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Вступ
Слава Україні!
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, молодіжна політика
кардинально змінила напрями своєї роботи. Тепер пріоритетом є забезпечення
гідного тилу для тих, хто захищає Україну, а також допомога тим, хто постраждав
від війни.

Молодіжним радам також довелося швидко переорієнтувати свою роботу.
Викликів у нових реаліях достатньо, молодіжним громадським діячам, юним
волонтерам та молоді доводиться долати ці виклики та шукати способи
вирішення нових проблем. У тому числі й у комунікаціях.

Тому, ДУ «Всеукраїнський молодіжний центр», ГО «Конгрес молодіжних рад
України» та «Українська асоціація молодіжних рад» створили рекомендації для
молодіжних рад щодо комунікацій і ведення сторінок у соціальних мережах. У цих
рекомендаціях зібрано поради, що стосуються безпеки та особливостей
комунікації молодіжних рад.

Підкреслюємо, всі поради несуть
виключно рекомендаційний характер.

Як убезпечити свою
1/11
молодіжну раду в
інформаційному просторі

Уникайте вказування
геолокації та фотографій з
місцевими орієнтирами
Дайте людям достатню кількість даних:
зображення характерного бордюру,
впізнаваний фон тощо – і вони зможуть
вас знайти. Не менш важливо і те, коли
ви публікуєте фото. Також не варто
публікувати повідомлення в дусі: «Зараз
ми знаходимось у волонтерському
штабі та відправляємо вантаж».

Не викладайте фото і скани
документів в мережу, без
необхідності
Не варто не тільки публікувати, але і
просто зберігати знімки документів в
Інтернеті, щоб ними не могли
скористатися зловмисники.

Використовуйте багатофакторну
аутентифікацію
Якщо ресурс дозволяє включити
подвійний або потрійний захист
авторизації (пароль, SMS-код,
підтвердження на електронну пошту і
т.п.), обов’язково варто нею
скористатися. Навіть якщо один з
«рубежів захисту» підкориться
злочинцеві, на другому він зупиниться.
Адже, знаючи пароль, він не зможе
потрапити в обліковий запис без коду.

Не відкривайте
Листи електронної пошти, файли або
Web-сторінки, отримані від людей, яких
ви реально не знаєте або не довіряєте.
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Що не варто 
поширювати

Публікувати номери рахунків невідомих чи

Публікувати фото, відео та чіткі

неперевірених людей, які нібито збирають

координати чи опис місць, де щойно

кошти для військових

вибухнув снаряд чи був обстріл

Публікувати не підтверджену інформацію

Публікувати інформацію про переміщення

про велику кількість постраждалих

наших військ

Публікувати інформацію про нібито

Публікувати інформацію «із власних

вимкнення мобільного зв'язку, заклики

джерел», «від добрих знайомих», «друзів з

вимкнути геолокацію на мобільних,

СБУ» про те, що скоро десь будуть ворожі

захоплення чи вимкнення телебачення,

обстріли, просування, контрнаступ, тощо

якщо це не підтверджується в офіційних
джерелах інформації

Публікувати повідомлення «всі забули за

Публікувати пасивно-агресивні чи

Мелітополь/Маріуполь/Херсон» чи «чому

агресивні пости, наприклад з оцінкою

ніхто не говорить про гуманітарну

чиїхось дій. Задайте собі питання, що має

катастрофу». Не варто поширювати

комунікувати ваша молодіжна рада і чи

зневіру – влада як у Києві, так і на місцях

дійсно це допоможе комусь. Подібні

добре знає, що відбувається у кожному

повідомлення – лише можливість підвищити

регіоні. Ваша рада – не експертне бюро

напругу і роздратування у суспільстві, що

політичних думок

лише на руку нашому ворогу
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Що можна  
поширювати

Інформацію про вашу діяльність, якщо
це не загрожує вам, тип контенту
обирайте той, який вам до вподоби

Поширювати інформацію про
можливості для молоді та переселенців
у громаді, зокрема й можливості вашої
молодіжної ради

Поширювати повідомлення від
офіційних джерел інформації у громаді,
що актуальна для вашої аудиторії

Поширювати можливості цифрового
волонтерства

Поширювати повідомлення про
зафіксовані фейки, особливо ті, що
поширюють у вашій громаді

Також ви можете поширювати відео злочинів окупантів на
міжнародну аудиторію та показувати світу правду

Як відповідати на гнівні
та недоречні коментарі
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Головне у відповіді на гнівні коментарі – залишатись
спокійними і розважливими, використовуйте лише факти.

Коли ви побачили гнівний коментар – зупиніться, зважте
ваші дії, і лише потім пишіть. Що зважувати, як і кому
писати ми тут розкажемо.

Важливо зрозуміти 
«Хто то пише?»
 Якщо це якийсь бот – можете сміливо

Головне завдання
Головне завдання при відповіді на
гнівний коментар – зробити його

кидати в бан (кошик), але написати

вашою сильною стороною. Дайте таку

відповідьg

відповідь на нього, щоб у кожного, хто її

 Якщо це «місцевий навіжений»,
дайте йому гідну відповідь за
нашими прикладами і його
наступний гнівний коментар покаже,
що він «ніхто» і лише пускає отрутуg
 Якщо це людина, якій дійсно
недостатньо інформації (вашої
першої відповіді буде достатньо, щоб
це зрозуміти), то робіть його своїм
фанатом і пропонуйте долучитись до
діяльності.

прочитає не було сумніву, що ви робите
правильну справу. Як це зробити – не
сваріться, пишіть реальні факти з вашої
діяльності та дайте можливість
запропонувати.

Приклади того, як можна відповідати
на базові гнівні коментарі
Ви нічого не робите по справі / Ви робите не так як треба

Вітаю, Вадиме!

З моменту повномасштабного вторгнення наша

молодіжна рада організувала волонтерську команду і збір
допомоги для ЗСУ і ТРО серед жителів громади. За цей час, до нас
долучилось 40 людей, ми зібрали 5 тонн гуманітарної допомоги та
роздали її тисячам переселенцям. Відверто, ми не до кінця
розуміємо, що, на вашу думку, ми робимо не так. Якщо у Вас є
конкретні пропозиції як покращити нашу діяльність, то напишіть
нам. Також Ви можете навіть допомогти їх реалізувати.

Ви нічого не робите, якщо ви реально нічого не робите!

Ну, якщо ви реально нічого не робите, то поясніть реальні причини
чому так, тільки без емоцій, а коротко і зрозуміло.

Це все показуха і PR – добрі справи робляться тихо!

Ми не погоджуємось, що про добрі справи не варто говорити.
Коли ми говоримо, про те що робимо, ми показуємо молоді нашої
громади, що під час війни можна бути активним і долучитись до
допомоги, адже наші двері завжди відкриті для нових членів/
волонтерів.

Так, через наші публікації до нас приєдналось (кількість) людей, які
прямо зараз допомагають біженцям/нашим хлопцям на фронті. Чи
було б це без публікацій – ні. Ми пишаємося нашою роботою і
говоримо про неї.

Як зробити свій контент
кращим і ефективнішим
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Визначте хто ваш читач

Направте свого читача

Навіть майстерно написаний текст буде

Не залишайте читача наодинці з

марним, якщо написати його без

отриманою інформацією. Попросіть його

урахування цільової аудиторії. Задайте

поділитися власною думкою про матеріал

питання «Хто ваша цільова аудиторія?».

або поділитися особистим досвідом в

Скільки їй років, де вона живе, чим

контексті піднятої теми (Це називається

займається, як проводить вільний час, що

«заклик до дії»). Після прочитання поста у

їй подобається, а що не подобається, який

читача має залишитися відчуття

контент подобається, який не

завершеності, а в руках повинен бути

подобається, як часто буває в онлайні,

«інструмент», який дозволяє скористатися

коли заходить у соціальні мережі, які її

отриманою інформацією.

цінності. Тільки, будь ласка, не треба
оцього 14-35, це не працює, визначте 1-3
вузькі за визначенням цільові групи і
працюйте з ними.

Зробіть текст легким для прочитання
Якщо читачеві необхідно прочитати пост кілька разів,
щоб зрозуміти його суть – це поганий пост.
Переконайтеся, що ваш текст правильно побудований:
ú логіка і виразність оповіді: речення

ú стислість: якщо в тексті можна щось

короткі, містять в собі закінчену

прибрати і сенс від цього не

думку і пов’язані між собоюÌ

постраждає – прибираємоÌ

ú один пост – одна ідеяÌ
ú пост розбитий на абзаци: полотна
тексту ніхто не любить;

ú забудьте про помилки.

Визначте, а чи потрібен цей
пост

Плануйте контент і давайте волю
несподіваності

Перед тим як щось писати, задайтесь
питанням «Яка буде користь моїй аудиторії
від цієї публікації?». Чим би не займалась
ваша молодіжна рада чи молодіжний
центр, створюючи контент ви боретесь за
увагу! З іншими сторінками, з
комп’ютерними іграми та з алгоритмами
соціальних мереж. Тому варто створювати
саме потрібний контент!


Хороший контент – запланований
контент, коли ви врахували, що у вас не
буде 10 публікацій в один день, а лише по 1
чи 2 щодня, і він не буде однаковий за
своєю суттю, десь фото, десь новини, десь
можливості для молоді, а не одне й те
саме підряд.


Не знаєте який контент потрібен вашій
аудиторії? Запитайте у них в опитуванні.

Використовуйте зв'язки з
громадськістю

Найкращий контент – з’являється
непередбачувано, спонтанно, головне
схопити цей інфопривід. Будь це киця, що
чомусь пробралась у ваш молодіжний
центр і лягла на підвіконня, чи то
«внутрішня кухня» вашої роботи.

Публікуйте актуальний контент

Новини опубліковані через три дні, після
Відносини з аудиторією повинні бути
того як подія сталась – це не дуже добре,
двосторонніми. Тож налаштуйся не лише
піклуйтесь про те, щоб ваш контент був
відповідати на коментарі до постів, але й «свіжим», не затримуйте фотозвіти і
активно вподобувати сторінки підписників, публікацію необхідних новин.
слідкувати за їх дописами, коментувати.
Також, задавайте своїм читачам питання,
стимулюйте їх давати зворотній зв’язок. Ви
можете запитати який контент їм
подобається, чи що вони б хотіли змінити у
вашій громаді.

Аналізуйте статистику

Поширюйте ваш контент

У кожної соціальної мережі є безліч
метрик, що показують, який контент
найбільше подобається вашій аудиторії.
Не забувайте зазирати туди, аналізувати і
визначати, який контент найкраще
підходить для вашої аудиторії.

Не забувайте про сарафанне радіо, групи
у фейсбук і працюйте над тим, щоб після
публікації ваш пост пішов далі, щоб його
побачило якомога більше людей.

Говоріть про результати своєї
роботи чітко

Давайте аудиторії креативний
контент

Допомогли, влаштували, передали,
забезпечили і ще багато дієслів без чітких
цифр, знижують цінність вашої роботи.
Якщо ви щось зробили, то не забувайте
говорити про це цифрами.

Якщо викладати лише статті про свою
діяльність, це може набриднути вашій
аудиторії. Поділіться з нею гумором,
мемами, зворушливими історіями успіху,
порадами від спеціалістів та огладами.
Тільки не забувайте, що це варто робити у
контексті вашої діяльності. Також не
зайвою буде й підготовка креативних
сторіс, опитувань, інтерактивів, контенту з
використанням відео.

Постійно вдосконалюйтесь
Вивчайте нові тренди, проходьте курси з
комунікацій та SMM, будьте на крок
попереду.

Кому писати, якщо цікавить
досвід молодіжних рад
Якщо вас зацікавив досвід певної молодіжної
ради, спілки молодіжних рад завжди відкриті до
співпраці та комунікації. Ці спілки гуртують
величезну і дружню спільноту молодіжних рад,
проактивної молоді, що готова допомогти вам і
поділитись досвідом своєї роботи.

Для отримання інформації про досвід інших
молодіжних рад просто напишіть їм у особисті
повідомлення у соціальних мережах.
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Посилання на спілки
молодіжних рад:

Українська асоціація
молодіжних рад 
fb.com/ukrainianyouthcouncils

Конгрес молодіжних 
рад України 
fb.com/kmrukraine

Чому важливо комунікувати 
з іншими молодіжними 
радами про потреби та
ділитись досвідом?
Ви можете надавати одне одному підтримку: навчальну,
контактами, перевізниками, матеріальними ресурсами. Якщо
вам бракує практичних навичок – ви можете їх запозичати в
інших, хто вже реалізовує ту чи іншу ідею.

Досвід інших допоможе вам відкривати себе з нових сторін.
Використовуйте ті можливості, які є в інших рад. Вони дадуть
вам не лише знання, а й нові знайомства та важливий досвід.
Це зможе вивести вашу роботу на новий рівень.
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Список офіційних 
джерел інформації
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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  
fb.com/president.gov.ua


Державна прикордонна служба України 
fb.com/DPSUkraine 


Генеральний штаб Збройних сил України 
fb.com/GeneralStaff.ua


Центр стратегічних комунікацій та
інформаційної безпеки 
fb.com/StratcomCentreUA 


Кабінет Міністрів України 
fb.com/KabminUA 

Міністерство оборони України 
fb.com/MinistryofDefence.UA 

Міністерство внутрішніх справ 
fb.com/mvs.gov.ua 

Національна поліція України 
fb.com/UA.National.Police 

Державна служба надзвичайних 
ситуацій (ДСНС) 
fb.com/MNS.GOV.UA

Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України 
fb.com/dsszzi 

Сухопутні війська ЗС України 
fb.com/UkrainianLandForces 

Військово-морські сили ЗСУ 
fb.com/navy.mil.gov.ua 

Територіальна оборона ЗСУ 
fb.com/TerritorialDefenseForces 

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:
Міністерство інфраструктури України
t.me/miUkraune 


Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
fb.com/airportboryspil/ 


Укрзалізниця 
t.me/UkrzalInfo 


Адміністрація морських портів України
fb.com/uspa.gov.ua  


Украерорух 
t.me/uksatse_official


Міжнародний аеропорт «Львів» 
fb.com/lvivinternationalairport/ 


Укравтодор 
fb.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Державна служба України з безпеки на
транспорті (ДСБТ) 
fb.com/DSBT.UA 

Список важливих
чат-ботів у Телеграмі
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Копіюйте разом із равликом 
і вставляйте у пошук Телеграму

@Hotovyi_do_vsioho_bot

@saveua_bot

Готовий до всього тут можна дізнатися, як

SaveUA бот допоможе знайти у своїй області як

вступити в територіальну оборону, вижити

волонтерів, так і запропонувати власну

цивільному та як діяти в кризовій ситуації.

допомогу. Харчові продукти, транспорт,
паливо, прихисток тощо.

@stop_russian_war_bot
STOP Russian War. завдяки боту треба
повідомляти про пересування ворожої техніки.

@stopdrugsbot

topRussia за допомогою боту можна
заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали,
Facebook-групи, Instagram-профілі, які
поширюють дезінформацію, а також інформацію
щодо місць дислокацій ЗСУ.
S

@ukraine_avanger_bot

@nampodorozi_bot

Народний месник спеціальний чат-бот, куди

Нам по дорозі. бот допоможе українцям з

українці зможуть надсилати інформацію про

автівками та українцям, яким немає чим їхати,

ворожі мітки на дорогах країни та пересування

знайти одне одного.

загарбницьких сил РФ.

@shelter_for_ukrainians_bot

@FastAid_bot

Прихисти українців, щоб ті, хто потребують
притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли
одне одного.

Джгут 2.0 перша допомога розкаже, що робити,
якщо ви не знаєте/не пам’ятаєте алгоритмів дій
при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також
інші поради першої медичної допомоги.

@turbotnyk_bot

@lettersoftruthbot

Турботник допомагає 24/7 українським
переселенцям отримати тимчасову домівку та
необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як
пункти турботи.

для поширення правди, що насправді
відбувається в Україні, серед російських
громадян. «Ти можеш надіслати росіянам
лист і розповісти про факти військової агресії
проти України».

@perevir_bot

@tribunal_ua_bot

для перевірки сумнівної інформації та новин від
журналістів. «Надсилай в бот підозрілу
інформацію – ми перевіримо її та скажемо
фейк чи ні».

матеріали для фіксації військових злочинів проти
цивільного населення. Матеріали будуть
використані як докази в Гаазькому суді проти РФ.

Деякі з ботів можуть не працювати через старання росіян або
через високу активність. У такому випадку – телефонуйте до
поліції, ДСНС, військової бригади чи місцевого СБУ. Контакти
можна знайти на сайтах територіальних підрозділів

Додатки, які можуть
допомагати
створювати контент
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Canva

Mojo

Універсальний сервіс використовують для
створення постів, сторіс, відео та презентацій.
Безкоштовно доступні 50+ шаблонів Stories, при
цьому їх можна змінювати, додаючи елементи,
змінюючи шрифти та вклеюючи фотографії, які
можна зробити на телефон або фотоапарат.
Редагувати фотокартку можна зручно прямо в
Canva: відрізати не потрібний фрагмент, додати
фільтр, налаштувати прозорість елементу.

Програма для створення анімованих сторіс на
телефоні. Спеціальні фотоефекти можуть
змінювати положення картинки, масштаб або
поступово прибирати елемент зі сторіс. Також
можна додати анімацію на текст, підставити
об'єкти, що світяться або пересуваються. Такі
сторіс Інстаграм зчитує, як «відео», а отже,
краще просуває – при цьому підписникам
простіше ознайомитися з усією інформацією,
оскільки за відчуттями це все ще картинка, яку
можна швидко подивитися.

CutStory

InShot

Простий додаток для створення фото та відео
сторіс. Зображення можна переміщувати та
масштабувати, проте повернути не вдасться.
Якщо необхідно отримати картинку «під кутом»,
змінювати кут нахилу доведеться в іншому
додатку.

Один з топових додатків для сторіс підійде тим,
хто любить ділитися відео або слайд шоу, і хоче
робити це красиво. При монтажі можна
переміщувати фрагменти, розмивати фон,
додавати музику (краще під час цього
використовувати навушники, щоб було чути
кожен біт), тексти та наліпки, обрізати відео та
пісні. Крім того, доступна зміна швидкості відео:
уповільнення та прискорення всього ролика
або його частини.

Unfold

StoryArt (Artory)

Надзвичайно зручна програма для створення

Додаток для обробки фотографій та створення

сторіс, що працює з iOS та Android. В базі

сторіс. Безкоштовно доступні кілька сотень

програми є 400+ шаблонів для постів та історій

шаблонів, безліч ефектів та десятки наліпок. У

в Інстаграм. Щоправда, у коштовній версії

повній версії користувачеві на вибір

близько 30 макетів із можливістю змінювати

відкриваються понад 3 тисячі макетів, 400+ з

шрифт, кольори та додавати наліпки.

яких анімовані та 600+ наліпок на будь-яку
тему.

Magisto

Розумний редактор відео. Достатньо
завантажити туди ролики, вибрати фонову
музику, а далі програма сама обріже
фрагменти, щоб створити монтаж. Також тут
можна створити слайд шоу із фото – достатньо
додати необхідні фотографії.

Підсумки
На нові виклики необхідно відповідати гідно і вся молодіжна інфраструктура,
молодіжні центри та простори, і молодіжні ради роблять це, виступаючи надійним
тилом для наших військових та підтримуючи переселенців. Гідно треба
відповідати і на «комунікаційному» фронті.

Ці рекомендації – допоміжний ресурс щодо комунікацій у соціальних мережах і
не тільки, який стане у нагоді тим, хто веде сторінки молодіжних рад та
відповідає за зовнішню комунікацію. Ми, автори, створили цей ресурс щоб
підтримати вашу діяльність і зорієнтувати у певних моментах, яких важливо
притримуватись.

Комунікуйте з розумом і не забувайте любити свою аудиторію. Бажаємо всім
легкої комунікації та лояльної аудиторії! Впевнені, що ці рекомендації стануть вам
у нагоді і зможуть покращити вашу діяльність.

Якщо у вас виникають додаткові питання чи запити, або вам необхідні додаткові
рекомендації, пишіть організаціям, вказаним у пункті 6. Будемо раді допомогти.
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