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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Опис проєкту
За фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні (ПВБУ) Міжнародна організація з міграції (МОМ) наразі реалізує проєкт «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та місцева влада
на захисті довкілля (BRIDGE)». Мета проєкту —
зміцнення потенціалу української молоді1 як мобілізаторів згуртованості та стійкості шляхом надання підтримки у здійсненні позитивних змін у своїх
громадах. Проєкт завершується у квітні 2022 року.
Його було розроблено на основі результатів пілотної фази, що тривала з жовтня 2020 року до березня
2021 року. Проєкт «ECE: BRIDGE» об’єднав молодь
із заходу (Івано-Франківської, Волинської та Закарпатської областей) та півдня (Херсонської, Миколаївської та Одеської областей) навколо спільної

мети — залучення багатьох зацікавлених сторін і
громади до заходів із захисту довкілля.

Теоретичний
програмний підхід
Підхід, застосовуваний МОМ у рамках проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй», створив для молоді
можливості концептуалізувати проєкти, що принесуть користь їхнім громадам і регіонам, а також
сприяв зміцненню сприйняття молоді як важливих
учасників вироблення довгострокового бачення інклюзивної та згуртованої України. Він ґрунтується на
теорії міжгрупових контактів, що посилається на низку психосоціальних досліджень2, які підтверджують
гіпотезу про те, що об’єднання різних груп людей за

МОМ інформує Міністерство молоді та спорту про діяльність проєкту
під час проміжного огляду стратегії. © МОМ в Україні, 2021 р.
1
2

У проєкті взяли участь молоді люди віком від 15 до 34 років.
Теорія міжгрупових контактів — це сукупність знань із широкого кола питань. Класичною, обов’язковою для прочитання
працею у цій царині вважають книгу Гордона Олпорта «Природа упереджень» (Gordon Allport, The Nature of Prejudice),
опубліковану в 1954 році.
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правильних обставин зменшує їхню міжгрупову напруженість або упередженість. Загальновизнаними
позитивними критеріями таких міжгрупових взаємодій є: (а) рівний статус, (б) співпраця, (в) спільні цілі та (г) інституційна або звичайна підтримка.
Окремі дослідження також підтверджують ідею, що
більше можливостей для контакту можуть ще більше покращити взаєморозуміння між групами. Таким
чином, реалізація проєкту дала змогу розвинути потенціал молоді в розрізі інклюзивної згуртованості
громади, побудови відносин, проведення соціальних заходів та вирішення конфліктів; сприяла значущій та повторній взаємодії з центральними і місцевими органами влади, молодіжними центрами і
різними зацікавленими сторонами в їхніх громадах,
регіонах та між регіонами; допомогла розвинути навички і сприяла діяльності, спрямованій на досягнення спільної мети — захисту довкілля.
Захист довкілля став сферою спільних інтересів, навколо якої молодь та її громади можуть
об’єднатися, оскільки всі регіони, що беруть участь
у проєкті, поділяють проблеми довкілля, а дії молоді можна реалізувати всеосяжним і відносно нейтральним способом. Про це також значною мірою
свідчать досвід та успіхи пілотної фази проєкту, під
час якої молодь продемонструвала великий ентузіазм у вирішенні екологічних проблем.

Методологія звіту
Аналіз та оцінювання реалізації проєкту «Долучайся,
взаємодій, створюй» здійснювались у період із 12 січня до 17 лютого 2022 року. Аналізуючи проєктні заходи, зокрема, спостерігаючи за синергійними семінарами з багатьма зацікавленими сторонами, вивчаючи
інші матеріали проєкту (наприклад, звіти регіональних
координаторів) та оцінюючи інтерв’ю із ключовими
респондентами — учасниками проєкту, дослідниця
намагалася зрозуміти здобуті уроки та концептуалізувати найкращі практики в рекомендації.
Цільова аудиторія — це люди, які прагнуть розвивати молодь як рушіїв згуртованості та стійкості в
Україні, зокрема, партнери та учасники проєкту;

МОМ і подібні організації; Міністерство молоді та
спорту України, ПВБУ та інші міжнародні структури;
молодіжні центри і ради.
Головна мета полягає у кращому розумінні найефективніших методів та обставин для побудови
орієнтованих на згуртованість відносин і партнерств між молоддю, органами влади та зацікавленими сторонами всередині громади.
Оцінювання проєкту включало такі етапи:
•
•

•

•
•

•
•

кабінетне дослідження проєктної документації;
участь дослідниці у синергійних семінарах та спостереження за синергійними семінарами, в яких брали участь члени молодіжних ініціативних груп (МІГ) проєкту,
представники органів влади, представники
молодіжних центрів та інші зацікавлені сторони з громад, для оцінювання можливостей для спільних дій;
розробку анкет для глибинних телефонних
інтерв’ю з учасниками проєкту, в тому числі з
членами та керівниками МІГ, представниками
Міністерства молоді та спорту України, представниками державної та місцевої влади, державних і місцевих установ та організацій, які
працюють з молоддю, а також регіональними
координаторами проєкту;
розробку критеріїв відбору та опис складу респондентів із подальшим відбором респондентів;
проведення 70 глибинних телефонних
інтерв’ю із респондентами, зокрема:
x 50 інтерв’ю із членами МІГ;
x 13 інтерв’ю із представниками влади та іншими зацікавленими сторонами;
x 6 інтерв’ю із регіональними координаторами проєкту;
x 1 інтерв’ю із начальником відділу регіональної молодіжної політики та підтримки
ініціатив молоді департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту
України;
аналіз відгуків респондентів; та
підготовку посібника з найкращих практик та
уроків, здобутих у результаті реалізації проєкту.
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НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ
ДОСЯГТИ УСПІХУ В МАЙБУТНЬОМУ
Інклюзивний відбір та
розвиток МІГ, зокрема в
малозабезпечених громадах
Завдяки проєкту були сформовані нові групи ініціативної молоді в громадах, де раніше не було подібних об’єднань активних молодих людей. Учасники
звернули увагу на те, що МОМ, на відміну від багатьох
інших організацій, підтримала не тільки громадські
організації, які працюють давно, а й маленькі МІГ без
досвіду проєктної діяльності. Це, в свою чергу, створило додаткові можливості для новостворених МІГ,
зокрема вони отримали нові знання завдяки участі в
серії тренінгів, здобули практичні навички написання
та впровадження проєктів, реалізації адвокаційних
кампаній, співпраці з представниками влади та бізнесу. Учасники проєкту впевнені, що завдяки такому досвіду їхні МІГ стали впізнаванішими, а здобуті навички
допоможуть їм ефективно продовжувати діяльність із
розвитку своїх громад і після завершення проєкту.
Найбільше пишаюсь тим, що ми вибудували команду, разом працюємо
над проблемою забруднення. Раніше такої
великої МІГ не було, завдяки проєкту вона
сформувалася. З цим проєктом з’явилася
можливість залучити більше людей до команди і більше працювати з громадою», —
член МІГ із Херсонської області, Берислав
У нас новоутворена громада (існує із
2020 року), і до проєкту всі селища
жили своїм життям, а завдяки проєкту
ми змогли сформувати МІГ», — член МІГ з
Одеської області, Городнє
Плюс в тому, що [проєкт] підтримує
не тільки громадські організації, які
працюють давно, але й маленькі МІГ без
досвіду», — член МІГ із Миколаївської області, Вознесенськ

Нашу громадську організацію ми
створили в тому числі завдяки проєкту, ми об’єдналися з однодумцями, стали
писати заявки на гранти, ми багато знань
із тренінгів отримали. Коли ми потрапили
в проєкт МОМ і почали працювати, проводити різні заходи, нас почали помічати й
інші організації», — член МІГ із Херсонської
області, Берислав
Серед учасників проєкту — 12 біженців з Афганістану, які наразі проживають в Одесі. У рамках проєкту в пункті тимчасового перебування біженців було
встановлено станцію для збору кришок від пластикових пляшок. Член МІГ з Одеської області зазначила, що велика кількість членів їхньої команди
володіє російською та/або українською мовами не
недостатньому рівні, тому для них було вкрай цінним те, що проєкт забезпечив послуги перекладача.
Найцінніше було те, що [проєкт] звернув увагу на біженців, погодив перекладача... В Одесі для біженців це був перший екопроєкт», — член МІГ з Одеської області

Розширення можливостей
молоді для застосування
нових знань і навичок
на практиці
Проєкт «BRIDGE» включає декілька елементів,
спрямованих на забезпечення сталості досягнутих
результатів. Серед них високо цінується розширення можливостей молодих людей шляхом надання
їм можливості застосовувати здобуті знання та навички на практиці. Консультації з представниками
державного та приватного секторів, матеріальна
підтримка еко-ініціатив МІГ і міжрегіональні по-
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їздки з обміну досвідом дали їм можливість налагодити партнерства і вживати заходів, а отже, стали важливим внеском у розбудову згуртованіших
громад. Крім того, в рамках проєкту був створений
YouTube-канал Ecovision: Долучайся, Взаємодій,
Створюй3. Відео-ролики у влозі не тільки креативно підсумовують досягнення МІГ, але й слугують
інструментом самопрезентації МІГ під час встановлення зв’язків з іншими проєктами або участі в інших проєктах, зокрема екологічного спрямування.

Сприяння налагодженій
сталій взаємодії
Співробітництво та консультації між Міністерством
молоді та спорту України, органами місцевого самоврядування, молодіжними організаціями та центрами,
державними установами, які працюють із молоддю, а
також налагоджена взаємодія між вищезазначеними
структурами і членами МІГ стали основою для встановлення сталих і продуктивних зв’язків між ними.
У рамках забезпечення можливості взаємодії між
молоддю та представниками влади важливим інтерактивним інструментом стала гра «Світ громад»4,
яка допомогла молоді наблизитися до представників влади і приватного бізнесу в неформальній, ігровій атмосфері. Завдяки грі члени МІГ сформували
розуміння того, як функціонує громада, з якими питаннями можна звертатись до місцевої влади та як
працює механізм ухвалення рішень у громаді. Учасники краще зрозуміли, якою є їхня участь у громаді
та як зробити ефективніший внесок у життя громади. Крім того, був проведений навчальний тренінг
для тренерів, щоб члени МІГ могли самостійно проводити гру для підтримання неформальних зв’язків
із представниками органів місцевої влади та іншими зацікавленими сторонами.5

3

4
5

Серед інших результатів респонденти також зазначили, що одна з МІГ стала повноцінною громадською організацією, члени МІГ беруть участь
у проєктах сільських та міських рад, при органах
місцевого самоврядування сформувалися нові молодіжні ради та відкрилися нові молодіжні центри.
Вплив проєкту на вищезазначені процеси не завжди є прямим, проте, за відгуками респондентів,
відносини, початок яким поклав проєкт «BRIDGE»,
стали каталізатором змін у їхніх громадах.
Трьох членів нашої МІГ запросили приєднатися до розробки [громадою]
стратегії розвитку нашої громади до 2027
року», — член МІГ із Закарпаття, Білки
При міській раді створюється молодіжна рада, і членів нашої МІГ запросили
приєднатися до неї, це для нас велика честь... У
нас дуже молода організація, завдяки проєкту
ми отримали позитивну репутацію», — член
МІГ із Херсонської області, Берислав
Селищна рада запросила мене співпрацювати – розробляти стратегію
розвитку селища на 7 років», — член МІГ із
Волинської області, Ратне

Послідовна взаємодія членів
МІГ із представниками влади
та бізнесу для досягнення
результатів
Завдяки узгодженій підтримці регіональних координаторів і фасилітаторів, грі «Світ Громад», а
також низці послідовних зустрічей і консультацій
із зацікавленими сторонами, які були визначені
особливо важливими для діяльності МІГ, молоді

На момент проведення дослідження для цього звіту YouTube-канал був повністю функціональним. Однак масштабне
вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, перешкоджає роботі МІГ над YouTube-каналом, а також
унеможливлює продовження роботи відеооператором.
https://worldofcommunities.org/thegame
На момент проведення дослідження для цього звіту МІГ повинні були отримати ігри для використання в заходах для
згуртування громад. Однак після 24 лютого 2022 року це втратило сенс. Під час дії надзвичайного та воєнного станів в
Україні заборонені зібрання.
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вдалося налагодити ефективний діалог із представниками влади та бізнесу. Представники місцевої влади, органів місцевого самоврядування
та комунальних підприємств надали не тільки інформаційну та консультативну допомогу, а й виділили додаткові ресурси на підтримку еко-ініціатив та адвокаційних кампаній, організованих МІГ.
Так, наприклад, у Великому Бичкові Закарпатської
області селищна рада взяла на себе зобов’язання
з покриття всіх витрат, пов’язаних із вивезенням
відходів із нових сміттєвих контейнерів, встановлених МІГ. У Ратному Волинської області після
обговорень із МІГ місцева влада взяла в лізинг
новий сміттєвоз і додатково закупила 30 контейнерів для сортування сміття.
Проєкт став джерелом нових ідей для згуртування школярів навколо теми захисту довкілля.
Наприклад, у Бериславі Херсонської області
міська рада затвердила офіційне положення
про щорічне проведення конкурсу з екології
для дітей, ідею якого започаткувала МІГ під час
реалізації своєї еко-ініціативи. Крім того, завдяки зверненню МІГ у Бериславській міській
раді створили нову посаду для контролю звернень громадян щодо розростання несанкціонованих смітників.
Не менше бажання співпрацювати з МІГ продемонстрували й представники місцевого
бізнесу. У Луцьку Волинської області підприємці, які спеціалізуються на компостуванні,
долучилися до встановлення компостерів і
проконсультували представників МІГ та інших
учасників щодо правил користування ними. У
Ратному Волинської області на прохання МІГ
представники бізнесу розмістили у своїх магазинах правила сортування сміття, а в Баштанці
Миколаївської області за власний кошт підготували спеціальні асфальтовані майданчики
для сміттєвих контейнерів.
Варто зазначити, що практика сортування сміття в громадах створює можливості для генерації додаткових доходів, тим самим створюючи
додаткову вартість для партнерства приватного

сектору з МІГ. Так, наприклад, Ратнівська громада Волинської області вже отримала дохід
від продажу відсортованих скла та пластику,
а члени МІГ Городненської громади Одеської
області домовилися з представниками бізнесу про використання їхньої онлайн-платформи
для продажу перероблених товарів із вторсировини, еко-мила, сумок-шоперів та інших предметів. Для реалізації цієї ідеї члени МІГ уже
знайшли спеціаліста з миловаріння та швачок
для пошиття сумок-шоперів.
Ми проводили екологічний конкурс
разом із відділом освіти, і тепер
міська рада затвердила положення про
те, що ми будемо проводити його щорічно. У міській раді навіть виділили людину,
яка відповідає за контроль смітників — ми
звернули їхню увагу на те, що потрібно
контролювати звернення громадян щодо
розростання смітників», — член МІГ із
Херсонської області, Берислав
Місцевий бізнес готує місце, де будуть стояти [сортувальні] баки...
Головний лікар Баштанської ЦРЛ також облаштує точку біля лікарні для наших контейнерів», — член МІГ із Миколаївської області, Баштанка
Селищна рада підписала зі свого боку,
що вона буде оплачувати послуги підприємства, яке вивозитиме сміття з нововстановлених баків, тобто всі витрати
бере на себе селищна рада», — член МІГ із
Закарпаття, Великий Бичків
Школи розуміють, що якщо вони будуть сортувати, їм не треба буде
платити за вивіз відходів. Ми домовились з
одним підприємцем, що якщо школа назбирає 16 мішків відсортованих відходів, то ми
сплачуємо тільки за бензин, а підприємець
купує відходи — так ми навіть зможемо заробити якісь кошти», — член МІГ із Закарпаття, Білки
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Наша влада після всіх наших ініціатив
вирішила взяти в лізинг новий сміттєвоз, щоб вивозити сміття, селищна рада
також закупила 30 контейнерів ([такі самі],
які закупив нам [проєкт]). Голова села сказав, що громада вже отримала прибуток від
продажу відсортованих скла і пластику», —
член МІГ із Волинської області, Ратне

Установлення зв’язків
та міжрегіональний
обмін досвідом
На думку учасників, міжрегіональні поїздки з обміну
досвідом були чи не найцікавішим компонентом проєкту, особливо з огляду на те, що більшість інших заходів відбувалася онлайн через карантинні обмеження,
пов’язані з пандемією COVID-19. Із-поміж учасників обмінів, 92% респондентів зазначили, що отримали нові
знання завдяки співпраці з молоддю з інших регіонів.
Поїздка за обміном до Івано-Франківська допомогла нам здружитися
з учасниками з Берислава, Херсона, ІваноФранківська; ми постійно спілкуємося, ділимося їхніми новинами у своїх соціальних мережах. Мені було цікаво дізнатись про їхню
еко-діяльність, про роботу з підлітками,
поїздка дуже надихнула мене», — член МІГ
із Херсонської області, Станіслав
Після обміну учасники не лише продовжують спілкування (72% спілкуються раз на місяць або частіше), але й домовляються про спільну діяльність.
Наприклад, члени МІГ із Володимира Волинської
області почали збирати кришки від пластикових
пляшок, щоб відправити їх на переробку, організовану МІГ в Херсонській області.

Зміцнення потенціалу
щодо ґендерних питань
Учасники проєкту позитивно оцінили включення
тренінгу з ґендерної рівності і протидії сексуальній

експлуатації та насильству до навчальної програми.
16% респондентів від МІГ зазначили, що ця тема
для них була найцікавішою серед всіх інших тренінгів. За відгуками учасників, завдяки тренінгу вони
змогли поглибити свої знання з прав людини та,
зокрема, з ґендерної рівності, а дехто навіть ідентифікував ознаки насильства з боку керівництва на
роботі. За словами члена МІГ із Одеської області,
для жінок та дівчат-біженок проблема доступу до
інформації завжди є актуальною, тому заохочувалося проведення додаткових тренінгів із ґендерної
рівності, прав жінок та будь-які інші ініціативи, що
стосуються проблем мігранток і біженок в Україні.
Завдяки темі з ґендерної рівності
люди змогли ідентифікувати певне
насилля на роботі, домашнє, вони давали
відгуки, що дехто пішов навіть з роботи,
бо не змогли протистояти тиску керівників; дехто казав, що взагалі вперше почув
про поняття права людини. Це важливий
компонент, особливо для громад, віддалених від міста», — регіональний координатор, Івано-Франківськ

Активна роль
фасилітаторів
та регіональних
координаторів-ентузіастів
Під час телефонних інтерв’ю всі 50 респондентів із
числа членів МІГ підкреслили, що підтримка регіональних координаторів та взаємодія з фасилітаторами мали важливе значення для досягнення
цілей і проведення заходів у громадах. Зокрема,
вони відігравали вирішальну роль у закупівлі матеріалів і послуг МІГ для їхніх еко-ініціатив, проведенні консультацій, семінарів та інших заходів, а також
у встановленні та зміцненні контактів із відповідними представниками влади.
Я не можу пригадати моменту, коли
б координатори нас не підтримали,
вони були доступні 24/7», — член МІГ з Івано-Франківської області
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Регіональний координатор у Закарпатській області бере участь у телеконференції
з учасниками міжрегіональних поїздок з обміну досвідом. © МОМ в Україні, 2021 р.
Наш координатор нам завжди щось
нагадувала, підганяла, фасилітатори дуже допомагали у координації роботи і
спілкуванні з владою», — член МІГ із Херсонської області, Берислав
Крім того, регіональні координатори брали участь
у пошуку відеооператорів для зйомки відео-візи-

тівок МІГ.6 З огляду на відносно обмежені строки
проєкту, брак якісних послуг із відеозйомки та
монтажу в окремих невеликих селах і населених
пунктах, де реалізовується проєкт, а також необхідність час від часу провести зйомку у святковий
період, залучення координаторів до допомоги в
пошуку підрядників сприяло вчасній реалізації завдань із відеозйомки.

ЗДОБУТІ УРОКИ ТА ТРУДНОЩІ
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Особливі міркування щодо
участі неповнолітньої молоді
Однією із проблем, що виникали, була організація певних заходів для молоді віком до 18 років, оскільки їм
потрібно було отримати спеціальний дозвіл від бать6

ків та осіб, які їх супроводжували. Крім того, їхній графік діяльності був дещо менш гнучким через шкільні
обов’язки. Іноді додаткові заходи та обмеження впливали на зменшення кількості наймолодших членів МІГ
(віком від 15 до 17 років), таким чином також збільшуючи роль інших членів МІГ (віком від 18 до 34 років).

На момент проведення дослідження для цього звіту YouTube-канал був повністю функціональним. Однак масштабне
вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, перешкоджає роботі МІГ над YouTube-каналом, а також
унеможливлює продовження роботи відеооператором.
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Молодіжна ініціативна група під час екотолоки в Рожищі Волинської області.
© МОМ в Україні, 2021 р.

Схильність людей старшого
віку говорити від імені молоді

Мотивація та зацікавленість
державного сектору

Основою реалізації молодіжних проєктів є не лише
врахування голосів та інтересів молоді, але й визнання їх рушійною силою обговорень і дій. Однак це
не завжди давалося легко за обставин, коли вік учасників істотно різнився (наприклад, під час заходів і
консультацій із багатьма зацікавленими сторонами).
Часто можна було спостерігати, що люди старшого
віку першими долучалися до розмови і говорили найдовше. Коли зустрічі та семінари включали тематичні
обговорення, люди старшого віку часто першими добровільно зголошувалися бути модераторами і вести
секційне засідання. Саме тому було необхідне чітке
та послідовне сприяння у проведенні всіх заходів із
багатьма зацікавленими сторонами, щоб гарантувати
пріоритезацію голосів голоді.

Не всі представники місцевої влади були зацікавлені
працювати з молоддю або надавати МІГ зворотний
зв’язок. Крім того, члени однієї з МІГ зазначили, що
влада незацікавлена в партнерстві для реалізації їхньої
діяльності, спрямованої на очищення річок області.

Противники спільної мети
Попри переважно позитивну реакцію на пропозиції
партнерства та синергії для просування захисту довкілля, варто зазначити, що люди можуть виступати проти
будь-якої теми. Наприклад, одна з МІГ повідомила про
отримання анонімного повідомлення з проханням видалити відео про забруднення в їхній громаді.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для покращення поточних і майбутніх молодіжних
партнерств, синергій та згуртованості, на основі спостережень дослідниці за синергійними семінарами
та 70 глибинних інтерв’ю, а також на основі уроків,
здобутих командою проєкту впродовж усього періоду реалізації проєкту, були розроблені наведені
нижче рекомендації. Ці рекомендації доповнюють
вищезгадані найкращі практики та здобуті уроки.

Найкращі практики
•
•
•
•
•
•
•

Інклюзивний відбір та розвиток МІГ, зокрема в малозабезпечених громадах
Розширення можливостей молоді для застосування нових знань і навичок на практиці
Сприяння налагодженій сталій взаємодії
Послідовна взаємодія членів МІГ із представниками влади та бізнесу для досягнення результатів
Установлення зв’язків та міжрегіональний
обмін досвідом
Зміцнення потенціалу щодо ґендерних питань
Активна роль фасилітаторів та регіональних координаторів-ентузіастів

Здобуті уроки
•
•
•
•

Особливі міркування щодо участі неповнолітньої молоді
Схильність людей старшого віку говорити
від імені молоді
Мотивація та зацікавленість державного
сектору
Противники спільної мети

Ці рекомендації розроблені насамперед для організацій-виконавців проєктів, державних структур,
що залучені до таких проєктів або інвестують у них,
а також для шкіл, бібліотек, молодіжних центрів,
молодіжних рад та подібних соціокультурних інституцій, які працюють пліч-о-пліч із молоддю.

Рекомендація 1. Під час оголошення конкурсу для
молодих людей та/або молодіжних груп, використовуйте як традиційні, так і нетрадиційні засоби поширення інформації про проєкт, зокрема конкретні
канали зв’язку, до яких мають доступ малозабезпечені громади і групи населення, зокрема в сільській місцевості.
Рекомендація 2. На етапі відбору молодих людей
та/або молодіжних груп для участі в проєкті оцініть
мотивацію та потенціал кандидатів для тривалої
участі, а також способи подолання потенційних перешкод щодо участі в майбутньому.
Рекомендація 3. Оцінюючи заявки вже сформованих молодіжних груп, варто оцінити динаміку
групи, щоб переконатися в наявності достатнього
лідерства, що однак не повинне зосереджуватися
в руках однієї людини. Таке оцінювання динаміки
групи пізніше дасть уявлення про те, як саме організовувати діяльність для зміцнення потенціалу з
урахуванням ґендеру, статі, віку, різноманітності та
справедливої динаміки в групі.
Рекомендація 4. Допоможіть молоді чітко визначити
додаткову цінність партнерства для них, а також для
їхніх бажаних партнерів у державному та приватному
секторах. Організуйте вправу з мапування зацікавлених сторін, під час якої молодь зможе визначити ключових осіб, з якими їм потрібно комунікувати.
Рекомендація 5. Сприяння в проведенні зустрічей і
заходів допоможе забезпечити належне врахування голосів молоді і зменшить ймовірність того, що
люди старшого віку говоритимуть за молодь або
від її імені. Зокрема, у цьому можуть допомогти
вправи зі зміцнення потенціалу перед заходом,
інструктаж перед заходом, визначення основних
правил для кожного заходу, розбиття заходу на
секції, розподіл завдань між учасниками у спосіб,
який посилює їхній голос і дає їм можливість отримати нову роль в групі, а також індивідуальне наставництво від фасилітаторів.

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ТА УРОКИ

щодо розвитку молодіжних партнерств, синергій та згуртованості

Рекомендація 6. Прагнучи налагодити партнерські
відносини між багатьма зацікавленими сторонами, важливо забезпечити належне інформування
(наприклад, про розклад, підготовку, подальші дії,
умови або місце проведення) всіх учасників задля
сприяння розвитку культури автентичної взаємодії. Рекомендовано повторювати таку інформацію
упродовж усього проєкту, зокрема перед відбором, після відбору, а також до і після заходу.
Рекомендація 7. Забезпечте інтерактивне, практичне та цілеспрямоване залучення багатьох зацікавлених сторін. Розгляньте можливість проведення
дебатів як додаткового інструменту для посилення
взаємодії між молоддю та представниками влади,
а також як інструменту для побудови команди з багатьма зацікавленими сторонами.
Рекомендація 8. Надайте можливість різним зацікавленим сторонам мінятися ролями, що допоможе
їм зрозуміти й оцінити інтереси та обмеження тих
людей, з якими вони хочуть співпрацювати. Ефективними є рольові ігри, як-от гра «Світ громад».
Рекомендація 9. Переконайтеся, що враховуються
різні стилі та потреби навчання і взаємодії. У цьому
допоможуть, зокрема, завчасний обмін матеріалами презентації та темами для обговорення, щоб
учасники могли підготуватися; поєднання мовленнєвої діяльності, аудіювання, візуальної та письмо-

вої діяльностей; урахування, серед інших потреб,
дальтонізму, проблем із слухом, зором та мовленням, дислексії; запис заходу та подальше поширення запису, якщо це можливо; забезпечення
письмового та усного перекладу за необхідності; та
застосування різних методів сприяння.
Рекомендація 10. Ведіть протоколи засідань і результатів заходів для відстеження прогресу в запланованій діяльності. Ротація осіб, які протоколюють
захід — це можливість збільшити залучення учасників та перерозподілити обов’язки.
Рекомендація 11. Остання, але не менш важлива
рекомендація полягає у гнучкості молодіжних проєктів, що стосуються згуртованості, а також їхньої
адаптації до мінливих контекстів, складу груп та
уроків, які МІГ вивчили завдяки їхнім зусиллям у
побудові синергій та партнерств.

Зрештою, як демонструє цей практичний приклад,
участь та голос молоді мають надзвичайно важливе значення в Україні. Відповідаючи на запитання,
чи є партнерство з молоддю важливим для розвитку громади, представники органів місцевого
самоврядування, Міністерства молоді та спорту
України та інші немолодіжні зацікавлені сторони
одноголосно погодилися.

13

КОНТАКТИ:

eceproject@iom.int
mkippa@iom.int
ukraine.iom.int
facebook.com/IOMUkraine
instagram.com/iomukraine
twitter.com/IOMUkraine
linkedin.com/company/international-organization-for-migration-iom-ukraine

