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Передумови створення

 Потреба у розвитку і навчанні молоді

 Тривалий військовий конфлікт на території України

 Наявність психосоціальної напруги, підвищеної 

тривожності та мінімального задоволення 

соціально-комунікативних потреб у суспільстві

 Потреба у згуртованості генерацій та розвитку 

coping mechanisms у громаді

 Мінімальна кількість просторів відпочинку, 

відновлення, навчання і розвитку молодих людей
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Молодіжні Клуби

Рішення – реакція на потреби молодих людей на сході 

країни

місце соціального розвитку і відпочинку молодих людей з 

відповідними умовами для забезпечення їх дозвілля, 

навчання, розвитку, комунікації, ініціативності та 

соціальної згуртованості
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Головна рушійна сила 
молодіжного клубу

”Молоді люди” 

- люди віком від 10 до 24 років (поняття “молоді люди” 

за визначенням ВООЗ)
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Розташування 

молодіжних клубів:

• Донецька Область
• Луганська Область
• Харківська Область
• Запорізька Область
• Дніпропетровська Область

База для створення:
• На базі створених центрів 

підтримки сім’ї – 2 МК
• На базі можливостей 

місцевих ГО - 7 МК 
• На базі можливостей 

ОДВ/ОМС – 6 МК

Мережа

15 молодіжних клубів



Організаційний базис

1. Заснування молодіжного клубу на основі 

партнерства з громадським суспільством 

(13 партнерів – ГО)

2. Переважно приватна форма організаційної 

діяльності 

3. 15 окремих молодіжних клубів та 14 центрів 

підтримки сім'ї працюють для/з молоддю у 5 

областях України

4. Технічна та фінансова підтримка діяльності 

та персоналу молодіжних клубів 

5. Sustainability principle та співпраця з ОДВ та 

ОМС
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Концепція діяльності 

молодіжних клубів
МЕТА

 Забезпечення потреб молодих людей та 

посилення їх соціальної згуртованості

ЦІЛІ

 Організація дозвілля молодих людей

 Реалізація творчого потенціалу молоді

 Сприяння залучення молоді у суспільні ініціативи

 Неформальна освіта та розвиток навичок молоді

 Обмін досвідом, знаннями і комунікація
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Принципи діяльності 

молодіжних клубів

 Доступність, безпека та комфортність клубу

 Ініціативність діяльності

 Добровільність участі

 Недискримінація, толерантність та інклюзивність

 Компетентність персоналу

 Безперервність навчання та цільове дозвілля

 Орієнтація на потреби молоді

 Формат та варіативність послуг визначаються 

молоддю відповідно їх потреб і інтересів

 Залучення молоді до реалізації суспільних ініціатив

 Сталий розвиток
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Молодіжний клуб 

для молоді надає

Основні послуги Додаткова діяльність

Тренінги (творчі, розвиток 
навичок суспільних ініціатив)

Small Grants Scheme

Заняття (мови, 
фін.грамотність, фото/відео
майстерство, садівництво)

1 Min.Jr.Video Project

Спортивні заняття та події Youth TV Channel

Культурні вечори, дискотека, 
конкурси, ігри, табір, щколи
(лідерів, туризму)

Розвиток спроможності 
молодіжного клубу та 
людей, працюючих з 
молоддю

Психологічна підтримка 
(індив./групові сесії)

Open Space
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Формат 

Молодіжного Клубу

Приміщення

 Зал (з кухнею)

 Кімната для занять

 Open Space Room

 Конференцзал

 Кімната для гри/спорту/активних занять

 WC

Місце для занять поза 

приміщенням клубу
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Small Grants 

Component
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Навчання 

молоді 

написанню 

проектних 

ініціатив на базі 

молодіжних 

клубів

Створення та 

подача проектів 

Комітетам 

малих грантів 

відповідного 

клубу

Розгляд проектів 

та надання 

малих грантів на 

їх реалізацію  

молоді (до 

1000USD)
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Ініціатори проекту, що 

отримав грант - Аня, 

Єва, Аліна та Іра - про 

свою ініціативу для 

Маруполя:

“У нас була ідея, і ми гуляли 
по місту, щоб перевірити 
доступність аптек, магазинів 
та інших громадських 
будівель для людей з 
обмеженими 
можливостями, матерів з 
колясками і літніх людей, які 
мають проблеми з 
піднімаються по сходах. Ідея 
полягала в тому, щоб 
встановити бездротові 
дзвінки на входах цих 
магазинів без пандусів або 
складних сходів, щоб люди, 
які потребують могли 
попередити когось в 
магазині, що вони 
потребують допомоги”



Розвиток та підтримка 

молодіжних клубів

ПІДТРИМКА

 Моніторинг та консультування

 Налагодження мережевого партнерства

 Взаємодопомога та участь у спільних проектах

 Меморандуми взаємодії з ОДВ, ОМС та ГО для подальної
технічної та фінансової

РОЗВИТОК

 Організація тренінгових програм для представників 
персоналу молодіжних клубів та центрів підтримки 
сім’ї (peer-to-peer program) 

 Форуми обміну досвідом для молоді і персоналу клубів
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Статистика діяльності як кількісний 

показник необхідності функціонування 

молодіжних клубів

 15 молодіжних клубів започатковано і функціонує з  літа 
2016

 За рік роботи більше 11,000 молодих людей відвідали 
молодіжні клуби, які загалом надали більше ніж 40,000  
різноманітних послуг

 Близько 1,500 молодих людей відвідує 15 клубів щомісячно

 9,000 молодих людей прийняти участь у написанні та 
реалізації суспільних ініціатив - проектів малих грантів

 З 500 поданих 130 суспільних проектів молоді отримало 
грантове фінансування

 Близько 150 молодих людей отримали медіа навички через 
тренінги 1 Min.Jr.Video Project
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Дякую за увагу


