
Діти — 
у серці 
громади
ДІЯТИ ДЛЯ ДІТЕЙ. ДІЯТИ РАЗОМ З ДІТЬМИ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Урядом України та партнерами 
пропонують громадам усіх рівнів приєднуватися до всесвітнього руху 
«Громада, дружня до дітей та молоді», тобто впроваджувати ефективні 
механізми захисту інтересів, зростання, благополуччя, безпеки дітей 
та молоді, а також поваги до їхньої точки зору.

Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» — це глобальний рух, 
започаткований 1996 року. Нині ініціативу підтримали понад 3 000 муні-
ципальних округів у 38 країнах на п’яти континетах. Сьогодні рух «Громада, 
дружня до дітей та молоді» охопив уже понад 30 мільйонів дітей у світі. 

Навесні 2018 року відбувся офіційний старт ініціативи в Україні. Понад 160 
міст та об’єднаних територіальних громад висловили бажання приєднатися 
до програми, і цей перелік продовжує зростати. Серед громад є не лише 
міста-мільйонники, а й новостворені ОТГ з усіх областей України. 

НУО або лідери думок, 
які працюють над дотриманням 
прав дітей та молоді в громаді, 
отримують більше можливостей 
конструктивно співпрацювати 
з владою. 

Місцевий бізнес, інвестуючи в соціальне 
благополуччя та дотримання прав дітей 
та молоді, допомагає стабілізувати місцеву 
ситуацію, сприяє передбачуваності процесів 
місцевого розвитку й управління, а також 
досягає визнання громади. 

Марина Хромих          mkhromykh@unicef.org
Віталій Старіков           vstarikov@unicef.org

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
Київ, вул. Інститутська, 28, тел.: 044 339 93 79

Чому ця ініціатива потрібна всій громаді?

Залежно від місцевих проблем, 
муніципалітет обирає пріоритетні 
для себе аспекти діяльності. 
Проте будь-яка громада може 
спрямовувати зусилля на роботу 
в усіх напрямах ініціативи.

Право 
на охорону 
здоров’я, освіту 
та соціальний захист 

Право на визнання, 
повагу та справедливе 
ставлення

Право 
бути почутими 

Право 
на безпеку

Право на 
дитинствоНапрями 

роботи ініціативи 

Щоб отримати 
детальнішу інформацію 
та заявити про бажання 
приєднатися до програми, 
будь ласка, звертайтеся: unicef.org.ua   |   childfriendlycities.org

Муніципалітет отримує потужну громадську та інвестиційну підтримку, що сприяє 
розбудові місцевої демократії та досягненню консенсусу на муніципальному рівні. 
До того ж, громада долучається до великої мережі 
всесвітньої взаємодопомоги, куди входять 
муніципалітети з інших країн.

Поширення руху в Україні
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Реалізація ініціативи 
в Україні

Поширення програми:
33 громади беруть участь в реалізації
(понад 170 громад приєдналися)

МЕШКАЮТЬ У ГРОМАДАХ, ЯКІ ДОЛУЧИЛИСЯ 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ «ГРОМАДА, ДРУЖНЯ 

ДО ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ»

населення осіб

Сьогодні 

22% 9 355 504 або

Партнери ініціативи в Україні 


