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Перед кожним молодіжним центром, простором або 

навіть ініціативною групою, що хоче його створити, 

завжди виникає дуже важливе завдання. Я, на правах 

безіменного автора цієї «методички», скажу, що іноді 

важливість цього завдання не поступається самій 

роботі з молоддю та її участі, ба більше – переважає.

Ні-ні-ні. Це не підручник з теорії комунікації. Якщо хочете повчитись 
комунікації – інтернет у допомогу, там дуже багато класних курсів. 
Головне, щоб ваші ручки доходили до того. Утім я впевнений, що вам, 
молодіжним працівникам і працівницям ця «методичка» точно стане 
у нагоді, не важливо, чи є у вас молодіжний центр, чи нема.


Так, а власне «Навіщо говорити?», – це перше питання, яке варто 
задавати перед тим, як щось говорити, демонструвати у світ свою 
думку, запрошувати молодь на подію чи показувати класні фотки з 
акустичного вечора з радісними обличчями молоді [поправка на 
зараз «заклопотаних волонтерів і активістів, що допомагають»].


Нащо ви то постите? Яку мету переслідуєте? Корисливу мету, для 
вас чи вашої діяльності? Якщо ви не знаєте відповіді на це питання, 
значить ваша комунікація вам не служить, вона – шум.

Це завдання – комунікація. Завдання говорити про те, що ти 

робиш, або говорити про те, навіщо робити те, що ти робиш.

Частина 1
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Ця «методичка» – також комунікація, що має свою мету. Розказати 
декілька простих речей: навіщо, як, де, з ким, як часто і ще раз як і як 
говорити (себто комунікувати).


Проте, як я вже сказав, це не підручник з теорії комунікації. Це 
«методичка» про комунікацію саме під час війни. Комунікацію, що 
змусить заявити про себе і досягнути вашу корисливу мету.


На жаль, я не зможу відповісти на питання «Нащо говорити?», якщо 
не скажу, а нащо то і для кого я говорю про комунікацію тут.

У кожної комунікації, без винятку, має бути мета

Все почалося із запиту, запиту працівників молодіжних центрів та 
особистих спостережень за тим, як молодіжні працівники, що одними 
з найперших самоорганізувались та організували молодь навколо 
себе, без вихідних працюють над гуманітарною допомогою та 
організацією волонтерів і майже нічого про це не говорять.


Ті молодіжні працівники, які роками і великими зусиллями вибивали 
підтримку на розвиток молодіжної політики, створення молодіжних 
центрів, а деякі і досі це роблять.


Не подумайте, це не про лаври і корони. Це про подальший розвиток 
молодіжної політики. Війна закінчиться, закінчиться нашою 
перемогою і це беззаперечно. Буде період відновлення і наше 
завдання – не дати забути про те, що молодіжні працівники були 
одними з перших, хто почав організовувати допомогу, поки інші 
прокидались.


Це шанс, для тих, хто великими зусиллями здобуває фінансування на 
молодіжну політику, для тих, хто бореться за існування молодіжного 
центру, або за його створення. Показати, що молодіжна робота і 
розвиток громадянського суспільства – саме те, що дозволило нам 
так швидко відреагувати на повномасштабне вторгнення.


І у центрі цієї реакції – молодіжні працівники і працівниці. Не можна 
дати забути про наш внесок. І саме тому, варто про нього говорити.


Про це і є ця методичка, про те, як говорити про вашу роботу під час 
війни і як говорити про неї потім, щоб надалі ви могли якісно 
захищати інтереси молоді у своїх громадах.

З чого все почалося? 
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Уявіть, що у місті «Н» є комунальний молодіжний центр. Він працює 
вже не перший рік і показує хорошу роботу, але влада… не те, щоб 
дуже охоче фінансує його, адже «…ну що та молодіжна політика, он 
нам треба сміттєві баки закупити/новий спортивний майданчик 
встановити/фонтан поставити…». Ну коротше, ситуація, думаю, вам 
знайома, а якщо і не знайома, то її дуже легко уявити, чи не так?


Починається вторгнення, з першого дня молодіжний центр 
згуртував молодь і організував роботу гуманітарного штабу, єдиний 
у місті. Самі організували, без вказівок зверху, бо треба діяти тут і 
зараз. Потім влада підхоплює і підтримує цю ініціативу, має гордість 
за таке завзяття. Все чудово.


Тепер, вмикаємо уяву і трошки дар передбачення. Війна закінчилась 
нашою перемогою (це 100% передбачення). Два-три місяці, у 
кращому випадку, в гуманітарного штабу ще досить справ, тому 
робота продовжується активно. І тут настає момент, коли 
гуманітарний штаб не потрібен.


На вашу думку, яка ймовірність того, що молодіжному центру знову 
треба буде боротись за існування? Це риторичне питання, «на 
подумати».


Проте точно у силах цього молодіжного центру показати, що ця 
безпрецедентна згуртованість, зокрема, є результатом його 
постійної та кропіткої роботи з молоддю. І саме тому, необхідно 
продовжувати та підсилювати підтримку молодіжної інфраструктури 
у місті.


Як цього можна досягти? Говорити про вашу роботу зараз і потім. Як 
говорити? Про це ми і розкажемо.


Отже, «Навіщо говорити?» – щоб про вас знали та пам’ятали, щоб ці 
знання і пам’ять допомогли вам розвивати молодіжну політику, 
розвивати громадянське суспільство та захищати інтереси молоді у 
вашій громаді.


Як ви це будете робити – окрема історія. Думаємо, якщо ця 
«методичка» потрапила до вас, у праведності ваших цілей ми не 
сумніваємося. Я лише покажу, як їх можна досягти.

Для наочності змоделюймо майже реальну історію

Невідомий автор

P.S. Якщо вам не підходить ця відповідь, то спробуйте знайти свою. Якщо 

не знайдете і так, то запитайте себе, а навіщо ви працюєте з молоддю. 

Якщо і на нього не знайшли відповідь… Час задуматись про зміну роботи.
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Це питання не набагато вужче ніж попереднє, адже 

способів комунікації безліч. Все навколо вас – 

комунікація. Від тексту, який ви читаєте прямо зараз, 

до рекламних оголошень на стовпі.


Я ж перелічу базові інструменти у загальних обрисах. 

Більш чіткіші інструменти ви вже будете обирати самі 

у своїй роботі, орієнтуючись на те, як і що вам треба 

показати і сказати.

Частина 2

Соціальні медіа вже давно захопили світ. Ми впевнені, що у вашого 
МЦ є сторінка в Instagram чи Facebook, може навіть канал в Telegram 
та аккаунт у TikTok, ба більше – може бути і група в Telegram та 
Facebook.


Може ви там навіть щось постите, якщо так, то ви дуже круті! Але, як 
показують спостереження, з моменту вторгнення багато сторінок 
молодіжних центрів та просторів значно скоротили свою активність, 
у той час як працівники – ні.


Як світ буде знати про вашу роботу, якщо ви про неї не говорите? 
Вірно, майже ніяк. Тому не полишайте цю справу, робіть хоча б 2 
публікації на тиждень. А то, коли все завершится, не буде як показати 
результати вашої роботи, засвідчити світу, окрім таблиць і сухих 
текстових звітів.


Не знаєте, про що писати? Пишіть про все, що робите. Скільки 
гуманітарки видали на цьому тижні, скільки молоді долучилось, коли 
її видаєте – покажіть цей процес. І повірте, окрім лайків ви отримаєте 
схвалення людей за вашу роботу.

Публікувати пости  у соціальних мережах



Я
к 

м
о

ж
н

а
 г

о
в

о
р

и
ти

?

7

Ну є ж що показати? Стомлені чи радісні обличчя, забитий 
гуманіторкою МЦ. Головне, якщо фотографуєте, протріть камеру 
перед фото (і не публікуйте заборонені у воєнний час локації). 
Зробіть гарну знимку (фото, якщо не по-львівські), якщо є час, то 
можете навіть обрати приємний ракурс і обробити у Instagram.


Наступний крок – показувати. Тут вже як ваша душа забажає, 
публікація з купою фотографій чи однією, розміщення фото на 
презентаціях. Можете навіть зробити фотосушку та повісити ці 
фотографії на стінах вашого молодіжного центру.


Роздавайте їх партнерам і волонтерам, яких ви й зловили на фото, з 
підписом від команди, залишайте приємні емоції. Показуйте, що ваш 
молодіжний центр повний життя.


Раджу все таки робити більше фото з людьми, ще краще, якщо це 
фото емоцій та процесу.

Показувати фотографії

Соціальні мережі – це добре, але не варто забувати і про старі 
добрі буклети, афіші, оголошення, листівки, надруковані 
презентації та звіти, візитівки, ті самі фотографії і цифри з 
результатами вашої роботи і ще багато всього.


Уявіть, ви заходите у молодіжний центр на дозвілля чи в гості, 
може й навіть волонтерити. На стінах центру висять 
фотографії з молоддю, на поличках видніються звіти роботи, 
які можна почитати, а при вході лежать буклети і візитівки, де 
розповідається про центр та його досягнення.


Мрія… чи не так? Не мрія, а цілком доступна реальність.


І ці друковані матеріали можна давати партнерам, можна 
давати молоді, можна давати владі, щоб знову і знову 
показувати вашу роботу.


Та хоч на візитівці крім контактів напишіть, скільки кілограм 
гуманітарки ви обробили, скільки заходів для молоді провели, 
скільки молоді стали волонтерами вашого центру.


Ідею не патентую, користуйтеся на здоров’я.


P.S. Немає грошей і матеріалів на друк? Фандрейзинг та 
партнерства у допомогу. Не бійтесь просити і дійте за 
принципом «послуга за послугу».

Виготовляти друковані матеріали
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«Сарафанне радіо» ніхто не відміняв, особливо ефективно це 
працює у малих громадах.


Просто розкажіть про те, що ви робите і яких результатів вже 
досягли. Не відчуваєте впевненості? Заготуйте пару речень, вивчить 
і розкажіть. 


Коли і як? Та будь-де і будь-коли, себто всюди і завжди, коли для 
цього дійсно є можливість: навіть, якщо це просто розмова зі 
знайомим чи молоддю, що прийшла до вас, засідання виконкому, 
зустріч на концерті. Ловіть кожну можливість!


Тільки не забувайте бути цікавим співрозмовником, питати про те, 
чим займаються люди, з якими ви говорите, шукати мости, де ви 
зможете бути один одному корисні.


Як то кажуть: «Будьте простіші, і люди до вас потягнуться».

Розповідати вживу

У відео є своя магія. На відміну від фото чи картинки там є рух і 
туди можна додати звук. Це не означає, що будь-яке відео 
краще за фото, але відео точно МОЖЕ бути змістовнішим і 
більш живим.


Це може бути stories в Instagram чи Facebook, публікація у ці 
самі соціальні мережі чи навіть прямий етер.


У відео можна показувати свою роботу та її результати, 
розповідати про них, ділитися історіями молоді, що приходить 
до вашого центру, – проявити вашу значимість для громади.


Ви можете навіть спілкуватись через відео, якщо це прямий 
етер, і вам задають питання, або ви покликали гостя на етер. 
Так ви зможете бути ближчими до людей і партнерів. Бути не 
просто «місцем» і «організацією», а такими ж людьми – 
командою, що разом з молоддю змінює громаду.


Фото також мають схожий ефект, але у фото ти не розповісиш 
про себе чи не накладеш якусь музику, щоб зробити це 
цікавіше чи привабливіше.


Відео не обов’язково потребує професійного монтажу, 
особливо якщо ви знімаєте одним кадром. Головне – не 
вдаватись до монтажу рівня 2005 року. Вже краще просто 
нарізка кадрів, ніж поганий монтаж.

Робити відео
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Майданчиків для комунікації стільки ж, скільки є 

інформаційного і фізичного простору у світі. Тобто 

говорити про себе ви можете будь-де, але не будь-де 

ваша комунікація буде ефективна, себто не завжди 

зможе досягнути своєї мети.


Ось тут я навів перелік базових майданчиків для 

комунікації, де ви можете говорити про свою роботу, 

показувати її процес та результати. У кожного 

майданчика є свої особливості, про них і згадаю.

Частина 3

Відомі нам Facebook, Instagram, Tik-Tok, месенджер Telegram, Twitter 
та хоч LinkedIn – займають одне з ключових місць у поширенні 
інформації як від організації, так і від людини (наприклад: члена 
команди чи волонтера).


Їх сила та можливості колосальні: інформацію дуже легко 
публікувати та ще легше поширювати. Ви можете відмічати у 
публікації людей та організації, проводити прямі ефірі та виставляти 
відео. І що дуже важливо – вони мають пам’ять.


Тобто, все, що ви публікуєте, залишається у соціальній мережі і ви 
можете посилатись на свої публікації, говорячи про свою діяльність. 
Такий собі онлайн-щоденник.


Соціальні мережі формують вашу репутацію і обличчя. За допомогою 
своєї сторінки ви можете зібрати довкола себе вашу аудиторію, будь 
це молодь, партнери чи влада і зробити їх своїми прихильниками, 
адже ви можете комунікувати з ними постійно.

Соціальні мережі
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10Ключова особливість соціальних мереж – можливість легкого 
поширення контенту. Іноді замало просто взяти і опублікувати пост, 
щоб про вашу діяльність дізнались всі.  Проте, ви можете цей пост 
поширити на своїх особистих сторінках, у групах вашої громади чи 
професійної спільноти на сторінках партнерів (за їх погодженням).


Так, вашу публікацію побачить якомога більше людей, на неї зможуть 
відреагувати та прокоментувати.


Впевнений, майже у кожного, хто читає цю методичку, вже є сторінка 
молодіжного центру, простору чи ініціативної групи у соціальних 
мережах. Головне – не забувайте її вести, не «забивайте» на неї, 
змахуючи на те, що у вас купа роботи зараз, і вам не до цього. Чесно, 
я вірю.


Проте, якщо вам треба було захищати інтереси вашого молодіжного 
центру і молоді у громаді до вторгнення, то велика ймовірність, що 
прийдеться це робити знову. Тому не полишайте ведення сторінок у 
соціальних мережах. Якщо не доходять у вас руки, попросіть 
волонтера. Це важливо.


І не забувайте використовувати соціальні мережі на повну, 

поширюйте публікації по групах на особистих сторінках, 
виставляйте різний контент (і фото, і відео, можна навіть трансляції), 
коментуйте від імені сторінки, відмічайте людей, партнерів, 
організації, владу.

Якщо у вас чомусь досі немає сторінки у соціальних мережах, то 
зробіть її для вашої організації. Ви втрачаєте дуже багато, а оці 
відмовки: «та що там, до нас ходить лише 20 молодих людей, нащо 
нам сторінка у соціальних мережах»,  «у нас маленька громада», «у 
нас маленький молодіжний центр», «так а що нам постити» і ще 
щось… Залиште їх при собі чи динозаврам, які бояться вести 
соціальні мережі (якщо ви один з них, то час усвідомити, що молоді 
без соціальних мереж немає, якщо ви не ведете соціальні мережі, 
значить ви неякісно виконуєте свою роботу).


Головне, не робіть ті сторінки усюди–усюди, краще зробити у 
Facebook та Instagram і вести їх регулярно, ніж у кожній соціальній 
мережі і нічого не публікувати.

Соціальні мережі – сила!



Д
е

 г
о

в
о

р
и

ти
?

11

Говорячи про ЗМІ, ми будемо говорити про телебачення, радіо, 
інтернет-видання (блоги, новинні стрічки та сайти, новинні сторінки 
у соціальних мережах) та друковані видання (газети, журнали).


Відверто, на мою думку, ЗМІ не мають таку силу поширення і якості 
залучення аудиторії як соціальні мережі, якщо це не якесь ЗМІ 
національного рівня. Проте, це моя думка.


ЗМІ скоріше несе за собою статусність і репутацію. Публікації у ЗМІ, 
участь у радіо чи телепередачах – визнання вашої роботи. І цим 
визнанням ви можете ділитись з іншими і показувати його вашій 
аудиторії.


 «О, про них в нашому віснику написали», «О, нас по тєлєку 
покажуть», «О, бачите, ми на телебаченні були» – думаю десь від 
когось ви це точно чули, або самі казали.

ЗМІ (Засоби масової інформації)

Ну прикольно ж, чи не так? Не важливо, що той ролик на YouTube набере 
менше переглядів ніж лайки під вашою публікацією про це. Неважливо, що ті, 
хто це подивився по телевізору, про це вже й забудуть завтра. Важливий сам 
факт. Так само працює і з тими, кому ви про це розповідаєте.


Це не означає, що треба усюди пхатись у ЗМІ – знову ж таки, це моя думка. 
Але про роботу зі ЗМІ забувати не треба, якщо у вас є на це ресурс, і ви 
хочете додати вашій діяльності публічної значимості – працюєйте зі ЗМІ.


Як працювати? Та просто. Зробили свою роботу, наприклад організували 
проєкт, подію, роздачу гуманітарки, підготуйте матеріали та пишіть ЗМІ  
Кажіть про вашу роботу і запрошуйте зняти про неї сюжет. Головне, у своєму 
інтерв’ю не забувайте просувати себе і свою діяльність.


Далі ви вже зможете показати всьому світу, що «подивіться, ми ж були на 
телебаченні/радіо/у газеті». Тому ви точно заслуговуєте на підтримку 
влади, партнерів 
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Фізичне проявлення – це все, чого можна торнутись руками. Це ваші 
буклети, візитівки, надруковані звіти, оголошення на вулиці, банери, 
реклама на сіті-лайтах чи біг-бордах, тобто майже все те, про що ми 
говорили у друкованих матеріалах.


Ну що про них розповідати? Думаю, тут і так все зрозуміло. Ви 
можете використовувати кожен з них, а можете лише декілька.

Фізичне проявлення

{M Завжди мати при собі декілька візитівок та буклетів;p

zM Бути лаконічними у тексті (не треба трьохкілометрових текстів, 
як у цій методичці);p

yM Намагайтесь частіше використовувати свій логотип і слоган, якщо 
таких немає, то придумайте;p

\M Якщо є можливість — «давіть» через фотографії на емоції;p

HM Використовуйте цифри — результати своєї роботи;p

FM Завжди майте при собі декілька візитівок чи буклетів;p

EM Розміщуйте фотографії молоді у центрі і буклети з візитівками при 
вході;p

GM Не жалійте ту друковану продукцію, давайте її усім, а краще за все 
звіти владі, візитівки і буклети партнерами, молоді — фотографії.

Рекомендую



Д
е

 г
о

в
о

р
и

ти
?

13
Події, засідання, зустрічі (усюди, де ви можете 

розказати про вас вживу)

І  
Як часто ви зустрічаєтесь з 

кимось, або берете участь у 

засіданнях міської ради? Скільки 

подій ви проводите у 

молодіжному центрі? У скількох 

берете участь?

ІІ  
Зі скількома людьми на день ви 

говорите? Скільки з них нових чи 

тих, хто не знає про вашу 

діяльність або останні здобутки? 

Скільки з цих людей можуть бути 

вашими відвідувачами, 

волонтерами, партнерами, 

фанатами та тими хто вас 

підтримає?

Якщо на ці дві групи питань вам складно відповісти, або ваші відповіді 
ведуть до того, що ви майже нікому нічого не розповідаєте про свій 
молодіжний центр… Час задуматись над тим, щоб це змінити.


Навколо вас безліч можливостей для того, щоб розказати вживу про 
свою діяльність, запустити і підтримати «сарафанне радіо», зробити 
так, щоб кожен житель вашої громади чи міста знав про вас і про те, 
що ви варті підтримки.


Говоріть про себе, коли можете. Головне – знайти золоту середину, 
щоб «не набридати», а краще взагалі забути це словосполучення.


У вас подія, прийшли нові відвідувачі – розкажіть про центр, лише 
«старі» відвідувачі – розкажіть, що змінилось і що ще збираєтесь 
зробити. Зустріли друга по дорозі, що запитав «Як справи?», – 
розкажіть про здобутки центру. Засідання комітету чи громадське 
обговорення щодо розвитку молодіжної політики у регіоні, місті, селі, 
громаді – знайдіть можливість попасти на нього і сказати про себе, 
давайте пропозиції.


Будьте амбасадором свого молодіжного центру, і інші, побачивши 
ваш вогонь, зможуть до нього приєднатись і підтримати вас.


Якщо ви постійно саджаєте насіння і поливаєте його – у вас буде 
прекрасний сад. Так само і з комунікаціями про вас. Говоріть про 
себе і про вас знатимуть, місця для цього дуже багато.
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Частина 4

«Від 14 до 35», чули колись таке словосполучення? Так, дійсно, у 
нормативно-правовому полі молодь визначається саме такими 
віковими рамками. Проте, давайте будемо відвертими: ЖОДЕН 
молодіжний центр не працює з усіма групами молоді і ЦЕ 
НОРМАЛЬНО.


У кожного молодіжного центру мають бути свої цільові аудиторії 
(далі – ЦА), і якщо ви визначаєте їх як «люди від 14 до 35», то ви або не 
працюєте з молоддю, або обманюєте самі себе.


Визначіть ваші ЦА, потреби, які ви для них закриваєте чи потенційно 
можете закрити своєю діяльністю. І комунікуйте у першу чергу саме з 
ними.


Розказуйте про себе і про можливості, які маєте, показуйте 
фотографії, запрошуйте підписатись на сторінку, прийдіть у школу/
університет/центр зайнятості та розкажіть про себе, запрошуйте до 
себе, пропонуйте долучатись до подій та волонтерства.


У вас же багато можливостей, вірно? Ну так і говоріть про них з тими, 
хто має бути вашим відвідувачем і з тими, хто вже є ними. Вони ваш 
ключовий людський ресурс, з яких ви можете зробити прихильників 
вашого молодіжного центру.

Молодь
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Ну тут вже і вік від 0 до 100+ підійде, головний критерій – ваша 
громада/місто/село/область. Навіть якщо вони не зайдуть до вас на 
тренінг для розвитку професійних навичок чи на гру у Мафію… вони 
мають знати, що ви робите для молоді в громаді, де вони живуть.


Спитаєте «Навіщо»? Відповідь дасть 17-річна Софія, якій про 
молодіжний центр розказала її тітка, яка побачила інформацію про 
тренінг для молоді у групі житлового масиву. Також відповідь може 
дати 40 підписників сторінки, які проголосували за ваш проєкт на 
бюджеті участі, жодного разу не будучи у вас.


І таких історій безліч. Кожен житель громади може бути вашою 
опорою і підтримкою, і якщо у вас є можливість – розповідайте їм про 
себе.


Це не означає, що треба всі сили кинути на цю комунікацію. Ні, у вас 
мають бути ключові цілі і мішені для комунікації, на які треба 
витрачати основні сили. Проте, якщо у вас є можливість розказати 
про себе і показати, що ви робите жителям громади – зробіть це. 

Жителі громади

Комунікація з партнерами не може бути ключовою для молодіжного 
центру, але вона обов’язково має бути. Сутність цієї комунікації 
залежить від того, що це за партнер.


Приклад. Уявімо, ви робите форум і запартнерились з друкарнею на 
умовах фандрейзингу чи знижки. Вони все зробили якісно і на совість, 
а ви чудово провели захід і порадували своїх учасників. Який ваш 
наступний крок?


Особисто я бачу безліч, от їх і перерахую: запросити партнера на 
подію, щоб він побачив як послужила його продукція; сфотографувати 
подію, людей і його продукцію і по завершенню події надіслати йому 
звіт-подяку; написати пост подяки партнеру; вручити сертифікат/
подяку фізично у рамочці і з пафосними словами, щоб він міг її повісити 
у себе на стіні (тому треба гарна); надішліть йому річний звіт, щоб він 
бачив до якої важливої справи доклався.


І так можна робити з кожним партнером, будь це бізнес, громадські та 
благодійні організації та навіть органи влади чи комунальні заклади.


Чи треба робити все це? Ні, обирайте інструменти самі. Проте, 
виділення внеску партнера, подяка йому і звітування може вибудувати 
новий рівень довіри для вже сталих партнерств і забезпечити вас 
подальшою підтримкою, а ситуативні партнерства зробити сталими.

Ваші партнери
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Хто це такі? Якщо у вас ще немає списку потенційних партнерів, які 
могли б бути вам корисні, а ви їм, то час його зробити. Знову ж таки, 
перелік цих партнерів повністю залежить від вашого запиту. Це може 
бути поліграфія, молодіжна рада та навіть бібліотека чи культурний 
центр, де ви можете проводити зовнішні події.


Так а як комунікувати? Ну, по-перше, – познайомтесь. Склали список, 
знайшли контакти – знайомтесь, відправте презентацію «Про нас», 
розкажіть про себе і про те, що в майбутньому б хотіли 
співпрацювати, обговоріть можливості і умови співпраці.


Так ви вже налагодите контакт і зможете розраховувати на 
підтримку, або точно знати де її не буде. Далі можете інформувати їх 
про свої успіхи щорічно і виходити на зв’язок, коли буде 
необхідність.


Якщо ви хочете побудувати мережу партнерів – це саме те, що 
треба.

Потенційні партнери

Були на форумах молодіжних центрів, молодіжних 
працівників і працівниць, коротше, усюди, де є ваше 
професійне середовище? Ми впевнені, що ви були. 
Проте, якщо ні, то не втрачайте таку можливість.


Мережування – це не просто знайомства. 
Мережування – це обмін досвідом і можливість для 
додаткової комунікаційної і партнерської підтримки 
вашої діяльності. Коли про вас знають інші молодіжні 
працівники і працівниці, вони можуть підтримувати вас 
не лише порадами, а й інформаційно, бути вашим 
амбасадором усередині тусовки і назовні.


А ще, у цьому професійному середовищі, особливо на 
форумах, часто є агенти центральної влади, що так чи 
інакше можуть допомогти вам у адвокації ваших 
ініціатив, налагоджені підтримки з боку влади у вашій 
громаді. Тим паче, «наші» агенти влади завжди 
відкриті до того, щоб спрямувати спільні зусилля на 
розвиток молодіжної інфраструктури на різних 
рівнях.


Коротше, знайомтесь з колегами та агентами, 
знаходьте нових друзів – фанатів своєї справи. Від них 
ви завжди зможете отримати підтримку.

Професійне середовище
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ЗМІ – це щось типу потенційних партнерів. Треба створити їх базу, і 
комунікувати з ними, коли вам є про що розповідати. Наприклад, 
поширити анонс події, яку ви робите, або знову ж таки, розказати про 
свою ініціативу, свій молодіжний центр, волонтерів та навіть, якщо 
треба, прозвітувати про подію.


Також ви можете можете надсилати у ЗМІ статті на тему молодіжної 
політики і роботи з молоддю в громаді, молодіжні можливості і т.п. Їм 
це сподобається.


Не забувайте, що ЗМІ важливо пояснювати, а який сенс того, що ви 
хочете поширити, яка велика мета і т.п. А якщо можете написати про 
те, який саме вони сюжет можуть зняти – взагалі «пушка».


Так познайомитесь зі ЗМІ, запозиціонуєте себе (когось з команди) як 
експерта, ще й на інтерв’ю будете ходити. Люди в громаді будуть 
знати про вас (молодіжний центр), і ви зможете заявити про ваше 
визнання ЗМІ (те, про що я говорив раніше).


Даю маленьку хитрість. Ви звісно можете писати сторінкам і на 
офіційну пошту, але особисто для мене завжди працювала схема 
«знайди прямий контакт (сторінку у соціальних мережах) 
журналіста/редактора ЗМІ – напиши йому». 8 з 10 дають відповідь, на 
відміну від холодного листа, що дає результат 3-4 з 10 (це я зараз 
про безкоштовне розміщення інформації).


Ще одна невеличка рекомендація. Якщо ви з невеликого містечка і 
зробили школу проєктного менеджменту для молоді, навряд чи про 
це треба писати на «1+1». У першу чергу орієнтуйтесь на місцеві ЗМІ 
(телебачення, ютуб/телеграм-канали, інстаграм-сторінки ЗМІ, 
журнали, газети, радіо). Там ви будете мати найкращий результат.


Ще дуже відкриті до співпраці ЗМІ під егідою «Суспільне», вони радо 
приймають історії активної молоді і молодіжних ініціатив, і охоче їх 
розповідають. Не реклама, просто особистий досвід.

ЗМІ
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Органи влади і їх представники можуть підтримати вашу діяльність, 
як матеріально, так і долучитись до адвокації затвердження 
програми розвитку молоді, прийняття бюджету молодіжного центру 
чи навіть створення молодіжного центру. Саме у таких питаннях 
комунікація і взаємодія з органами влади має особливе значення.


Тут ви можете використовувати всі інструменти, про які ми говорили, 
і тут вже треба виходити з випадку, де презентацію-звіт подарувати, 
де на зустріч прийти, а де офіційний лист написати. Проте вам скоріш 
за все не оминути офіційного листування.


Особисто від себе скажу, що у роботі з владою, будь це депутат чи 
управління/відділ бажано мати особистий контакт/знайомство, чим 
вище посада у необхідному для вас органі, тим краще. Так вам 
вдасться оминути питання «перевірки» довіри і чи можна на вас 
покластися, а відтак, легше адвокатувати потреби молоді.


Звісно, буває й таке, що ви можете стояти в опозиції до влади. Тут 
головне – не перетинати межу «міський навіжений» (рос. городской 
сумасшедший) і не «битися з Голіафом». Найкраща тактика для 
досягнення ваших цілей – формування позитивних зв’язків з різними 
групами і різними органами влади, їх представниками. Уявіть, що ви 
збираєте пазл, от і збирайте його потроху, формуючи прихильних до 
вас. Як? Тут вже написано.


Якщо ж ваш МЦ вже створений, то основний фокус має бути 
направлений на вашу підтримку і розвиток молодіжної політики. За 
вами скоріш за все вже закріплене управління/відділ, що відповідає 
за роботу з молоддю. І тут вам треба впливати на те, щоб ті, хто за 
вас відповідає, адвокатували підтримку розвитку молодіжної 
політики. Проте не будуйте «замки в небі», скоріш за все вам 
доведеться робити більшість речей самостійно, але за підтримки 
управління/відділу, чим вам і треба буде заручитись.

Органи влади

«Органи влади» звучить досить абстрактно, тому наведемо 

пряме пояснення – це ті, хто приймає і виконує рішення. Де і 

які рішення, це вже інше питання. Це може бути село, місто, 

громада, питання молодіжної політики, інфраструктури, 

охорони здоров’я чи ще чогось, що вам необхідно. Думаю, 

якщо ви у молодіжній роботі, ви розумієте, що таке «органи 

влади» і як вони можуть бути вам корисні. Якщо ні, то 

терміново закрийте цю методичку і гугліть «органи влади».
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19Завершуючи і трохи деталізуючи цей блок, владу умовно можна 
розділити на: влада за вас; влада не за вас; влада, що не 
визначилась. З «владою за вас» все зрозуміло, підтримуйте з ними 
регулярний контакт і нагадуйте, що ви заслуговуєте їх прихильність, 
інформуючи про свої успіхи. «Влада не за вас» це вже горішок 
цікавіше, шукайте причини вашої «непідтримки» і спільні інтереси, 
там вже й зійдетесь, але це може бути довгий і складний шлях. 
Будьте готові йти на компроміси. «Влада, що не визначилась» – щось 
середнє між першим і другим, їх ще треба переконати, що ви круті і 
потрібні громаді, а інколи треба й шукати спільні інтереси. Тому, 
будьте готові до різних сценаріїв.


Окремо скажу про депутатів, ось все що написано – це стосується і 
їх, є за вас, є невизначені, є проти вас. Краще мати особистий 
контакт, але без офіціозу не обійтись, тому, будьте готові 
співпрацювати і комунікувати.

Сотий раз повторю і не посинію – усюди може знайтись ваш фанат. З 
ким у вас зав’язалась розмова, будь це випадковий перехожий чи 
сусід. Цей випадковий перехожий може бути потенційним 
партнером, майбутнім волонтером чи інформаційним агентом. Тому 
будьте готові «продати» ваш молодіжний центр і дати візитку.

Люди навколо
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Частина 5

Кожен день готує для вас безліч можливостей: нова публікація, нова 
зустріч, нова подія, нове знайомство. Тому говорити про те, які ви 
круті треба завжди, заряджайте цією енергією ваших відвідувачів, 
перехожих, партнерів і друзів.

Щодня

Не забувайте про свою команду, їм також треба говорити, які ви 
класні. Тижнева нарада – чудова можливість для цього, і у сторіс 
можна підвести підсумки тижня. Також не забувайте про тих, хто 
«зверху», якщо робите щотижневі звіти – це крута можливість 
заявити про свої успіхи.

Щотижня

Напишіть партнерам приємний e-mail про результати вашої роботи 
за місяць, напишіть класний пост з фото команди та волонтерів, що 
вкладали душу у ваш центр протягом місяця, постик з цифрами та 
результатами, можете навіть зробити прямий етер. Важливо 
розділяти роботу, щоб показати, що досягнення не з’являються раз 
на рік, а це результат кропіткої праці.

Щомісяця

Це час для вашого бенефісу. Це найголовніший момент – дійте. Річне 
звітування – одна з найкращих речей, що створив світ для вашого 
піару. Робіть річний звіт, розсилайте його партнерам, друкуйте й 
даруйте представникам влади, показуйте вашим волонтерам. 
Проведіть подію, зробіть прямий етер та ще багато інших 
можливостей про те, як найсильніше можна показати вашу роботу 
за рік.

Щороку
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Чого вартий річний звіт, якщо ви мовчали весь рік, а тут бац і 
вивалили. Відповідь проста – не так багато, якби ви комунікували про 
свою роботу постійно. Сотий раз напишу, але не пошкодую. Навколо 
вас щодня є можливості – тримайте це в голові і завжди їх 
використовуєте.


Якщо ваша робота і її підтримка вам дійсно важлива, не забувайте 
про це.

Завжди
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Частина 6

Ключова проблема і виклик країни – це війна та 
спричинена нею гуманітарна криза. Наступні роки, 
навіть після перемоги, будуть орієнтовані на 
відновлення країни, а бюджети зосереджені на 
відновленні інфраструктури.


Це правильно. Важливо, щоб за цим не забули про 
розвиток гуманітарної сфери, зокрема й про розвиток 
молодіжної інфраструктури, підтримку молодіжних 
ініціатив та роботи з молоддю.


Наша проблематика у ключі комунікації та адвокації – 
не дати забути про себе і акцентувати на важливості 
розвитку молодіжної політики у громадах, адже 
завдяки роботі з молоддю гуртується громада, 
впроваджуються новітні ініціативи, не відбувається 
активний відтік молоді і так далі, думаю, ви знаєте 
продовження.


Для того, щоб про нас і вас не забували, важливо 
комунікувати про те, якими способами і де можна 
комунікувати. Про це ви вже прочитали раніше, тепер 
перейдемо до найцікавішого і найважливішого 
(можливо) – як комунікувати.


Проблематика

Актуально під час війни
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Наратив – метод впорядкування дискурсу («промови»), далі можете 
читати це слово як «наскрізна ідея комунікації», то не зовсім те, але 
так простіше зрозуміти.


Ми можемо комунікувати по-різному і на різних платформах, але, 
незважаючи на все різноманіття комунікації, яку ми можемо дати 
світу, я раджу зорієнтувати її на одному спільному наративі – 
молодіжна робота вплинула на соціальну згуртованість населення 
зараз.


Ми, молодіжні працівники і працівниці, декілька років пахали над, на 
жаль, недостатньо якісно паханим полем, щоб сформувати серед 
громадян проактивність, соціальну та громадську відповідальність, 
розвивати громадянську участь і соціальну згуртованість.


Саме тому вплив молодіжної роботи на згуртованість населення 
очевидний.


Ми вдосконалювали і розвивали той стрижень активності у 
суспільстві, що спрацював у найвідповідальніший момент – коли вся 
країна об’єдналась, щоб подолати ворога.


Про це я вже писав багато і не буду на цьому зупинятись, думаю, 
ключова ідея зрозуміла, і саме крізь неї треба комунікувати, щоб ви 
не комунікували.


Головне не робіть із себе мучеників і не зазнавайтесь, то я трошки 
гіперболізував, щоб вас змотивувати. Проте пам’ятайте це і 
комунікуйте через це.

Ключовий наратив

І так, ключовий наратив: молодіжна робота вплинула на 

соціальну згуртованість населення зараз.
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Додаткові наративи

1. Ми тил ЗСУ  

Ну тут все зрозуміло: ми 

допомагаємо переселенцям, 

військовим та ТрО у тилу

3. Ми розвивали і 

розвиваємо 

громадянське 

суспільство  

Формування громадської 

активності, чи це не те, що ви 

підкріплюєте прямо зараз своєю 

діяльністю, гуртуючи вашу 

громаду?

4. Ми гуртуємо 

молодь  

Навколо вас молоді люди, яким 

ви даєте можливість допомогти 

своїй країні, які роблять свій 

внесок у спільну перемогу, а 

скільки за цими людьми 

індивідуальних історій та 

мотивації – хоч бери і роби цілу 

надихаючу рубрику

2. Встали одні із 

перших  

Дійсно, молодіжні центри одніи з 

перших самоорганізувались та 

почали відкривати гуманітарні та 

волонтерські штаби, гуртуючи 

навколо себе молодь задля 

допомоги переселенцям, 

військовим та ТрО. (Якщо ви були 

не одним із перших, то краще це 

не використовувати)

Ключові повідомлення (опорні точки комунікації) визначаєте ви самі 
відповідно до ваших цілей, будь це підтримка вашого проєкту чи 
нарешті створення МЦ. Маєте ціль, обираєте ключові 
меседжі(бажано, щоб вони звучали активно), і далі просто усюди 
використовуєте їх у вашій комунікації, не забуваючи про наративи і 
комунікаційні цілі.


Як можуть виглядати ключові повідомлення: змінюємо наше ОТГ для 
молоді; створюємо можливості для професійного розвитку; робимо 
лідерами, створимо простір для дозвілля молоді і т.п.

Ключові повідомлення
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Тепер до цього коктейлю з наративами і ключовими повідомленнями 
додаємо ще один наскрізний матеріал – поняття, які і будуть 
формувати риторику наших повідомлень.  Це участь молоді, єдність, 
реальний результат та допомога.


Участь молоді – молодь включена у допомогу, вона створює цю 
допомогу, навіть якщо і за вашої підтримки.


Єдність – ми об’єднані і згуртовані, наша молодь єдина у допомозі і 
боротьбі.


Реальний результат – ми не просто балакаємо, а реально робимо і 
показуємо цифри і нашу діяльність (так, це варто робити, щоб люди 
розуміли, яка від вас користь).


Допомога – ми допомагаємо, а там вже самі знаєте кому.

Ключові поняття

Це не означає, що ваш текст має на 90% складатись зі слів «молодь», 
«згуртованість» та «участь». Ні. Ви можете використовувати 
ключовий і додаткові наративи, ключові меседжі і поняття, не 
промовляючи одні й ті самі слова. Тут і знадобиться ваше 
красномовство.


Головне: не забувайте, що зараз необхідно показати, що зокрема 
завдяки вашій роботі українці зараз неймовірно згуртовані – це має 
бути ваша наскрізна лінія комунікації, а далі інше додасться.


Просто визначте, що саме ви хочете додавати і не забувайте про це. 
Нагадуйте собі про це перед кожною комунікацією.

Цей розділ чекав на втілення більше місяця з початку роботи над цією «чорною 
методичкою», цьому є дві причини: лінь “їсти слона одразу”, як я люблю, і аналіз ситуації 
і зміни комунікацій у інформаційному просторі, починаючи з квітня до травня.


Треба було зрозуміти, що змінюється, що з’являється нове, що нівелюється, як 
змінюються настрої людей і риторика у інформаційному просторі. Якщо чесно, то 
змінюється багато всього, але якби я писав той розділ тоді і зараз, він би суттєво не 
відрізнявся.


Єдине, що я хочу додати у контексті цього «місячного аналізу», – завжди враховуйте те, 
що наповнює ваш інформаційний простір, те середовище і ту цільову групу, з якою ви 
комунікуєте.


Чому це важливо? Бо інформаційний простір динамічний, і вам треба бути у ньому 
стійкими як камінь зі своєю ідеєю, і гнучким як вода, щоб адаптуватись під нові виклики. 
Тобто, ваш контент і комунікація мають бути актуальними, тому і форму ваших меседжів 
треба адаптувати під ситуацію. 

Важливе
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Частина 7

На нас чекає відновлення країни, а саме – гуманітарне, 
інфраструктурне, професійне, соціальне та 
психологічне. І повірте, ми будемо на кожному щаблі і 
нам треба буде адаптувати нашу діяльність, але 
головне тут – не забути про молодіжну роботу і її 
принципи. Які треба буде відстоювати після перемоги. 
Знову і знову нагадувати про важливість роботи з 
молоддю.

Проблематика

Ключовий наратив не змінився – молодіжна робота 
вплинула на соціальну згуртованість населення 
зараз.. Так, на цьому треба буде робити акцент і після 
перемоги, адже лише будучи згуртованими можна 
буде відновити і розвивати нашу країну. Просто тепер 
ця згуртованість буде більше адаптуватись під вашу 
діяльність, тут як ви будете використовувати цей 
наратив – за вами, але це точно має бути він.

Ключовий наратив

Перемога точно не буде завтра, і навряд чи через 

місяць після того, як буде випущена ця «методичка». 

Проте, вона точно буде. Що буде конкретно… 

складно прогнозувати точно, але тим не менш, є 

моменти, на які варто буде спиратися у комунікації.
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Додаткові наративи

1. Робота з молоддю 

потребує підтримки  

Ця правда була до 

повномасштабного вторгнення і 

буде ще більшою після перемоги. 

Головне – покажіть, чому саме 

вона потребує підтримки у 

вашому випадку, яку саме 

користь дасть ваша робота з 

молоддю

3. Ми розвиваємо 

громадянське 

суспільство  

Думаю тут особливих пояснень 

не треба. Розвиток 

громадянської активності, 

поширення інструментів 

громадянської участі, 

волонтерство і багато-багато 

іншого

4. Ми допомагаємо у 

відновленні та 

відбудові країни 

(застосовувати за 

необхідності)  

Ваша робота може бути 

сфокусована на соціальному 

відновленні та 

професіоналізації, тому цей 

наратив може бути досить 

сильним. Головне, у цьому 

випадку, не займати місце 

соціальних служб. Пам’ятайте, 

хто ви і що таке молодіжна 

робота

2. Ми встали одними 

з перших  

Давіть на це, якщо це дійсно так, 

або хоча б іноді підкреслюйте 

проактивність під час війни, як 

свідчення важливості вашої 

роботи. Головне тут не 

зазнаватись

Так само будуть залежати від ваших цілей. Приклади наведені у 
минулому розділі.

Ключові повідомлення
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Участь молоді – молодь була і є включена у допомогу і у відновлення, 
навіть якщо і за вашої підтримки, під час війни і після. Покажіть її, 
розкажіть про неї – це необхідно.


Соціальна згуртованість – ми можемо бути різними, але ми були і є 
об’єднананими до війни, під час війни і після. Покажіть зв’язок 
згуртованості зі своєю роботою і ваш внесок у соціальну 
згуртованість.


Реальний внесок молоді – участь молоді це не абстрактні слова, а 
реальні результати. Те, що вони реально зробили за час війни і 
роблять зараз. Покажіть історії молодих людей вашої громади, 
змотивуйте інших молодих людей і ваших партнерів до підтримки.

Ключові поняття
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Частина 8

Робіть звіти про вашу роботу, у форматі публікацій щомісяця чи 
щоквартально, у форматі презентацій щорічно, розповідайте про 
КОНКРЕТНІ результати вашої роботи та подальші плани.


Робіть щорічне звітування як подію, звітуйте вашому органу влади і 
на засіданнях, надсилайте презентацію зі звітом і подякою 
партнерам.

Звітування

Просто, дотепно, смішно і яскраво –  ідеальний 
варіант, щоб показати, що ви не «динозавр» і 
висвітлити побутові ситуації чи особливості громади у 
інтерактивний спосіб, і одночасно завоювати 
прихильність аудиторії. Головне не «перегнути».

Меми

Як можна зрозуміти з попередніх розділів, форма вашої 

комунікації може бути яка завгодна, від поста у 

Facebook до відео у TikTok, навіть, якщо ми говоримо 

про інструменти, що можуть не дати людям вас забути.
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Одна справа щось робити самим, інша справа робити це разом не 
лише з молоддю, а й з партнерами, потенційними партнерами та 
органами влади. Долучайте до своєї діяльності тих, з ким ви хочете 
налагодити кращий контакт чи з ким ви його маєте і хочете 
підсилити.


Так ви покажете свою реальну діяльність і включите у це 
стейкхолдерів молодіжної політики, що допоможе вам отримати їх 
підтримку.

Долучати до діяльності ЦА

Люди мислять і бачать історіями, так ми вже звикли. Це форма 
упорядкування знань, яка нам до вподоби. Тому намагайтесь 
комунікувати власними історіями, історіями людей, подій та 
організацій. Будь це історії успіху, досягнень, чи невдач. Скільки 
зараз історій навколо вас? Скільки ви можете зібрати? Я впевнений, 
що багато. Кожна людина несе у собі історію, як і кожна подія, як і 
кожна організація. Розповідайте їх.


Головне – це вибудовувати історію логічно. Щоб більше з цим 
познайомитись, загугліть і знайдіть декілька прикладів. Інструмент 
робочий.

Історії (сторітелінг)

На противагу, а точніше у доповнення до 
історій є інфографіки та цифри. Простий спосіб 
донести важливу інформацію стисло та коротко 
– показати її у інфографіці чи цифрах. 
Інфографіка – це візуальне представлення 
інформації. Наприклад, коли на картинці 
показано процес видачі гуманітарної 
допомоги, який ви налагодили, чи результати 
вашої роботи у цифрах. Використовуйте це, 
щоб підкреслити масштаби вашої діяльності, 
але не робіть багато «цифро-публікацій».

Інфографіки та цифри
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Інструмент порівняння дуже легко «вбивається в голову» та 
запам’ятовується. Це простий спосіб показати різницю того, як було 
до вашої роботи і стало після, або як зараз і може стати після. 
Головне, це якісна візуалізація.

Порівняння (було/стало, до/після)

ІК – це поширення інформації, в основному воно сплановане та має 
свої конкретні цілі (наприклад кількість репостів, кількість реакцій, 
досягнення якісної цілі…) 


Тобто зробити одну публікацію – недостатньо. Поширюйте 
інформацію, зробіть репости по групах у Facebook, підключайте до 
інформаційної кампанії всіх, кого можете, робіть «сарафанне радіо», 
щоб про те, про що ви хочете, говорили з кожного кута. Поширюйте 
необхідну інформацію у групах вашої громади, ЗМІ та інформаційних 
сторінках, залучайте блогерів, ваших волонтерів та самі ставайте 
амбасадором вашої ідеї.

Інформаційні кампанії (ІК)

Підкріплюйте вашу комунікацію на ваших подіях, або навіть 
організовуйте подію присвячену вашій комунікації.

Події

Дайте можливість висловити свою думку молоді, дослідіть їх потреби 
і розкажіть про них громаді та своїй аудиторії. Так само можна і зі 
стейкхолдерами. Опитування (соціальне дослідження) є однією з 
основ молодіжної роботи, що допомагає зорієнтувати діяльність.


Це не означає, що це обов’язково має бути серйозне велике 
дослідження (без цього звісно нікуди, хоча б раз на рік), але 
опитування може бути і просто в соц. мережі.

Опитування та дослідження
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Ви завжди можете зібрати зворотній зв’язок про вашу діяльність у 
ваших відвідувачів чи партнерів, а наступне, за їх погодження ви 
завжди можете ним поділитись. Це допоможе легко вибудувати 
позитивний імідж вашої організації і підкреслить ваші сильні сторони.

Зворотній зв’язок

Можна каву випити, можна організувати щось на кшталт наради чи 
пограти у футбол. Жарти-жартами, але зустрічі це важливо, не все 
відбувається публічно і про це варто пам’ятати, у ваших руках, 
особливо у цій ситуації є можливість організувати неформальну 
(непублічну) зустріч людей впливу. Так ви і зарекомендуєте себе, і 
покажете серйозність вашої діяльності й намірів.


Звісно, до зустрічі треба добре підготуватись.

Неформальні зустрічі інфлюєнсерів (тих, хто 

впливає) та людей у владі

Далеко не найкращий інструмент, але працюючий. Чому не 
найкращий? Бо з ним треба бути обережним. Це може бути 
неймовірно гарна подяка партнеру, може бути доповнення 
шоколадкою до звіту, чи приємності для ваших відвідувачів чи 
волонтерів. Головне, якщо робите його, зробіть з душею, щоб він 
запам’ятався.

Подарунки (небезпечний інструмент)
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Частина 9

Збирайте контакти впливових людей з якими контактуєте, зараз у вас ще 
більше таких можливостей, більше можливостей комунікації з ними, 
розповідайте їм про свій молодіжний центр чи ініціативу, далі ці контакти 
обов’язково вам знадобляться.

Збирайте контакти

Намагайтесь вийти на депутатів і впливових людей, що формують думку 
влади, міського голови та ЗАЛУЧАЙТЕ їх до діяльності вашого центру, щоб 
вони відчули на практиці вашу діяльність. Далі, завдяки ним ви зможете 
адвокатувати підтримку молодіжної політики та центру.

Шукайте зв’язки

Ну тут і так все зрозуміло.

Ініціюйте зустрічі та обговорення задля формування 

підтримки

Якщо ви давно не працювали з якимось партнером чи донором, саме час 
йому написати, щоб залучити до роботи і співпраці.

Пишіть тим, кому давно не писали

Цьому було присвячено окремий розділ, думаю, якщо ви його прочитали, 
питань у вас виникати не буде.

Пов’язуйте рівень залучення молоді зараз, з вашими 

попередніми проектами

У нотатки. Про що зазвичай не говорять.
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Частина 10

pa Єдиноправильна відповідь – осмислити свою комунікацію на всіх 
фронтах, що ви скоріше за все зробили. Проте радимо зробити це 
ще раз, після прочитання.i

oa Вивчити нові наративи, що допоможуть нам продовжувати рухати 
молодіжну політику вперед навіть після перемоги, як «Отче наш».i

na Сформувати цілі вашої комунікації та її цільову аудиторію.i

Aa Використовувати наявні інструменти, відповідно до ваших цілей і ЦАa

:a Пронизувати всю комунікацію ключовим наративом, додавати 
до неї додаткові наративи, ключові меседжі та поняття.i

9a Бути різноманітними і сміливими у комунікації. Не забувайте 
розповідати історії.

З найкращими побажаннями 
Ваш Автор

Впевнений, що навіть якщо у вас з комунікацією все чудово, ви 
зможете для себе знайти щось нове і корисне у цій «темній 
методичці». У будь-якому разі, вона містить важливу інформацію про 
спільний наратив, який нам варто розділяти всім і бути об’єднаними у 
питанні розвитку і підтримки молодіжної політики.


Був радий бути вам корисним. Якщо у вас виникають якісь додаткові 
питання чи побажання, або вам важливо отримати якийсь приклад 
комунікації чи інструменту, навіть на змодельованій ситуації, пишіть 
сюди: https://t.me/AnonymousYouthWorker_bot

https://t.me/AnonymousYouthWorker_bot
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ДОДАТКОВЕ (стане у нагоді)

Назбирав на просторах інтернету додаткові 

матеріали, що можуть бути корисними для вашої 

роботи, не лише у комунікаціях.

Корисна методичка від колег з-за кордону про те, як говорити про 
війну. Підійде як молодіжним працівникам, так і стане у нагоді 
комунікаційникам молодіжних центрів. In English.


Посилання: https://eks.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/03/24/3wcfsc/how-to-talk-about-war-

article-2022.pdf 

«How to talk about war»

Рекомендації, у першу чергу, з комунікацій для молодіжних рад від 
Конгресу Молодіжних Рад України (КМРУ) та Української Асоціації 
Молодіжних Рад (УАМР) під проводом ВМЦ. Також можуть стати вам 
у нагоді. Там і про інформаційну безпеку, і про те, що варто 
поширювати і не варто, та навіть як відповідати на гнівні коментарі. 


Посилання: https://auyc.org.ua/youth-policy/komunikatsiia-molodizhnoi-rady-pid-chas-viyny/ 

«Комунікація молодіжної ради під час війни»

Тут вже наші з вами колеги з ВМЦ (Всеукраїнський молодіжний 
центр) створили рекомендації по роботі МЦ. Там і про фізичний 
простір і про діяльність в цілому, не опускають і питання комунікацій, 
є декілька тез про це і корисні посилання.


Посилання: https://auyc.org.ua/youth-policy/molodizhnyy-tsentr-pid-chas-viyny-rekomendatsii-

dlia-molodizhnykh-tsentriv/ 

«Молодіжний центр під час війни. Рекомендації по 

організації простору та діяльності молодіжного 

центру у воєнний час»

https://eks.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/03/24/3wcfsc/how-to-talk-about-war-article-2022.pdf
https://eks.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/03/24/3wcfsc/how-to-talk-about-war-article-2022.pdf
https://auyc.org.ua/youth-policy/komunikatsiia-molodizhnoi-rady-pid-chas-viyny/ 
https://auyc.org.ua/youth-policy/molodizhnyy-tsentr-pid-chas-viyny-rekomendatsii-dlia-molodizhnykh-tsentriv/
https://auyc.org.ua/youth-policy/molodizhnyy-tsentr-pid-chas-viyny-rekomendatsii-dlia-molodizhnykh-tsentriv/
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СЛОВНИК (може знадобитись)

Комунікація – це процес обміну інформацією, що включає у себе 
передачу інформаційного повідомлення у різних можливих виглядах 
від комуніканта (ініціатора комунікації) до реципієнта/комуніката 
(отримувача повідомлення).


Комунікація містить у собі не лише процес передавання інформації 
(зокрема й шляхи), а процес розшифрування повідомлення 
комунікатом (те, як повідомлення сприйме той, хто його отримає). 
Це також дуже важливо у контексті комунікацій, адже повідомлення 
має бути зрозумілим і доступним для тих, хто їх має отримати.

Комунікація

Повідомлення – інформація, що передається через комунікацію.

Повідомлення

Мішень (мішень адвокації) – це об’єкт адвокації, той на кого 
направлена певна адвокаційна діяльність в рамках адвокаційної 
кампанії.

Мішень

Цільова аудиторія (ЦА) – це група людей, на яку розрахована ваша 
діяльність та на яку, у контексті комунікації, має бути направлена 
ваша комунікація. 


Чим ЦА конкретніша і вужча (за означеннями: працює, не працює, 
живе у місті, селі, займається спортом і т.п.), тим краще. Люди віком 
14-35 років – дуже погане рішення для її визначення. Можете так 
декларувати, звісно, але краще оберіть щось поконкретніше, 
наприклад підлітки-студенти закладів профтехосвіти (чисто 
приклад).

Цільова аудиторія
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СЛОВНИК (може знадобитись)

Адвокація – це представництво інтересів окремої категорії 
населення в частині донесення актуальності проблеми, з якою 
зіштовхнулась ця категорія та просування шляхів вирішення 
сформульованої проблеми. 


Зазвичай адвокація спрямована на зміну чи розроблення політики, 
ухвалення рішень місцевого органу влади, органу місцевого 
самоврядування чи законодавчого рішення, для ініціювання 
корисних соціальних змін, для певної соціальної групи.


Дуже доступний приклад: адвокація створення молодіжного центру. 
Це коли не просто міський голова вирішив таке відкрити, а коли 
громадські активісти проводили соціальні дослідження та 
інформаційні кампанії (у рамках адвокації), щоб донести важливість 
створення МЦ до міського голови, який за ініціативи депутатів, з 
якими попрацювали учасники адвокаційної кампанії, прийняв 
рішення про створення МЦ,

Адвокація


