
ГРОМАДА,
ДРУЖНЯ ДО ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ

Звіт щодо роботи ініціативи

2020 рік став роком серйозних викликів. Уряди усіх країн світу змушені були 
переглянути свої пріоритети, шукати фінансування і ефективні методи бо-
ротьби із COVID-19 та із соціально-економічними наслідками пандемії. Зна-
чна частина цих труднощів лягла на плечі місцевих адміністрацій.

Разом із тим, українські міста і громади учасники ініціативи “Громада, друж-
ня до дітей та молоді” продовжували виконувати свої зобов’язання на шля-
ху до отримання статусу. І навіть більше, у кращих традиціях Ініціативи, 
місцева влада кооперувалась із молоддю для спільного подолання кризи, 
викликаної пандемією. 

Попри всі труднощі, робота Ініціативи не зупинилась, а виклики 2020 року 
стали стимулом до нових досягнень.



Родина ініціативи “Громада, дружня до дітей
та молоді” поповнилась новими громадами
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Мена

Нововодо-
лазька ОТГ

Новопсковська 
ОТГ

Бахмут
Дружківка

Новознам’янська 
ОТГ

Вакулівська
ОТГ

Клесівська
ОТГ

Володимир-
Волинський Новоборівська

ОТГ

Новоукраїнська
ОТГ

Умань

Біла Церква

Баранівка

Канів

Тернопіль

Рогатин

Ужгород
Кам’янець-

Подільський

Хмільник

Барська ОТГ

Іллінівська ОТГ

Біляївка

Маріуполь

Херсон

Кременчук

Черкаси

Миргород

Токмак

Львів

Одеса

Миколаїв

Березівська ОТГ

У 2020 році 
до Ініціативи 
приєдналось 

6 громад

7 громад стали 
кандидатами на 
статус “Громади, 

дружньої до дітей 
та молоді”

Мена

Рогатин

Тернопіль

Харків

Березівська 
ОТГ

Вакулівська 
ОТГ

Широківська 
ОТГ

Біла Церква

Баранівка

Канів

Миргород

Токмак

Нововодо- 
лазька ОТГ

Широківська 
ОТГ

Харків



Річний навчальний курс із залучення молоді
“Як забезпечити активну участь дітей та молоді 
у житті громади”
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Курс складався із трьох 
компонентів - вебінарів, 
реалізації слухачами 
курсу власних проєктів 
та фінального форуму. 
Навчальна програма 
була розроблена для 
представників громад-
учасниць ініціативи 

“Громада, дружня до дітей 
та молоді”. Проте перший 
етап - перегляд вебінарів - 
був відкритий для всіх.

У фіналі курсу за звання 
найкращих змагалось

8 проектів

> 2 000 людей
долучились до перегляду 
лекцій онлайн

≈ 400 заявників
з 30 громад-учасниць 
зареєструвались для участі 
у навчальному курсі

до наступного етапу 
навчання – реалізації власних 
проектів

За результатами фінального 
тестування, члени журі відібрали

43 учасника

Три найкращі проєкти отримали винагороду – ваучери на

Ваучери можна буде витратити на виготовлення друкованої продукції 
для проектів громади

75 000 50 000 25 000

1 місце 2 місце 3 місце



Премія дітей та молоді
“Найкраща ініціатива громади 2020”3

ЮНІСЕФ у партнерстві з Міністерством молоді та спорту започаткував Премію дітей та 
молоді «Найкраща ініціатива громади 2020». Її переможців з-поміж більш ніж 70 моло-
діжних проєктів і практик, втілених упродовж року, обирали 15 членів журі – представ-
ників Дитячих та Молодіжних дорадчих рад з різних регіонів України.

Трійка проєктів-переможців стала відображенням актуальних для  дітей та молоді про-
блем. По-перше, молодь хоче проявляти ініціативу, самостійно пропонувати місцевій 
владі рішення і втілювати свої проєкти. По-друге, сучасні підлітки та молоді люди дуже 
потребують соціалізації й особливо цінують заходи, які забезпечують живе спілкуван-
ня, обмін думками, ідеями і натхненням. По-третє, юним хлопцям та дівчатам небай-
дужі складні і глибокі суспільні проблеми. Тому вони вболівають за підтримку і захист 
соціально вразливих категорій.



Конференція “Соціальні послуги для сімей
з дітьми у громаді. Простір для діалогу”4

Завдання конференції — синхронізувати зусилля та спільно визначити вектори по-
дальшої роботи у побудові ефективної системи соціальних послуг та захисту прав ди-
тини на місцевому рівні. 

Простір для обговорення організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Ні-
мецького уряду та Німецького банку розвитку (KfW), у партнерстві з Міністерством 
соціальної політики України, Світовим Банком та Радою Європи. 

Програма конференції була побудована навколо чотирьох основних тем: принципи 
і технології надання соціальних послуг, бюджетування соціальних послуг, кадрове 
забезпечення сфери, інновації у системі соціальних послуг. А головною аудиторією 
конференції стали професіонали, які організовують надання соціальних послуг на міс-
цях  — очільники органів місцевого самоврядування, менеджери структурних підроз-
ділів, керівники установ, які надають соціальні послуги, фахівці із соціальної роботи, 
викладачі, які готують професійні кадри.

Учасники обговорили виклики координації соціальної системи у громадах із поточни-
ми державними реформами, зокрема, реформою децентралізації, шукали  креативні 
рішення для якісної трансформації системи надання соціальних послуг, обмінювались 
дієвими практиками. 

15-17 вересня відбулася 
міжнародна конференція 
“Соціальні послуги 
для сімей з дітьми у 
громадах”, яка об’єднала 
представників Уряду, 
місцевого самоврядування 
(у тому числі громад-
учасниць ініціативи 

“Громада, дружня до дітей 
та молоді”), експертів, 
представників міжнародних 
та недержавних організацій. 



Співпраця із бізнесом5

У 2020 році ЮНІСЕФ 
розвивав бізнес-
партнерства для громад-
учасниць ініціативи. 
Зокрема, успішною стала 
співпраця з UNILEVER, який 
доставив до громад більше 
40000 л Domestos для 
дезінфекції шкіл у рамках 
протидії COVID-19.

Окрім того, UNILEVER 
підтримав доставку 2000 
навчально-інформаційних 
пакунків для попередження 
поширення COVID-19. 
Пакунки містять матеріали, 
за якими діти різного віку 
будуть в ігровій формі 
вивчати заходи безпеки під 
час пандемії. 

Окрім цього, до наборів 
увійшли рекомендації для 
працівників щодо підтримки 
безпечного середовища 
у навчальних закладах, 
зокрема, інформаційні 
матеріали з проведення 
дезінфекції у школах та 
вдома. 



Підтримка громад під час COVID-196

З початку пандемії команда Ініціативи надсилала 
громадам щотижневі дайджести із корисними 

матеріалами, зокрема, досвідом протидії COVID урядів 
та місцевих адміністрацій інших країн. 

Напередодні Нового року 
ЮНІСЕФ надіслав громадам 

пакунки підтримки 
з масками для молодіжних 

і дитячих рад громад, 
а також з інформацією 
щодо залучення молоді 

під час COVID-19.



Посилення комунікації з громадами7

У 2020 році ЮНІСЕФ започаткував щодвамісячні зустрічі, на яких представники гро-
мад діляться досвідом реалізації Ініціативи, успіхами і труднощами. Ця практика по-
зитивно вплинула на можливості громад у самопрезентації. 

Окрім того, у 2020 році ЮНІСЕФ запустив газету Ініціативи у новому форматі. 


