2030,

розроблених НМРУ.

472 тисяч� гривень
and б�льше 45

адвокац�йних
кампан�й р�зного
р�вня
Видала Нац�ональна молод�жна рада
України на адвокац�ю членських
громадських орган�зац�й







Важлив� под�ї 2019-го року

25 березня

Стартувала кампанія
"Голосуй!" із залучення

молоді до участі у
президентських та

парламентських виборах

6 серпня

Підписано 
 меморандум про

взаєморозуміння та
співпрацю щодо SDG  з

DUF

29 березня

НМРУ презентувала
Рекомендації до

Стратегії молодіжної
політики до 2030 року
на прес-конференції у

Києві

2-3 листопада

Генеральна Асамблея
Національної

молодіжної ради
України у Києві

Червень

Дебати "Кандидати
молоді" / Початок

другої хвилі кампанії
"Голосуй! 

21 с�чня

Відкрите 
 Обговорення

плану заходів Ради
Європи на 2019 рік

від України

 1 лютого

Оголошено
переможців першої

хвилі конкурсу
адвокаційних

кампаній
YouthImpact

8-9 лютого

Розпочалось
обговорення

Рекомендацій до
Стратегії

молодіжної
політики України до

2030 року

7 лютого

Виповнилось п'ять
років з моменту

заснування
Національної

молодіжної ради
Україні



Запущено конкурс інформаційних кампаній з
адвокації Youth Impact від Національної
молодіжної ради України. Наразі пройшло дві
хвилі адвокаційних молодіжних кампаній;

Розроблено та проведено адвокацію щодо
Рекомендацій до Стратегії розвитку державної
молодіжної політики на період до 2030 року;

Проведено кампанію "Голосуй!" із залучення
молоді до президентських і парламентських
виборів 2019 року.

Адвокац�я
У 2019 році НМРУ наростила діяльність з адвокації у сфері
захисту і просування прав української молоді.





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 м�жнародними
партнерами

НМРУ залучила міжнародних
експертів, представників

молодіжних рад та науковців до
пошуку нових шляхів

імплемннтації позиційних
документів в Україні.

Звернення в оф�ц�йн� �нституц�ї

Беручи за основу вимоги
позиційних документів, та

Рекомедацій до Стратегії 2030
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



Інституц�йний
розвиток

Команда секретаріату у 2019 році продовжила свою сталу
роботу. Секретаріат Національної молодіжної ради
України надавав всю необхідну інституційну підтримку
членським організаціям НМРУ та відокремленним
підрозділам спілки.

Формування команди секретар�ату

Протягом 2019 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 комун�кац�ї з членськими ГО

НМРУ  представляла свої членські організації на
молодіжних заходах, що варіювались від музичних
фестивалів до шкільних форумів.

Популяризац�я д�яльност� НМРУ



Рег�ональний розвиток

Протягом року НМРУ підтримувала роботу 17
відокремлених підрозділів. До 2023 року Національна
молодіжна рада України планує розпочати роботу 24
регіональних підрозділів.

Розбудова рег�ональної мереж�

Національна молодіжна рада України провела
обговорення моделей участі молоді у процесі прийняття
рішень у Луганській та Донецькій областях.

Проведення у рег�онах обговорень Рекомедац�й
до Стратег�ї молод�жної пол�тики 2030

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

Залучення молод� з р�зних областей до
активностей НМРУ



У 2019 році НМРУ  розпочала роботу з DUF
DUF and YETT 

Національні молодіжні ради України, Данії  та
Зімбабве розпочали спільну роботу з імплементації
Цілей Сталого Розвитку ООН.

НМРУ розширювала та посилювала
партнерство в рамках:

НМРУ взяла участь в Генеральній Асамблеї
Національної молодіжної ради Німеччини, в рамках
якої також відбулося святкування 70-річчя з нагоди
створення платформи. Досягнуто  домовленостей
про можливість проведення зустрічі між
Володимиром Бородянським, Міністром культури,
молоді та спорту України та Лізі Майєр, Головою
Національної молодіжної ради Німеччин щодо
обговорення співпраці в молодіжній сфері.

Розширення м�жнародної сп�впрац�

НМРУ проводила м�жнародн� обм�ни та
заходи, що залучали молодь:

Литви, Франції, Німеччини, Польщі, Норвегії.



У 2019 році відкрились перші інфо-точки
Eurodesk в Україні

Перша точка Євродеску відкрилась на початку року у
Краматорську.

Підготовано 40 мультиплікаторів

Більше 40 мультиплікаторів Eurodesk підготувала
Національна молодіжна рада України в рамках серії
тренінгів у Києві та Донецькій області.

Eurodesk Україна





Фінансовий звіт
Національної
молодіжної ради
України

5 018 912,00 гривень
над�йшло на рахунки НМРУ
протягом 2020 року.
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