Звіт за результатами реалізації
програми «Молодіжний працівник»
у 2018 році
Міністерство молоді та спорту України спільно з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики
та Програмою розвитку ООН в Україні продовжує реалізовувати навчальну програму «Молодіжний
працівник».
Програма «Молодіжний працівник» започаткована у 2014-му році у відповідь на потреби реформування
молодіжної політики. Основна ідея програми полягає в тому, щоб об’єднати представників державного
та громадського секторів навколо розвитку якісної молодіжної роботи та підвищувати їхні кваліфікації.
Програма є одним з пріоритетів Державної програми «Молодь України 2016 – 2020», інструментом
впровадження європейських підходів молодіжної роботи та націлена на офіційне визнання понять
«молодіжна робота» та «молодіжний працівник». Починаючи з 2014-го року, її учасниками стало понад
півтори тисячі осіб.
Детальна інформація про програму: http://youth-worker.org.ua/about/
Нижче наведено інформацію щодо основних результатів та статичних даних програми у 2018 році, а
також плани щодо реалізації у 2019-му.

1. Розроблено нормативну базу програми
Затверджено Наказ від 19.09.2018 № 4334 Про затвердження Порядку реалізації програми
«Молодіжний працівник» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за №
1178/32630 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1178-18/print
Документ закріплює фінансування та порядок реалізації програми.

2. Проведено 43 регіональних тренінги Базового рівня
Базові тренінги проводились згідно встановленої інструкції та у партнерстві регіональними
управліннями, громадськими організаціями, благодійними фондами та молодіжними центрами.
На Базовому тренінгу можна отримати стимул для розвитку компетенцій молодіжного працівника/ці та
визначити свій власний шлях розвитку. Саме тут учасники\ці дізнаються, що таке молодіжна політика,
що з нею відбувається в Україні, який зміст молодіжної роботи, чим вона особлива, чому важливо робити
акцент на участі і залученості молоді, що означає бути молодіжним працівником в громаді, та як
розвинути власні компетенції в молодіжній роботі.
Кількість регіональних тренінгів: 43 ( 00/% область, 00% місто)
Кількість випускників/ць:000/ % Жінок 000/%Чоловіків,
Державний сектор: 000/ %
Громадський сектор:000/%

З результатами вхідного та вихідного анкетування випускників програми можна ознайомитись у
Додатку 4.
*Інформація буде оновлена після отримання звітів від регіональних партнерів

3. Впроваджено 5-ть спеціалізованих навчальних курсів
Курс «Громадянська освіта для молодіжних працівників»
Це довготермінове навчання, яке складається з трьох триденних модулів та домашніх завдань.
Очікується, що після такого навчання молодіжний працівник/ця зможе допомогти молоді стати і бути
активними громадянами, розуміти права людини і власну ідентичність, цікавитися суспільними
процесами, критично їх оцінювати, а також самими бути рушієм цих процесів.
Розробники: Андрій Донець, Ярина Боренько
Курс «Залучення та координація волонтерів» (розроблений спільно з ООН Волонтерами)
Тренінг для молодіжних працівників, що мають досвід координації волонтерів та участі у волонтерських
проектах, поділяють цінності взаємодопомоги та прагнуть надалі проводити навчання з координації
волонтерів за наданою методикою в своїх організаціях.
Розробниця: Анна Бондаренко
Курс «Інклюзивність в молодіжних центрах» (розроблений спільно з Асоціацією молодіжних
центрів)
Тренінг покликаний сформувати в молодіжних працівників/ць розуміння інклюзивності в молодіжній
роботі та надати практичні компетенції з впровадження інклюзивних підходів в молодіжних центрах.
Інклюзивність у даній програмі розуміється як спроможність конкретного молодіжного
центру/простору враховувати інтереси і потреби усіх груп молоді, які можуть бути потенційними
відвідувачами/клієнтами центру.
Розробниця: Ярина Боренько
Поширення моделі Молодіжних Банків Ініціатив через програму «Молодіжний працівник» (спільно
з ІСАР "Єднання")
Навчальний компонент спрямований на пілотування моделі молодіжної роботи «Молодіжний банк
ініціатив» на базі організацій громадянського суспільства у співпраці з випускниками/цями тренінгів за
програмою «Молодіжний працівник».
Координатори: Андрій Донець, Анна Носак
Семінар «Молодіжна політика в ОТГ» (спільно з ПРООН)
Одноденний інформаційний захід для представників/ць новоутворених ОТГ, залучених до молодіжної
політики. Передбачає спільну участь працівників бюджетної сфери (школи, будинки культури,
бібліотеки, дитячо-юнацькі спортивні школи, будинки дитячої творчості, клуби за інтересами тощо),
представників органів влади та місцевого самоврядування, а також молоді та представників
громадського сектору (громадські організації, волонтерські рухи, просто активні громадяни). Спільне
навчання сприятиме встановленню довіри і налагодженню співпраці щодо розробки та реалізації
молодіжної політики в об’єднаній громаді.
Розробниця: Оксана Мальченко

4. Проведено конкурс «Кращі практики молодіжної роботи в Україні – 2018»
10 – ть переможців отримали призи та відзнаки. За результатами підготовлено друковану та електронну
версію «Каталогу кращих практик молодіжної роботи – 2018».
Прийом заявок тривав з 8 червня до 1 вересня. На конкурс надійшло 173 заявки від організацій, які
працюють з молоддю з усіх регіонів України (62% - громадський сектор, 38% - державний сектор). За
результатами конкурсу підготовано електронну та друковані версії «Каталогу кращих практик
молодіжної роботи в Україні -2018», до якого увійшли 62 практики. 10 авторів практик-переможців
отримали відзнаки та призи від партнерів конкурсу.
Конкурс є одним з основних інструментів оцінки якості молодіжної роботи в Україні. Проводиться
щорічно з 2017-го року.

5. Проведено Другий всеукраїнський форум молодіжних працівників та працівниць
в Дніпрі
Спільно з Міністерством молоді та спорту, Державним інститутом сімейної та молодіжної політики,
Програмою розвитку ООН, Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Дніпровською
міською радою та спільнотою молодіжних працівників Дніпра було проведено Другий всеукраїнський
форум молодіжних працівників та працівниць у Дніпрі. Участь у форумі взяли До участі у форумі було
запрошено 170 учасників та учасниць з усіх регіонів України (103 жін. та 67 чол.).
Детальна інформація про форум у відео за посиланням: https://is.gd/HhRPmO

6. Реалізовано конкурс проектів для випускників спеціалізованого
«Громадянська освіта для молодіжних працівників» (ПРООН)

курсу

За результатами конкурсу проектом ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та
прав людини в Україні» було підтримано 6 проектів спрямованих на впровадження ініціатив з
громадянської освіти для молоді на локальному рівні:
Проект «Формування національної пам’яті та пошук спільної ідентичності у підлітків зі східної
та західної частин України». ГО «Центр молодіжних ініціатив «Крок» (Мурованська ОТГ, Львівська
область)
Проект «Налагодження співпраці між молоддю та місцевою владою у Мурованській ОТГ для
подальшого активного долучення молоді до прийняття рішень в громаді». ГО «Центр молодіжних
ініціатив «Крок» (Мурованська ОТГ, Львівська область)
Проект «Молодь Talks». БО «Фонд громади міста Херсон «Захист» (м.Херсон)
Проект «Безпечна вело інфраструктура у м. Запоріжжя». ГО «Спільно Хаб» (м.Запоріжжя)
Проект «Активна молодь – активна громада!». ГО «Центр розвитку національних культур «Єдина
родина» (м.Кропивницький)
Проект «Молодіжній раді в Ніжині бути!». ГО “Мережа Ініціативної Молоді” (м.Ніжин)

7. Розпочато комплексну програму «Молодіжний працівник в ОТГ» спільно з
програмою DOBRE

Міністерство молоді та спорту України спільно з програмою міжнародної технічної допомоги
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» DOBRE, Програмою розвитку
ООН в Україні та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики впроваджує комплексну
програму «Молодіжний працівник в об’єднаній територіальній громаді (ОТГ)».
Програма призначена для представників об’єднаних територіальних громад, які співпрацюють з DOBRE
у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській
та Херсонській областях.
Програма складається з трьох етапів:
І – Базовий тренінг Програми «Молодіжний працівник» (листопад 2018 р.)
ІІ – Спеціалізований тренінг «Залучення та координація волонтерів» (лютий 2019 р.)
ІІІ –Спеціалізований тренінг на потребу учасників Програми (травень 2019 р.) В рамках Програми
передбачений менторський супровід учасників тренерами для виконання практичного завдання у
міжтренінговий період.
У першому етапі програми «Молодіжний працівник в ОТГ» взяли участь 276 учасників.

8. Дослідження та аналітика молодіжної роботи
Одним з напрямків програми є дослідження та аналітика стану молодіжної роботи в Україні.
Регулярні онлайн опитування дозволяють партнерам програми дізнатись думку молодіжних працівників
щодо актуальних напрямків молодіжної роботи, а також які компетенції їм необхідно розвинути для
успішної їх реалізації.
Результати опитування враховуються при розробці тренінгових модулів.
У 2018 році були проведені наступні опитування:
На основі результатів опитування «Що потрібно знати молодіжним працівникам про здоровий спосіб
життя?» у 2019 році буде впроваджено спеціальний навчальний компонент.
Опитування «Як працювати/співпрацювати з неформальними молодіжними рухами в Україні?»
проведено з метою допомогти Міністерству молоді та спорту розпочати відповідний напрям роботи.
На основі заявок учасників конкурсу «Кращі практики молодіжної роботи – 2018» було підготовлено
Аналітичний звіт щодо стану молодіжної роботи в Україні, який увійшов до друкованої та електронної
версії каталогу кращих практик.

Реалізація програми у 2019 році
Розробка спеціалізованих курсів (тематики будуть визначені на основі результатів анкетування
випускників Базового рівня у 2018)
•

•
Проведення спеціалізованих курсів «Громадянська освіта для молодіжних працівників»,
«Інклюзивність в молодіжних центрах», «Поширення моделі Молодіжних Банків Ініціатив», «
Залучення та координація волонтерів», «Формування здорового способу життя»
•
Розробка та впровадження системи підвищення кваліфікації та тестування для команди тренерів
програми
•
Проведення одноденних семінарів для представників громадського та державного секторів
«Молодіжна політика в ОТГ»
•

Проведення Базових тренінгів на регіональному та місцевому рівнях

•
Організація та проведення навчальної поїздки для переможців конкурсу кращих практик
молодіжної роботи 2018 ( логістичні витрати)
•
Проведення конкурсу кращих практик молодіжної роботи – пошук спонсорів для призів
переможцям чи домовленості щодо поїздки у 2020 році переможців у одну з країн Європи для
отримання кращого досвіду;
•

Проведення Всеукраїнського форуму молодіжних працівників та працівниць;

•

Проведення засідання Наглядової ради програми;

•
Напрацювання концепції Міжнародного форуму молодіжної роботи із залученням міжнародних
експертів (Німеччина, Естонія, Латвія, Польща, Азербайджан) спільно з Павловичем А. (SALTO) у 2020
році.
•

Технічне удосконалення сайту програми та його адміністрування

•
Інформаційні заходи щодо визнання молодіжних працівників та молодіжної роботи (відео для
соцмереж, інфографіка тощо)
•

Розробка системи тестування для випускників програми

Додатки
Додаток 1.Регіональні партнери програми.
Додаток 2.Команда регіональних тренерів.
Додаток 3.Кількість випускників тренінгів, які пройшли навчання та отримали сертифікати за регіонами.
Додаток 4.Результати анкетування випускників Базових тренінгів.

Додаток 1. Регіональні партнери.

Громадські організації та благодійні фонди: 5
●
●
●
●

ГО "Молодіжна платформа" (м. Луцьк, Волинська область)
ГО “Консалтингові системи” (м. Івано-Франківськ)
ГО “Слов'янський культурний центр Задзеркалля” (м.Слов’янськ, Донецька область)
Благодійна організація «Благодійний Фонд «Карітас Сєвєродонецьк» (м.Сєвєродонецьк,
Луганська область)
● ГО «Центр молодіжних ініціатив «Крок» (м.Львів)
Молодіжні центри: 9
●
●
●
●
●
●
●
●

КЗ «Молодіжний центр Дніпропетровщини»
Запорізький обласний центр молоді
ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень»
Молодіжний центр "Нові Орбіти"(Львів)
Комунальна установа «Харківський обласний центр молоді»
Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр
Комунальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний молодіжний центр”
Комунальна установа «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради

Обласні та місцеві адміністрації: 14
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Управління молоді і спорту Дніпропетровської ОДА
Управління молоді та спорту Сумської ОДА
Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА
Управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА,
Управління молоді та спорту Миколаївської ОДА
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Донецької ОДА
Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА
Управління молоді, ПО та НВП Дніпровської міської ради
Відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради
Управління у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради
Департамент гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради
Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради
Мелітопольська міська рада Запорізька область
Відділ у справах сім'ї та молоді Ніжинської міської ради
Виконавчий комітет Березанської міської ради

Молодіжні ради: 1
● Ірпінською молодіжною громадською радою

Додаток 2. Команда тренерів Базового рівня:
Волинська область
● Романюк Яна Олександрівна
● Семчук Юрій Анатолійович

Львівська область
● Курман Софія Михайлівна
● Ємшина (Гоцко) Оксана Миколаївна

● Мілінчук Світлана Петрівна
● Ткачук Захар Михайлович
Дніпропетровська область
● Шелест Ольга Олегівна
● Копнінська - Петриченко Юлія Петрівна
● Браткова Анна Павлівна
● Зосименко Ігор Валерійович
● Жебрик Наталя Петрівна
● Яцук Владислав Миколайович
Донецька область
● Трашутіна Тетяна В’ячеславівна
● Ніколаєнко Дар'я Олегівна
● Кравчук Олена Володимирівна
● Сіпєєв Віктор Анатолійович
Івано-Франківська область
● Циганин Мар'яна Петрівна

● Шегда-Данилів Наталія Володимирівна
● Москва Оксана Василівна
Сумська область
● Мальченко Оксана Іванівна
● Дубинська Діана Едуардівна
● Заболотна Валерія Вікторівна

Запорізька область
● Несват Тетяна Володимирівна
● Храпський Ярослав Дмитрович
● Якушев Роман Сергійович
● Романенко Катерина Сергіївна

Чернігівська область
● Cімонова Ірина Юріївна
● Івженко Альона Анатоліївна
● Котеленець Олег Олександрович
● Тимченко Анжела Володимирівна

Київська область
● Мосійчук Артем Олександрович
● Мукосеєва Леся Петрівна
● Боднар Ірина Володимирівна
● Острікова Анна Сергіївна

Черкаська область
● Панченко Володимир Васильович
● Майоров Даніїл Андрійович
● Левченко Олена Володимирівна

Кіровоградська область
● Арутюнян Олена Сергіївна

Рівненська область
● Салівончик Оксана Вадимівна
● Зиль Володимир Васильович
Полтавська область
● Громцева Світлана Сергіївна
● Михайлик Максим Сергійович

Луганська область
● Лісаконова Валентина Олегівна
● Митрохін Сергій Олександрович
● Зуєв Сергій Вікторович
Тернопільська область
● Білінська Христина Володимирівна
● Дякович Вероніка Михайлівна

Миколаївська область
● Сабліна Олена Олексіївна
● Сівак Віталій Вікторович
● Алієв Андрій Расимович
Чернівецька область
● Паламарчук Євген Вікторович

Харківська область
● Харківська-Дзюба Жанна Вікторівна
● Андрєєв Микита Андрійович

Додаток 3. Кількість випускників тренінгів, які пройшли навчання та отримали
сертифікати за регіонами.
Області

2014
2016

2017

2018

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська*
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Рівненська
Сумська
Полтавська
Одеська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Чернігівська
Чернівецька
Черкаська
АР Крим
Всеукраїнський рівень
Всього

Б

Б

С

К

Б

С

К

26
32
41
16
13
7
13
18
31
8
16
46
15
24
32
12
7
2
13
7
12
36
7
9

19
61
100
38
18
16
33
27
41
32
13
32
53
14
61
16
17
18
71
3
33
15
31

1
4
18
5
4
1
5
9
12
5
3
5
1
13
10
1
4
1
3
2
4
3
1
8

0
53
65
109
0
0
26
10
79
17
43
25
1
26
19
40
0
0
72
0
16
39
22
16

0
4
12
4
1
0
5
0
6
3
2
10
1
3
7
1
0
1
4
6
2
4
1
4

4
10
21
4
3
0
6
6
15(12)
8
6
15
6
2
9
3
9
5
16
4
5
7
1
8

443

762

123

1
5
11
7
1
0
3
6
12(10)
4
1
4
4
1
4
4
2
0
3
2
2
2
3
4
0
14
100

678

81

173

*В тому числі Київ
Базові тренінги
Спеціалізовані тренінги
Конкурс «Кращі практики молодіжної роботи»
Інформація буде оновлена після завершення опрацювання звітів від регіональних партнерів

Додаток 4. Результати анкетування випускників програми у 2018 році.
Інформація буде додана після завершення опрацювання анкет наприкінці січня 2019 року

