
Ініціатива “Громада, дружня 
до дітей та молоді”

Діти у серці 
громади







“Громада, дружня до дітей та молоді” – це ініціатива ЮНІСЕФ, спрямована на 
підтримку місцевої влади у реалізації ними прав дітей та молоді.

У світі ініціатива впроваджується з 1996 року і охоплює понад 3 000 муніци
палітетів у 38 країнах на п’яти континентах.  

В Україні ініціатива реалізується з 2018 року. Більше 170 муніципалітетів 
висловили бажання приєднатись до ініціативи, проте лише частину з них 
відібрали для участі. На кінець липня 2020 року в ініціативі беруть участь 
35 міст і громад (23 з них вже мають проміжний статус кандидата), у яких 
мешкає більш ніж 9 млн людей.

ЩО ЦЕ
ТАКЕ?



Завдання ініціативи

• Об’єднати місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес для 
розвитку добробуту всіх дітей та молоді.

• Створити сприятливі умови для розвитку і самореалізації кожної 
дитини та молодої людини.

• Допомогти муніципалітету залучати інвестиції через позиціонування 
себе як дружньої до дітей та молоді громади.

• Змінити пріоритети громади в ухваленні всіх рішень: приєднуючись 
до ініціативи, місцева влада визнає, що благополуччя дітей та молоді, 
повага до їхніх інтересів є ключовими цілями її діяльності.

Якою має бути дружня до дітей та молоді громада?

Це громада, яка систематично працює, аби стати місцем, де молодь і діти:

• убезпечені та захищені від експлуатації, насильства і принижень; 

• мають хороший старт у житті, щоб вирости здоровими та реалізувати 
себе; 

• мають доступ до якісних соціальних, медичних і освітніх послуг; 

• висловлюють свої думки та беруть участь у прийнятті рішень, що 
впливають на них; 

• беруть участь у сімейному, культурному та соціальному житті міста/
громади; 

• живуть у екологічному, інклюзивному та безпечному середовищі; 

• мають місця для спілкування, розвитку, ігор і відпочинку; 

• мають рівні можливості.







Напрями роботи 
ініціативи

Залежно від потреб дітей та 
молоді на місцях, муніципалітет 
обирає пріоритетні для себе 
аспекти діяльності. Проте будь-
яка громада може спрямовувати 
зусилля на роботу в усіх 
напрямах ініціативи.

Чому ініціатива потрібна громаді?

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

Неурядові організації, які працюють 
над дотриманням прав дітей та молоді 
в громаді, отримують більше можли
востей конструктивно співпрацювати 
з місцевою владою.

Мешканці отримують безпечну та 
комфортну для життя громаду.

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.



Допомога Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

ЮНІСЕФ бере на себе зобов’язання надавати підтримку українським муні
ципалітетам, що висловили принципове бажання приєднатися до ініціативи 
«Громада, дружня до дітей та молоді», у таких питаннях: 

• Оцінка ситуації з правами дітей та молоді відповідно до напрямів, 
визначених у Конвенції ООН про права дитини. 

• Експертні консультації зі складання Плану дій та бюджету для його 
втілення. 

• Сприяння співпраці з муніципалітетами інших країн, що беруть участь  
в ініціативі. 

• Підтримка в розробці механізмів дієвого залучення дітей та молоді до 
участі в розвитку місцевих громад. 

• Фандрейзинг.

Як приєднатися та отримати статус дружньої громади

1. Ухвалити рішення приєднатися до ініціативи та підписати відповідний 
Меморандум з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 

2. Проаналізувати ситуацію з правами дітей та молоді в муніципалітеті. 

3. Обрати мінімум 3 з 5 напрямів роботи ініціативи, за якими 
працюватиме муніципалітет. 

4. Скласти План Дій разом із бюджетом, План моніторингу й оцінки та 
затвердити на сесії.

5. Отримати логотип кандидата в учасники ініціативи, який можна 
використовувати як у внутрішній комунікації, так і для комунікації з 
муніципалітетами інших країн, партнерами та бізнессередовищем.

6. Протягом 23 років втілити План дій.

7. Пройти незалежну оцінку результатів.

8. Отримати статус “Громади, дружньої до дітей та молоді”.



Громади, які першими приєднались до ініціативи “Громада, дружня до дітей 
та молоді” у 2018 році, вже показали перші результати впровадження Планів 
дій із покращення життя для дітей та молоді. 

ЗДОБУТКИ
ІНІЦІАТИВИ

проведено

432
заходи з 
відповідального 
батьківства

проведено

223
заходи для 
популяризації 
прийомних сімей 
та патронату

надано житло для

47
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

проведено

144
кампанії з інформування сімей у складних життєвих обставинах про доступні 
пільги та послуги

Соціальні послуги

облаштовано

7
зон відпочинку

створено

3
зелені зони 
(алеї, сквери)

встановлено

271
бак для 
сортування 
сміття

8 з 10
дітей мешкають у пішому доступі до 
парків, скверів чи водойм для відпочинку

8 з 10
дітей задоволені умовами для 
відпочинку і дозвілля у громаді

відремонтовано 
та побудовано

131
спортивний 
майданчик та 
стадіон

Дозвілля та екологічність



Доступність

до

60%
закладів освіти 
різних рівнів 
обладнані 
для дітей з 
інвалідністю

створено

17
інклюзивно-
ресурсних 
центрів

облаштовано

4
інклюзивні 
дитячі 
майданчики

облаштовано

65
кімнат годування 
та догляду 
за дитиною у 
громадських 
місцях

Медицина

200
заходів з вакцинації та профілактики 
інфекційних захворювань (квести, 
флешмоби в дитячих лікувально-
профілактичних установах)

створено

47
медичних кабінетів, 
дружніх до молоді

1576
камер відеоспостереження
встановлено в громадах

8 з 10
дітей вважають 
безпечною дорогу 
до школи

9 з 10
дітей вважають 
свою громаду 
безпечною

Безпека

у

9
громадах створено та працюють 
молодіжні та дитячі дорадчі ради при 
місцевих радах, які впливають на 
місцеву політику в громаді 

20 молодіжних ініціатив отримали фінансування з місцевого бюджету

проведено

6
молодіжних 
форумів

створено

3
молодіжних 
центри

Право голосу дитини у громаді



25 українських міст на один день делегували владу дітям

25 українських міст і громад на один день очолили діти, щоб привернути 
увагу до 30ї річниці Конвенції ООН про права дитини. Представники 
місцевої влади: мери, голови ОТГ та керівники департаментів на один 
день поступились своїм місцем дітям та прислухались до їхніх порад щодо 
ключових рішень у містах і громадах.

Ці заходи в Україні стали частиною урочистих подій для відзначення 
Всесвітнього дня дитини, який у 2019 році збігався з 30річчям прийняття 
Конвенції про права дитини – договору про права людини, ратифікованого 
найбільшою кількістю країн світу.

Напередодні до глобальних заходів ЮНІСЕФ приєдналася Верховна Рада. 
Вперше в історії сучасної України роботу Парламенту разом із спікером 
відкрили діти. За включення промов дітей до регламенту Верховної Ради 
проголосувало 315 депутатів. 

Українські міста долучились до глобального Саміту 
міст, дружніх до дітей

Організований ЮНІСЕФ за підтримки міста Кельна, перший в історії Саміт міст, 
дружніх до дітей, об’єднав понад 550 учасників: мерів, місцевих лідерів, техніч
них експертів, дітей та молоді з понад 60 країн світу, щоб обговорити інновацій
ні підходи до реалізації та розширення прав дитини на місцевому рівні.

Україну на саміті у Кельні представляли очільники та молодь зі Львова, 
Новоукраїнки та Білозірки.

Під час саміту понад 100 мерів із 40ка країн підписали Декларацію, поклика
ну прискорити прогрес у покращенні життя, можливостей та добробуту дітей 
у містах по всьому світу. Декларація передбачає зобов’язання мерами про де
монструвати конкретні вимірювані результати; залучення дітей до роз витку 
міста; усунення дискримінації щодо дітей та молоді в місцевій політиці.

УСПІХИ
ІНІЦІАТИВИ



Онлайн-курс від ЮНІСЕФ підготував 43 спеціалістів з 
молодіжної участі

43 учасники успішно завершили серію вебінарів навчального курсу “Як 
забезпечити активну участь дітей та молоді у своїй громаді”. Онлайнкурс 
стартував у січні 2020 року аби навчити молодих лідерів та їхні громади 
практичним інструментам співпраці та шляхів залучення дітей та молоді до 
прийняття рішень у громаді. 

Більше 2000 людей долучились до перегляду записів вебінарів, майже 400 
заявників з 30 громадучасниць зареєструвались для участі у навчальному 
курсі. За результатами фінального тестування 43 учасники були відібрані 
членами журі до наступного етапу навчання – впровадження власних 
проектів. 



Львів

Дитяча дорадча рада Львова ініціювала проект з протидії булінгу у школах 
“Булінг STOPS тут”. Щоби привернути увагу до проблеми, учні самостійно 
створюють короткі тематичні відео та презентують їх в іншій школі. Місто не 
залишається осторонь, тож до кожної презентації долучаються з лекціями та 
тренінгами фахівці Служби у справах дітей, Відділу управління персоналом 
Львівської міської ради (ЛМР) чи Головного територіального управління 
юстиції у Львівській області. Проект вже охопив 50% усіх шкіл міста. 
Започаткований як учнівська ініціатива, проект впроваджується виключно 
на волонтерських засадах та не потребує додаткового фінансування.

У Львові також відкрили кімнати догляду за дитиною у 65 громадських 
закладах. На паркінгах біля лікарень, шкіл та інших громадських закладів 
створюються окремі паркомісця для батьків з дітьми.

ДОСВІД
ГРОМАД



Новоукраїнка

Перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, жінка ризикує зайняти 
пасивну роль у житті громади та втратити професійні навички. З цим 
погодились більшість із 427 респонденток, опитаних у Новоукраїнській 
ОТГ. Тож місцева влада, за підтримки донорських програм в Україні, у 
листопаді 2018 року створила для них громадський центр під назвою 
“МАМ-центр – простір для Мобільних Активних Мам”. Центр має три 
пріоритетні напрями: навчання дорослих, підвищення соціальної активності 
та конкурентоспроможності жінок на ринку праці, а також підтримка в 
реалізації їх ініціатив. 7 фахівців працюють у Центрі на громадських засадах. 

Нова Борова

У 2018 році Новоборівська ОТГ провела опитування серед місцевих меш-
канців, які живуть з інвалідністю, щодо проблем, з якими вони, зокрема 
діти, стикаються у повсякденному житті. Загальновизнаними пріоритетами 
стали фізичний розвиток та соціальна адаптація. У відповідь на це місцева 
влада підтримала створення першого інклюзивного майданчика при 
інклюзивному ресурсному центрі, що вже працював у громаді. Як результат, 
64 дитини з інвалідністю мають змогу безпечно займатися спортом та 
відпочивати, соціалізуючись у спілкуванні з іншими дітьми у громаді. 



Вінниця

У 2019 році Вінниця виборола міжнародну премію Child Friendly Cities Inspire 
Awards серед найбільш дружніх до дітей місті у світі. Перемогу українському 
місту приніс проект фінансування учнівських ініціатив. Тоді на 11 шкільних 
проектів з міського бюджету виділили 1 млн гривень. Завдяки такому бюджету 
участі у школах облаштовано нові креативні простори для учнів у рекреаціях, 
бібліотеці, невикористаних підсобних приміщеннях, створено зони для 
відпочинку, переобладнано актову залу, спортивну роздягальню, організовано 
курси з надання домедичної допомоги, створено ментальні карти з основ 
риторики, реалізовано проект з протидії булінгу.
У 2020 році Вінницька міська рада збільшила фінансування шкільних проектів 
удвічі: учні пропонували свої ідеї на загальну суму 2 млн грн, визначено 8 
проектів-переможців.

Кам’янець-Подільський

Одним із важливих напрямків роботи ініціативи є розвиток лідерських нави-
чок. Для громад - це можливість підготувати майбутніх управлінців. Щоб 
вирости ти нове покоління лідерів, у Кам’янці-Подільському організували 
стажування для молоді в міській раді – «Факультет муніципального управлін-
ня». 65 молодих людей виявили бажання ознайомитись з роботою органів 
місцевого самоврядування, навчитись готувати заявки та реалізовувати 
молодіжні проекти, здобути лідерські навички та нових друзів. За результатами 
програми, 35 молодих людей отримали сертифікати про успішне стажування. 



Умань

В Умані активно розвивається молодіжне волонтерство. Зокрема, у місті 
запрацювала унікальна безоплатна онлайнплатформа «Ліга волонтерів». За 
допомогою цього порталу діти та молодь беруть участь у заходах з благоустрою 
міста, соціальних та культурних проектах.

У 2020 році в Умані відкрили коворкінговий центр «Софа Хаб». Тут є івентхол, 
кімнатитрансформери, коворкінг, зони для відпочинку. У хабі проводитимуть 
навчання, тренінги, майстеркласи та багато інших івентів. Простір об’єднує 
прогресивних, талановитих і тих, хто хоче розвиватися. Центр на 200 квадратних 
метрів безоплатний і відкритий абсолютно для всіх.

Володимир-Волинський

У ВолодимирВолинському вже двічі проходив конкурс “Бізнесініціатива 
серед молоді”, який популяризує ідеї підприємництва серед молоді та вчить 
основам ведення бізнесу.  Для участі у проекті молоді люди подавали власні 
бізнесідеї. Автори найперспективніших ідей проходили на наступний етап  
навчання, під час якого теоретики і практики підприємництва вчили учасників 
розробляти бізнесплани та реалізовувати їх. У підсумку, молоді люди 
представили власні бізнесплани, переможцями серед яких стали проекти 
“EcoUA” з виробництва та продажу екоручок, “HOLIDAY STUDIO”  фотостудія та 
організація свят, “Екопосуд”  проект з виробництва одноразового посуду з 
кукурудзяного крохмалю.

Одеса

Як показало опитування, в Одесі є гостра 
потреба соціального захисту дітей з інва
лідністю. У відповідь на цей запит у місті 
відкрили амбулаторне відділення ранньої 
реабілітації та медичного супроводу дітей з 
інвалідністю та дітей з уразливих категорій 
віком до 7 років. Тепер отримувати послуги 
реабілітації можуть одночасно 200 дітей. 



Кожен третій тернополянин – це молода людина. Участь в 
ініціативі “Громада, дружня до дітей та молоді” дає поштовх 
розвитку молодіжної політики у нашому місті. Ініціатива для нас – 
це відповідь місцевої влади на запити молоді.

Ярослав Жданович, 23 роки, м. Тернопіль

Енергія молоді – на користь міста! Саме тому наше місто обирає 
Всесвітню ініціативу «Громада, дружня до дітей та молоді. 

Андрій Макаров, 24 роки, м. Кременчук

Для нашої громади важлива участь в ініціативі «Громада, дружня 
до дітей та молоді», тому що підлітки і молодь можуть побачити 
та навіть запропонувати рішення проблем, які не помічають 
дорослі. Для молоді  це шанс реалізувати себе та показати свої 
можливості. Мені приємно, що наше місто сучасне та дружнє 
до нас. Закликаю всіх: не надійтеся, що хтось зробить ваш край 
кращим. Зміни у ваших руках!

Ярослав Утенко, 17 років, м. Дружківка

УЧАСНИКИ
ГОВОРЯТЬ

“

“



Такі проєкти дають можливість дітям та молоді з усього світу 
спілкуватися та обмінюватися досвідом на міжнародному рівні. 

Тимофій Білокоз, 17 років, Новоукраїнська ОТГ

Три роки тому для нас важливо було знайти інструмент, який 
сприятиме створенню більш комфортних та привабливих умов 
для життя, налагодить діалог між владою та молодими людьми, 
залучить їх до прийняття вагомих рішень. Ми за те, щоб круті 
проєкти не губилися серед потоку інформації, а реалізовувалися із 
користю для містян, тому одні з перших приєднались до ініціативи 
ЮНІСЕФ після її старту в Україні. Результати нашої співпраці 
сьогодні може оцінити кожен  це створення рекреаційної зони 
відпочинку для дітей та молоді, відкриття закладу дошкільної 
освіти, суттєве покращення доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення в місті і не тільки. Втілення 
проєктів в рамках ініціативи  найкраща інвестиція, тому що 
майбутнє дітей залежить від нас, а наше  від них.

Наталія Ярошук, 29 років, м. Володимир-Волинський

Вінниця – місто, в якому хочеться залишитись! Саме такою 
є головна ціль майбутнього десятиліття для нашої громади. 
Участь в ініціативі ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» 
налаштовує дітей, молодь, владу, громадські організації, бізнес 
спрямовувати свої зусилля на створення такого середовища, що 
дає можливість кожній дитині та молодій людині відчувати себе 
повноцінним членом громади, у якій хочеться жити, вчитись, 
працювати. 

Володимир Додон,17 років, м. Вінниця

“

“



Я б дуже хотів, щоб усі люди дотримувалися правил безпеки 
дорожнього руху і не було ніколи ДТП. Якби я був мером, я би 
давав нагороду кожному, хто дотримується цих правил. А ще я би 
давав трохи грошей малозабезпеченим сім’ям, щоб вони могли 
витрачати їх на розваги дітей.

Святослав, 9 років, Полтава

Нам відомо, що дерева очищують повітря, і їх у нашому місті не 
вистачає, тому що у нас багато заводів, які не очищаються, багато 
машин і вихлопних газів. Тому треба багато заповідників і парків. 
Також треба дуже багато пандусів. Щоб вони були не круті, як у 
наших підземних переходах, щоб мами з колясками або люди на 
візочках могли проїхати вверх чи вниз. 

Тарас, 8 років, Запоріжжя

Портфелі важкі я б відправив в минуле, часи сколіозу назавжди б 
минули. Бо треба із часом у ногу іти і книжки електронні отримали 
б ми. Ще б сміттєві баки під землю сховати й навчити містян 
сміття сортувати. Будинкам старим життя нове дати, красиві 
мурали на них малювати. Щоб на велодоріжки містяни пересіли 
і екотранспорт усі полюбили  я велодоріжки повсюди збудую і 
велопарковки де треба вмонтую. 

Олександр, 11 років, Чернівці

ДРУЖНЯ

“

“

ГРОМАДА
очима дітей



Я би побудувала ігровий центр для дітей, щоб діти гралися не на 
дорозі, а в центрі, і щоб з ними не трапилось ніякої біди.

Аріна, 5 років, Костянтинівка

Нам з друзями немає де гуляти. Тільки на стадіоні в футбол 
грати, але я не люблю футбол. Ми в Одесі бачили майданчик, де 
скейтери, ролери і велосипедисти катаються. От би і нам таку, в 
нашому районі. 

Родіон, 12 років, Дніпро

Я би побудував завод з будівництва літаючих машин! Так, завод 
аерокарів. І обов’язково при ньому має бути школа, де навчатимуть 
діток управляти ними. Вони не складні в управлінні, дітки швидко 
навчаться!

Дарій, 6 років, Київ

Щоб не було заторів, треба збудувати ще одну трасу, прямо над 
машинами. І бензинові машини поміняти на електричні. Тоді гло
бальне потепління зупиниться.

Ростислав, 6 років, Київ

Все місто має бути кольоровим. Ігровий майданчик різноко
льоровий. А внизу гірки будуть м’якенькі, щоб майданчик був 
безпечнішим. 

Ярослава, 7 років, Хотин
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Щоб отримати детальнішу інформацію 
та заявити про бажання приєднатися 
до ініціативи, будь ласка, звертайтеся: 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
вул. Інститутська, 28, 01021, Київ 

Віталій Старіков 
спеціаліст департаменту соціальної 
політики Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
email: vstarikov@unicef.org

Ольга Пришко
спеціаліст з комунікацій 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
email: opryshko@unicef.org


