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ВСТУП
24 лютого 2022 року наша реальність змінилась. Ми прокинулись від
вибухів чи дзвінків рідних про початок широкомасштабного вторгнення
росії в Україну. Це змінило і реальність роботи молодіжних центрів.
По всій Україні молодіжні центри стають координаційними центрами
волонтерів, штабами допомоги переселенцям, збору гуманітарної
допомоги, допомоги військовим та територіальній обороні.
Україна об’єднана як ніколи. І молодіжні працівники разом з молоддю –
частина тилу нашої армії. Тилу, що підтримує її. Складно уявити молоду
людину, що не залучена до оборони країни.
Молодіжним центрам важливо адаптуватися до змін у роботі, що диктує
нова реальність. Це стосується як і організації простору, так і організації
роботи з молоддю.
Всеукраїнський молодіжний центр зібрав список рекомендацій, що
дозволять зробити ваш простір і вашу діяльність безпечнішою, та
зорієнтуватись на тих напрямках роботи, що є актуальними сьогодні.
Кожна організація і кожна людина може зайняти своє місце у цій війні, і
молодіжні центри не виключення. Саме так ми зможемо прискорити нашу
спільну перемогу.
Наведена інформація несе виключно рекомендаційний характер.
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ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПРОСТІР?
Безпека простору особливо важлива у воєнний час. Навіть якщо під час
повітряних тривог ви йдете до укриття, ситуації можуть бути різні і краще
бути до них підготовленими. Захищений простір може врятувати життя
відвідувачів і працівників, а також матеріально-технічні цінності центру.

Заклейте вікна скотчем
Заклейте вікна скотчем як зображено на фотографії. Ви можете
використовувати різний скотч, навіть паперовий, але найнадійнішим буде
типовий широкий клейкий скотч, що щільно прилягає до поверхні та міцно
тримається. Для вашого комфорту радимо прозорий.
Такі «павутинки» захищають від розльоту уламків скла з вікон, які можуть
розлетітись при вибуховій хвилі і зашкодити людині. Навіть, якщо вибух
був далеко, вибухова хвиля може вибити скло.
Якщо під рукою не виявилося скотчу або ізострічки, запобігти
небезпечним уламкам допоможе звичайна газета, наклеєна на скло милом
у вигляді хреста. У такий спосіб можна заклеїти усю поверхню вікна.

Встановіть армовані сітки на вікна
Якщо у вас є можливість, не зайвим буде й встановлення на вікна
армованих сіток. Вони створюють додатковий захист і частково замінюють
закриття вікон мішками з піском. Важливо розмістити армовані сітки так,
щоб за необхідності їх можна було зняти, щоб покинути приміщення через
вікно. Тому бажано їх розміщувати на вікні зі сторони приміщення.

Без критичної необхідності не встановлюйте мішки з
піском перед вікнами
Мішки з піском можуть сприйнятись як фортифікація військового об’єкту,
що може спровокувати на ураження. Проте, якщо у цьому є необхідність –
це також можливість захисту простору.
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Розмістіть робочі місця подалі від вікон
Це стосується як робочих місць працівників, так і основних зон активності
центру, де знаходиться багато людей. Бажано пересунути робочі місця до
стін, ще краще, якщо ці стіни не виходять напряму на вулицю.

Подбайте про пожежну безпеку
Розмістіть вогнегасники у доступному та видному місці. Також можете
зробити додаткові запаси технічної води для гасіння пожежі. Щоразу
інформуйте про правила користування вогнегасником, його розміщення
та технічну воду нових відвідувачів центру.
Якщо ваше приміщення знаходиться у гарячій зоні, краще
відмовитися від його використання. Подбайте про свою безпеку та
безпеку ваших відвідувачів.
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ЯК ЗАХИСТИТИ ВІДВІДУВАЧІВ ЦЕНТРУ?
Головне для молодіжного центру – його відвідувачі, а у воєнний час їх
здоров’я та безпека займають особливе місце. Важливо враховувати різні
ризики, які варто попередити через організацію простору молодіжного
центру та наявність необхідних ресурсів, зокрема медичних та
продуктових. Прості речі рятують життя.

Тримайте аптечку на видному місці
Інформуйте всіх нових відвідувачів про місце розташування аптечки.
Бажано мати декілька наборів аптечок, кількість залежить від регулярної
кількості ваших відвідувачів. Раз на тиждень перевіряйте вміст аптечки на
наявність необхідних лікарських засобів. Регулярно поповнюйте її.
Також бажано, щоб працівники центру знали, як надавати першу
домедичну допомогу при будь-яких ситуаціях.
Онлайн-курси з домедичної допомоги:
• Відеокурс з першої домедичної допомоги від Освітнього хабу міста
Києва – https://eduhub.in.ua/modules/bazoviy-modul-19
• Відеокурс «Домедична допомога» на платформі EdEra – https://
courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Med+1/
about
Що має бути в аптечці:
• «Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації»
– стаття від МОЗ України – https://moz.gov.ua/article/news/jakukomplektuvati-aptechku-na-vipadok-nadzvichajnoi-situacii• «Як підгоувати аптечку» – https://dovidka.info/yak-pidgotuvatysyado-nadzvychajnoyi-sytuatsiyi/#aptechka

Зробіть запаси питної води та сухої їжі, яка може
довго зберігатись
Це потрібно не для того, щоб зробити з молодіжного центру бункер, а для
того, щоб мати їжу на випадок облоги, якщо доведеться залишатись в
центрі більше ніж на день. Розраховуйте їжу хоча б на два дні, і згідно з
середньою кількістю відвідувачів центру на день.
Виконайте цей пункт, якщо маєте таку можливість. У випадку облоги це
може врятувати здоров’я та життя. Якщо, на щастя, він не знадобиться, ви
знайдете, що з ним зробити.
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Приклад їжі: сублімовані продукти (каші, супи, локшина), консерви м’ясні,
рибні, овочеві, хлібці та печиво, горішки, шоколад, сухофрукти, халва.

Розмістіть карту проходу до найближчого укриття на
стіні молодіжного центру.
Вона має висіти на видному місці, щоб її можна було побачити з якомога
більшої кількості точок молодіжного центру.
У випадку тривоги вимкніть електроенергію, воду, газ та пройдіть в
укриття!

Розмістіть на стінах інформацію з цивільного захисту
Мова йде про важливі алгоритми дій, що можуть рятувати життя.
Наприклад: що робити, якщо почули вибухи, коли знаходишся в будівлі
чи на вулиці? Розмістивши її на стінах, відвідувачі центру зможуть ще раз її
прочитати і бути готовими до дій у різних ситуаціях.
Посилання на пам’ятки від Служби безпеки України:
• Що робити якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів? –
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/308661274694123
• Що робити щоб не стати жертвою дезінформації?
Правила кібербезпеки – https://www.facebook.com/
SecurSerUkraine/posts/304968638396720
• Що робити коли лунає тривожна сирена? – https://www.facebook.
com/SecurSerUkraine/posts/304923671734550
• Що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій? Що
в жодному разі не варто робити? – https://www.facebook.com/
SecurSerUkraine/posts/304890948404489
• Що робити під час обстрілів? – https://www.facebook.com/
SecurSerUkraine/posts/304860901740827
Інформуйте кожного нового відвідувача про укриття, внутрішні
правила роботи центру під час війни, розміщення аптечки, вогнегасника
та води, дорогу до укриття і правила цивільної безпеки.
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ЯК ЗАХИСТИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
НАВКОЛО?
Інформація – надпотужна зброя, що здатна як посіяти паніку, так і
згуртувати населення. Саме тому молодіжним центрам важливо
використовувати лише офіційні джерела інформації, поширювати лише
перевірені новини та формувати медіаграмотне середовище.
Використовуйте та поширюйте лише офіційні джерела інформації
Читайте та довіряйте виключно офіційній інформації. Ворог активно
працює зокрема на інформаційному фронті. Його мета – посіяти паніку
серед населення. Перелік офіційних державних каналів для отримання
інформації:
• Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
• Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/
GeneralStaff.ua
• Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
• Міністерство оборони України https://www.facebook.com/
MinistryofDefence.UA
• Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
• Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.
Police
• Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.
facebook.com/MNS.GOV.UA
• Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/
DPSUkraine
• Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://
www.facebook.com/StratcomCentreUA
• Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
України https://www.facebook.com/dsszzi
• Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/
UkrainianLandForces
• Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.
ua
• Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/
TerritorialDefenseForces
• Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:
• Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune
• Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
• Украерорух https://t.me/uksatse_official
• Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
• Міжнародний аеропорт «Бориспіль» https://www.facebook.com/
airportboryspil/
• Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/
uspa.gov.ua
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• Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://
www.facebook.com/DSBT.UA

Не поширюйте неперевірену інформацію
Закликаємо вас не поширювати неперевірену інформацію з анонімних
джерел та послуговуватися офіційними даними. Неконтрольована паніка
це допомога агресору і загарбникам. Особливо важливо не поширювати
дані про пересування та місця дислокацій українських військових та
техніки, місця розгортання блокпостів. Утримайтесь від запуску
квадракоптерів, дронів, безпілотних літальних апаратів, оскільки до них
може бути застосовано військову техніку.

Повідомляйте про пересування ворога у офіційні
чат-боти
Активісти створили корисні чат-боти у Telegram, які допоможуть
повідомляти про пересування ворожої техніки, мітки диверсантів, тощо.
Важливо оперативно повідомляти правоохоронців про:
• прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють
підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів
• державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць
масового перебування людей;
• появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних
апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
• виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
• отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та
терористичної діяльності або інших протиправних дій.
Список чат-ботів:
• STOP Russian War. Завдяки боту треба повідомляти про пересування
ворожої техніки: https://t.me/stop_russian_war_bot
• StopRussia. За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали,
YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють
дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ:
• https://t.me/stopdrugsbot
• Народний месник. Спеціальний чат-бот, куди українці зможуть
надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та
пересування загарбницьких сил РФ: https://t.me/ukraine_avanger_
bot
Додатковий перелік корисних телеграм-ботів:
https://t.me/allukryouthcenter/714
Будьте обережні: перед зйомкою чи набором повідомлення
переконайтесь, що вас не бачать і ви маєте простір для відходу.
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Формуйте медіаграмотне середовище
Критичне мислення – головна зброя цивільних українців. Саме тому
молодіжним центрам важливо частину своєї діяльності зосереджувати на
медіаграмотності та фактчекінгу. За можливості роздрукуйте базові
правила перевірки інформації та ЗМІ, яким можна довіряти.
Також рекомендуємо пройти безкоштовний курс з медіаграмотності
Very Veryfied: https://verified.ed-era.com/ua

Подбайте про зв’язок
У випадку, якщо зник інтернет, слід подбати про наявність радіо. Крім
того, можна встановити спеціальні додатки на телефон. Автономний
месенджер Bridgefy використовує Bluetooth зв’язок телефону для
встановлення з’єднання з іншими смартфонами, на яких запущено таку ж
програму. Після налаштування додаток дозволяє вам спілкуватися з
користувачами Bridgefy в радіусі 100 метрів від вас. Але людина має бути
у вашому списку контактів.
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ЩО МОЖЕ РОБИТИ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
ПІД ЧАС ВІЙНИ?
Війна – час коли основні напрямки роботи молодіжного центру можуть
кардинально змінитись згідно з викликами часу. Тут ми навели перелік
можливих видів діяльності для молодіжних центрів. Важливо, що у
організації такої роботи треба опиратися на потреби та наявні ресурси.

Організувати волонтерський штаб
По всій Україні молодь активно долучається до волонтерства, щоб ми
перемогли у цій війні. Молодіжні центри, як осередки для молоді, можуть
залучати волонтерів та організовувати їх діяльність.
Сама волонтерська діяльність може бути дуже різноманітною, від плетіння
маскувальних сіток до підготовки «бандерівських смузі». У цьому
випадку варто зорієнтуватись на реальні потреби, які є у вашій громаді,
або на реальні потреби ЗСУ, які ви можете забезпечити вашою
волонтерською підтримкою.
Важливо, за можливості, підтримувати якісну організацію волонтерських
груп та мотивацію волонтерів. На першому ривку у всіх багато енергії,
далі її треба підтримувати.

Організувати гуманітарний штаб
Гуманітарний штаб – це місце, де знаходиться гуманітарна допомога
(продукти харчування, одягу, медикаменти, тощо), а далі сортується та
розповсюджується тим, хто її потребує. Також у гуманітарному штабі
можуть роздавати цю допомогу.
Молодіжний центр може виступати таким місцем, а його волонтери і
працівники допомагати у зборі та роздачі цієї допомоги. Це особливо
зручно, якщо у вас велике приміщення чи/та є склад.
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Також в Україні діє платформа «СпівДія» для збору потреб та оперативної
допомоги тим, хто цього потребує найбільше: населенню та
добровольцям, установам, що приймають вимушено переміщених осіб,
шелтерам.
Там ви можете зареєструватись як організація, що може передати
гуманітарну допомогу, а також як організація, що її потребує.
Деталі за посиланням: https://spivdiia.org.ua/

Створити прихисток для біженців
Прихисток може бути короткостроковим та довгостроковим.
Короткостроковий прихисток потрібен біженцям треба лише на одну ніч
чи пару днів, щоб вони далі могли продовжити дорогу. Довгостроковий
від 5 днів до декількох місяців.
Рівень комфорту прихистку може бути різним, особливо у критичній
ситуації. Проте, якщо зазначити таку діяльність центру, як ключову,
важливим є забезпечення елементарних потреб людей (вбиральня, душ,
спальні місця, достатнє опалення).
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Якщо ви плануєте створити прихисток, важливим є швидка доступність
(3-5 хвилин) до укриттів, в які можна піти під час повітряної тривоги.
Найкраще, якщо у вашому приміщенні є індивідуальне укриття.

Створити мережу людей, що можуть прийняти
біженців
Під час воєнних дій мільйони людей намагаються знайти місце, де вони
можуть себе почувати в безпеці. На жаль, більша частина з них вже не має
власних будинків і квартир внаслідок ворожих обстрілів. Молодіжні
працівники і працівниці можуть долучитись до створення мережі людей,
що можуть прийняти біженців. Сьогодні всі ми маємо бути максимально
зібраними, об’єднаними та підтримувати один одного.
В Україні вже працює ресурс, який полегшує пошук безпечного житла:
https://prykhystok.in.ua.
Скоріш за все ви вже виступаєте прихистком, волонтерським чи/та
гуманітарним штабом і ваша робота прямо зараз схожа на постійний
конвеєр з завдань. Навіть якщо ні, вас могли долучити до такої роботи.
Проте у будь-якому випадку ця робота має відповідати реальним
потребам, щоб бути максимально корисною. Тому важливо провести
комунікацію з представниками влади, щоб визначити першочергові
потреби як громади, так і армії та синхронізуватись у роботі.

Проводити майстер-класи по наданню першої
домедичної допомоги та цивільного захисту
Ці речі рятують життя. У кожному місті чи громаді мають бути відповідні
фахівці, що можуть провести такі майстер-класи. Чим більше людей знає,
як надавати першу домедичну допомогу чи як поводити себе під час
обстрілів, тим більша ймовірність зберегти чи врятувати життя людей.
Сподіваємось, що ці навички ніколи не знадобляться. Проте знати їх,
особливо під час війни, – необхідно.

Інформувати про можливості волонтерства та
допомоги армії
Кожен громадянин може прискорити нашу перемогу, допомагаючи армії в
тилу. Таких можливостей безліч: пожертвування грошей на армію чи
гуманітарну допомогу, пожертвування матеріальних цінностей,
інформування про пересування ворога, волонтерство та
кібер-волонтерство у цифрових військах.
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Молодіжний центр може бути тим інформаційним центром, що не лише
створює можливості, а й поширює їх для молоді, тим самим збільшуючи їх
доступність.
Зокрема, організацією волонтерів по всій Україні займається Українська
волонтерська служба. Стати волонтером та запросити волонтерську
допомогу можна за цим посиланням: https://help.volunteer.country/

Поширення лише перевіреної інформації та офіційних
джерел.
Використовуйте соціальні мережі молодіжних центрів максимально
обережно і свідомо, публікуючи перевірену інформацію, яка не зможе бути
використана ворогом. Та поширюйте серед молоді лише офіційні джерела
інформації, щоб уникнути розповсюдження фейків.

Поширення інформації про дії в надзвичайних
ситуаціях
Україна буде добре підготовлена тоді, коли будуть добре підготовлені її
громадяни.
Важливо знати про те, що може зробити кожен із нас у надзвичайних
умовах. Особливо це стосується ситуацій, коли поліція, швидка допомога,
рятувальна та інші служби вимушені працювати в екстреному режимі.
Додатково обов’язково ознайомтесь з довідником, що містить практичні
поради, як підготуватися до надзвичайної ситуації та як діяти в такому
випадку. Уважно прочитайте, проаналізуйте та продумайте свої дії.
Поширте його серед молоді.
Посилання на довідник: https://dovidka.info/

Організація подій з професійного розвитку молоді та
біженців
Підтримка економіки країни є дуже важливою й у період війни, тому
необхідно продовжувати включення населення у трудові відносини. Так,
ви можете проводити майстер-класи та курси з актуальних професій, щоб
їх учасники могли забезпечити себе роботою.
Також, ви можете налагодити взаємодії з центрами працевлаштування та
направляти туди людей, що прийшли до вас з запитом у допомозі з
пошуком роботи.
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Організація дозвілля для молоді та біженців
Організація дозвілля має багато форм, це може бути організація клубу
настільних ігр, проведення ігротек, перегляд кіно, акустичний вечір,
прості дискусії та кава чи чай з відомими людьми громади, тощо.
Ніхто не відміняв простий відпочинок і розвантаження. Так, ці слова не
звучать як синонім до слова «війна», але відпочинок важливий для
психологічного комфорту і для підвищення мотивації, зокрема й
волонтерів.
При організації таких подій важливо враховувати комендантську годину.

Проведення військової підготовки
Якщо ваш молодіжний центр спеціалізується на національнопатріотичному вихованні, ймовірно у вас є ресурс для
проведення військової підготовки, хоча б на базових рівнях, наприклад
на тему самооборони чи громадського спротиву. Така діяльність може
проводитись як у форматі майстер-класів, так і у форматі вишколів для
цивільних.

Введення послуг психолога та організація подій на
тему психологічної стійкості
Війна – стресовий та травмуючий період для кожної людини і кожна
людина переживає її по своєму. Якщо у вас є ресурси, ви можете ввести у
свою діяльність послуги психолога чи почати організовувати події на тему
психологічної стійкості, що включатиме роботу з травмами і тривогою. Це
дозволить психологічно підтримати тих, хто цього потребує.
У будь-якому випадку, майте при собі інформацію про те, де можна
отримати психологічну допомогу.

Проведення подій на тему соціальної згуртованості
Соціальна згуртованість – синергія, що об’єднує людей з різним досвідом
і різними поглядами. Українці показали, що наша нація єдина як ніколи. І в
той же момент, важливо підтримувати цей зв’язок, нашу єдність та
долати розбіжності у поглядах, формувати емпатію один до одного. І з
цим завданням можуть впоратись події з розвитку соціальної
згуртованості, будь це тренінги чи воркшопи з використанням
специфічних вправ.
Як розвивати соціальну згуртованість та які вправи для цього
використовувати, ви можете дізнатись у цьому посібнику:
https://auyc.org.ua/youth-policy/posibnyk-dlia-treneriv-sotsialnazghurtovanist-cherez-uchast-molodi/

13

Долучатись до цифрового війська
Перемога в інформаційній війні дезорієнтує ворога та пришвидшить його
капітуляцію. Молодь може активно долучитись до інформаційних військ,
кібервійськ та креативних сил України, які активно тримають
національний інформаційний фронт.
Цей тип волонтерства не вимагає серйозних навичок, і кожен може
приділяти в день від 5 хвилин, щоб допомогти виграти у інформаційні
боротьбі.
Telegram-канали на яких є завдання для цифрового війська:
• Креативні Сили України: https://t.me/videomatica_academy
• Інформаційні війська України: https://t.me/ivukr
• UA Student Union: https://t.me/UAStudentUnion
• Кібервійська України: https://t.me/itarmyofukraine2022
Також стати частиною цифрової армії можна навіть граючи. Львівські
ІТ-спеціалісти створили браузерну онлайн-гру для допомоги Україні у
боротьбі з російською агресією, що блокує ворожі сайти. Деталі за
посиланням (перед початком гри ввімкніть VPN):
https://playforukraine.life/

Збирати кошти на допомогу
Ви можете організовувати збір коштів на підтримку Збройних Сил України.
Так само ви можете організовувати платні події, кошти з яких будуть йти
на підтримку.
Перенаправляйте зібрані кошти на спеціально створений офіційний
рахунок.
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Також ви можете тримати зв’язок з місцевою територіальною обороною
або біженцями, оперативно дізнаватись про потреби та збирати кошти на
придбання цих речей.
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ЩО РОБИТИ МОЛОДІЖНИМ ЦЕНТРАМ НА
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ?

Наразі, якщо ваш центр знаходиться на тимчасово окупованій території
чи у гарячій воєнній точці, краще не проводити жодної фізичної
діяльності, щоб не ставити під загрозу життя відвідувачів та команди
центру, а також майно центру.
Окупанти ще не дозріли для впровадження молодіжної роботи, єдине на
що вони здатні – інформаційна пропаганда, мародерство та залякування
населення.
Якщо ви маєте можливість, то можете проводити інформаційну роботу з
молоддю, висвітлювати правдиві новини з офіційних та перевірених
людей, підтримувати згуртованість молоді онлайн та поширювати ресурси
для психологічної підтримки.
Це допоможе уникнути розгуртування суспільства та буде тримати молодь і громаду у курсі реальних і правдивих новин. Проте, варто
враховувати обставини у вашому населеному пункті та ризики.
Будьте обережні та пильні.
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ЯК МОЛОДІЖНІ ЦЕНТРИ ВЖЕ
ДОПОМАГАЮТЬ ПЕРЕМОГТИ
Історії молодіжних центрів
Тут ми зібрали для вас історії молодіжних центрів, що з початку війни
активно допомагають військовим, територіальній обороні та цивільним,
гуртуючи навколо себе волонтерів, збираючи та розповсюджуючи
гуманітарну допомогу.
Ці приклади надихають.
• Запоріжжя – https://www.instagram.com/p/Caz3JFstJ4_/
• Чернівці – https://www.instagram.com/p/Ca7JFoONDSV/
• Львів – https://www.instagram.com/p/CbIXnVQtqco/
• Дніпро – https://www.instagram.com/p/CbMv7CGNqn8/
Ми будемо продовжувати публікувати історії молодіжних центрів й надалі
на сторінках Всеукраїнського молодіжного центру у соціальних мережах.
Підписуйтесь та слідкуйте за новинами:
• Facebook – https://www.facebook.com/allukryouthcenter/
• Instagram – https://www.instagram.com/allukryouthcenter/
• Telegram – https://t.me/allukryouthcenter
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Висновки
Навіть під час війни у молодіжних центрів є безліч можливостей бути
корисними громаді, цивільним, біженцям, територіальній обороні та
Збройним Силам України. І у той же момент варто не забувати про
важливість убезпечення свого простору, здоров’я ваших відвідувачів та
інформаційного простору навколо.
Ворог підступний, але ми сильніші. Якісна організація роботи наблизить
нашу перемогу, а попередження негативних сценаріїв зможе врятувати
життя і здоров’я ваших працівників та відвідувачів.
Навіть якщо ви не в гарячій зоні, не нехтуйте правилами безпеки.
Ми переможемо! Слава Україні!
Ваш
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