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ПРОГРАМА 

МОБІЛЬНОСТІ  

МОЛОДІ 



ПРОБЛЕМА, ЯКУ ВИРІШУЄ ПРОГРАМА

54,9%

ІЗОЛЬОВАНІСТЬ, ПАСИВНІСТЬ, НИЗЬКА ЗАЛУЧЕНІСТЬ

МОЛОДІ ДО УЧАСТІ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ

молоді не подорожували
Україною в останні 3 роки

експертно-аналітичне дослідження
щодо національно-патріотичного виховання, 2017 рік

55%

молоді віком від 14 до 29 років
має бажання виїхати з України

дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 2018 рік

молоді є
членами

молодіжних 
та дитячих

організацій

3,4%
лише

соціологічне дослідження
«Молодь України – 2019»



ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ 

МОЛОДІ 

• діяльність поза сім'єю та 

основною діяльністю;

• спрямована на групу, 

ширшу за власну родину

03
ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ІНШИХ 

ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МЕТА ПРОГРАМИ

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО АКТИВНОЇ

УЧАСТІ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ

ЗАВДАННЯ

• усвідомлення себе частиною українського

суспільства;

• я є суб’єктом, від мене щось залежить,

я відповідальний за майбутнє;

• критичне мислення, здатність до соціальної

комунікації та взаємодії, права людини

та інклюзивність

РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ 

ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

• баланс для «контролю» держави;

• ІГС виконують деякі функції держави;

• адвокація потреб соціальних груп;

• ІГС гнучкі та швидше реагують

на запит суспільства



ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ: 500 млн грн

ГЕОГРАФІЯ: усі регіони України, у тому числі ТОТ

УЧАСНИКИ: 70 – 100 тисяч молоді
(кількість учасників програми в кожному з регіонів
залежатиме від чисельності молоді в регіонах
та логістичної спроможності)

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: молодь від 14 до 21 року

ТРИВАЛІСТЬ ОБМІНІВ:
5 повних днів у новому для групи регіоні
(+2 дні на доїзд-від’їзд)

ЧАСОВА РАМКА ОБМІНІВ: із 10 серпня по             
06 грудня

ЗАГАЛЬНА РАМКА

ЕКОСИСТЕМНІСТЬ: залучення різних
суб’єктів – держави, бізнесу, громадянського
суспільства, міжнародних інституцій

ФОРМАТ: обміни молоддю 

(подорож груп молоді в інші регіони України)

ТЯГЛІСТЬ: активності до, під час та після 

обмінів, формування спільнот учасників



ОЧІКУВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ

учасників обмінів реалізують власні

проєкти та ініціативи, беруть активну 

участь у діяльності інститутів 

громадянського суспільства 

2020 рік у цифрах

100 % учасників обмінів формують 

розуміння власної ідентичності

70% 500 +

25 % учасників обмінів стають активними

членами суспільного життя

2021 рік (у середньостроковій перспективі)

розроблених і реалізованих 

молоддю проєктів (у т. ч. через 

підтримку місцевих бюджетів та 

шкільних бюджетів участі)



Державне агентство розвитку молоді 
та громадянського суспільства України

25-50 регіональних команд 

≈3375 тис. супроводжуючих і менторів

25-50 команд забезпечують 
програму перебування 
для груп учасників обмінів 
в одній або кількох
громадах свого регіону 

Механізм

реалізації

Управлінська структура:

Регіональні команди:



інститутів громадянського суспільства

(громадські об’єднання, органи

студентського самоврядування, 

молодіжні консультативно-

дорадчі органи) 

ГРУПА 

УЧАСНИКІВ:

молодіжних центрів                                  

та молодіжних працівників

шкіл, коледжів, ліцеїв,

ПТНЗ, ЗВО

закладів позашкільної освіти

підліткових клубів

центрів національно-

патріотичного виховання,

краєзнавства, туризму

центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

будинків культури, бібліотек, музеїв   

та галерей

20 – 25 молодих людей

2 супроводжуючих
(із них 1 ментор, який
пройшов підготовку)

МЕНТОРИ –

ПАРТНЕРИ З:



Програма обмінів 

КУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ

НАВЧАЛЬНА СКЛАДОВА 

(РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ)

КРАЩІ ПРАКТИКИ

(ЗОКРЕМА ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА)

ВОЛОНТЕРСТВО (ЧЕРЕЗ ДІЮ)

ВЗАЄМОДІЯ З МІСЦЕВОЮ 

МОЛОДДЮ 

СПІЛЬНА ДЛЯ УСІХ УЧАСНИКІВ 

ІНІЦІАТИВА/АКТИВНІСТЬ

5 днів
ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ В РЕГІОНІ

ГОТУЄТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ КОМАНДАМИ ЗГІДНО З НАДАНОЮ ЇМ МЕТОДОЛОГІЄЮ



1 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП:
(січень– липень) 

✓ розроблення і ухвалення нормативно-
правової бази;

✓ проведення конкурсу на відбір регіональних
команд; проведення навчання регіональних
команд; укладання договорів із
регіональними командами; погодження
регіональними командами фінальних
програм обмінів молоддю;

✓ відбір менторів і супроводжуючих та
проведення навчання для них;

✓ відбір учасників обмінів молоддю,
формування груп та їх розподіл для
відправлення в інші регіони України;

✓ проведення в установленому
законодавством порядку процедури
закупівлі товар і послуг, необхідних для
забезпечення якісної реалізації програми
мобільності молоді;

✓ інші заходи для організаційно-логістичного
забезпечення здійснення обмінів молоддю

2 ОСНОВНИЙ ЕТАП
(серпень - грудень) 

✓ здійснення обмінів молоддю між
різними регіонами України;

✓ моніторинг якості реалізації
програми мобільності молоді та
аналіз впливу відповідно до
рекомендацій, розроблених
Держагентством молоді

3 ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП
(грудень) 

✓ підсумковий захід за участі
представників із регіонів України,
які брали участь в обмінах
молоддю (за необхідності);

✓ розроблення та реалізація
молоддю, яка брала участь в
обмінах молоддю, суспільно
корисних проєктів та ініціатив;

✓ подання регіональними
командами звітності відповідно до
визначеного МКМС порядку

ЕТАПИ 

ЗДІЙСНЕННЯ 

ОБМІНІВ



ухвалення нормативно-правової бази;

комунікаційна стратегія та веб-сайт програми;

публічна презентація та початок реєстрації 

на участь у програмі 

НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНИ 

https://www.facebook.com/MKMSUkraine/

http://mkms.gov.ua/

https://www.facebook.com/MKMSUkraine/
http://mkms.gov.ua/

