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Молодіжна робота - це інструмент для особистісного розвитку, соціальної інтеграції та
активної участі у громадянському суспільстві молодих людей. Вона об’єднує в собі всі види
соціальної, культурної, освітньої або політичної діяльності, що проводиться разом з молоддю та
самою молоддю. У більшості випадків молодіжна робота пов’язана з неформальною або
інформальною освітою та впроваджується поза межами традиційних освітніх закладів. Відповідно до
Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи 2017 року, основна мета молодіжної роботи полягає у
створенні для молодих людей можливостей для того, щоб вони могли самостійно формувати власне
майбутнє.
Впровадження практики молодіжної роботи на державному рівні має важливе значення для
розвитку молодіжної політики на всіх рівнях – від місцевого до міжнародного. Разом з тим,
молодіжна робота в Україні часто реалізовується на базі громадських молодіжних організацій,
молодіжних центрів, благодійних організацій та фондів, соціальних служб та закладів освіти. Тому,
процес глибинного впровадження молодіжної роботи в Україні та її визнання не повинен бути
зосередженим на розвитку чи прийнятті тільки однієї форми молодіжної роботи. При цьому,
неурядові, некомерційні та волонтерські організації на базі яких реалізують молодіжні проекти для
молоді та із залученням молоді, мають бути долученими до процесу розробки та впровадження
молодіжної роботи. Фінансова база для організації та розвитку молодіжної роботи має бути надана
державою.
Враховуючи вищезазначене, Позачерговою генеральною асамблеєю ГС “НМРУ” було прийнято
рішення запропонувати:
- включити в пріоритети Стратегії розвиткудержавної молодіжної політикина період до 2025року
розділ про розвиток молодіжної роботи в Україні та затверджене визначення молодіжної роботи;
- визнати професію “молодіжний працівник” на державному рівні. Молодіжними працівниками
мають визнаватися робітники молодіжних центрів, лідери молодіжних громадських організацій,
благодійних організацій та фондів, що працюють з молоддю та над молодіжними питаннями, та інші
особи, які надають молодим людям послуги, що гарантовані їх базовими правами;
- в процесі визнання молодіжної роботи в Україні враховувати всі сфери суспільного життя де
реалізують проекти пов’язані з молоддю, для молоді та із залученням молоді та структури, що ці
проекти впроваджують;

- залучати широке коло представників молодіжних громадських організацій (що працюють із
молоддю на національному рівні та рівнях ОТГ, міст і області) до проведення обговорень щодо
документів, пов’язаних із молодіжною роботою;
- залучати фахівців навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації до розробки програми навчальних
заходів всеукраїнського рівня в сфері молодіжної роботи;

