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ПЕРЕДМОВА
Четверта ранку 24 лютого 2022
року. Ця дата розділила усю діяльність молодіжних центрів,
рад і організацій на «до» та «після», ставши новою точкою відліку розвитку молодіжної роботи.
У цей ранок росія розпочала
повномасштабне вторгнення на
територію України, запустивши процес невідворотних змін
у житті кожної молодої людини.
Понад два мільйони з них стали
внутрішньо переміщеними особами та ще близько 2 мільйонів
молодих людей виїхали за кордон.
До початку війни в Україні функціонувало понад 300 молодіжних
центрів та просторів. Станом на
червень 2022 року 23 об’єкти молодіжної інфраструктури з числа
молодіжних центрів та молодіжних просторів пошкоджено чи
повністю зруйновано, 59 – окуповано. Водночас 121 молодіжний центр переформатував свою
роботу і працює як гуманітарні
хаби, шелтери для ВПО, волонтерські центри, центри надання
допомоги тим, хто її потребує.
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Загартовані дієвими інструментами молодіжної роботи, які
були набуті під час подій Євромайдану, Революції Гідності та
пандемії Covid-19, у критичний
момент молодіжні центри об’єднали зусилля з громадськими
організаціями,
молодіжними
працівниками, активістами та
волонтерами заради однієї цілі –
створити надійний тил для тих,
хто захищає Україну на передовій.
Відкрита вами збірка об’єднує
частину історій звитяги молодіжних центрів, просторів та молодіжних організацій, що розкриває тернистий шлях від перших
волонтерських ініціатив до злагодженої роботи гуманітарних
штабів, складів та центрів опору
під час війни.
У збірці наведено далеко не всі
історії молодіжних центрів, їх
було і є набагато більше, стільки,
що не вмістити в одну збірку. Історії у ній розміщенні без логічного впорядкування, адже кожна історія є по своєму подвигом
і не може оцінюватись як перша
чи остання.

Робота молодіжних центрів є постійною, щодня щось змінюється, досягаються нові результати.
Проте, ми не можемо охопити
кожну змінну наживо. Тому, зібрані історії зафіксовані у часі,
що наведений на початку кожної
з них, а історії написані у минулому часі.
Історії були підготовленні працівниками відділу комунікації і
представництва Всеукраїнського молодіжного центру та волонтерами в рамках інформаційного проєкту «Молодіжні центри
в дії» за сприяння молодіжних
центрів і організацій, що ділились своїми історіями.

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ЧЕРНІВЦІВ
«РЕЗИДЕНЦІЯ МОЛОДІ»:
від Координаційного центру з
надання гуманітарної допомоги
до СпівДія Хабу Чернівці
ЛОКАЦІЯ: м.Чернівці, Чернівецька область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Що там у МКУ Резиденція молоді?..
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
МКУ Резиденція молоді
Від початку війни у Чернівцях
на базі молодіжного центру «Резиденція молоді» заснували Координаційний центр з надання
гуманітарної допомоги. Центр
збирав необхідні речі як для переселенців, так і для українських
захисників: продукти харчування, засоби особистої гігієни та
побутової хімії, дитячі речі, ліки
та те, що необхідно військовим.
Центр отримував допомогу як
від місцевих благодійників та
благодійниць, так й з-за кордону. Відгукувались всі: прості
люди, бізнесмени, місцева громада, українська діаспора.

Центр сортував та розподіляв
принесені речі, і, відповідно до
запитів, направляв допомогу до
міст та захисникам. Окрім того,
центр допомагав іншим волонтерським групам. Команда створила та адмініструвала спеціальний волонтерський канал та
чат, де люди зможуть знайти волонтерську допомогу.
Основу координаційного центру
склали 10 представників МЦ,
друзі, представники громадського сектору й усі небайдужі.
Постійна команда – це понад 40
людей. Ще близько 60 чоловік –
водії, що допомагають перевозити сім’ї, приладдя та продукти
по Україні.

«У мирний час молодіжний центр
– це місце, де молодь може проявити себе. Дуже приємно спостерігати за тим, що і у воєнний
час молодь не стоїть осторонь.
Щодня до нас приходять люди
зі словами: «Чим я можу допомогти? Я хочу бути корисним чи
корисною». Це додаткова мотивація не зупинятись. Бажаємо волонтерам по всій країні не
втрачати запалу, пам’ятати, що
зусилля кожного – це наш вклад
у спільну боротьбу. І, звісно, перемоги нам. Все буде Україна!»,
– Світлана Олексійчук, директорка МКУ «Резиденція молоді».
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ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР:
нове життя у Дніпрі

ЛОКАЦІЯ: м. Дніпро, Дніпропетровська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Продовжуємо ділитися з вами результатами діяльності...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Луганський обласний молодіжний центр
Саме тому з початку повномасштабного вторгнення росії команда Луганського обласного молодіжного центру була вимушена
переїхати з Сєвєродонецька до
Дніпра, аби допомагати населенню Луганщини наближувати спільну перемогу. Установа
не тільки відновила діяльність
та молодіжну роботу, але й сфокусувала діяльність на волонтерській роботі з переселенцями.
За приблизними підрахунками,
від початку російсько-української війни з Луганської області
до Дніпропетровської перемістились щонайменше 10 тисяч
молодих людей.

Аби не дати їм загубитись у цей
складний час, допомогти реалізувати себе та підтримати морально, Луганським обласним
молодіжним центром було створено волонтерський хаб для молоді Луганщини у Дніпрі.
Переїхавши до Дніпра, обласний молодіжний центр зосередив свої зусилля на волонтерській діяльності та гуманітарній
допомозі для підтримки жителів
Луганської області, які залишились вдома, а також тим, хто
переїхав. Спільними зусиллями
з молоддю Дніпра, ВПО волонтерами та іншими партнерами
працівники молодіжного центру створили систему волонтерської допомоги.

Також, центр отримав з підтримкою місцевої влади та міжнародних патнерів отримав та
обладнав меблями і технікою
коворкінг та логістичний пункт
видачі гуманітарної допомоги,
звідки й працює команда центру
та волонтери.
Коли вони відкрили форму для
реєстрації на гуманітарну допомогу, за перший день зареєструвались 2300 ВПО. Такої кількості
людей Луганський ОМЦ навіть
не очікував. Call-центр щодня
обдзвонював тих, хто зареєструвався. За день надавали гуманітарну допомогу 120 людям, які
приходять на визначений час.
Луганському обласному молодіжному центру допомагали 20
молодих волонтерів.
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ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР:
від «Оборона Полтави»
до «СпільноХаб Полтавщина»

Завдяки проєкту було створено
три точки, де підлітки отримували соціо-емоційну підтримку,
доступ до індивідуальних та групових психологічних консультацій та арт-терапії, а молоді
батьки могли отримати базову
гуманітарну допомогу для немовлят (памперси, дитяче харчування, засоби гігієни).

ЛОКАЦІЯ: м. Полтава, Полтавська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 30.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Команда Обласний молодіжний центр.Полтава на зв’язку...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Обласний молодіжний центр.Полтава

Тільки за три місяці роботи працівників молодіжного центру та
волонтерів, вдалося провести
більше 100 тематичних заходів,
залучивши близько 1000 дітей
та підлітків. Заняття користувалися шаленою популярністю, є
й ті, що не пропускали жодного
дня. Без волонтерів таку роботу
не вдалося б реалізувати, серед
них є чимало полтавців, харків’ян, краматорців, маріупольців.

У Обласному молодіжному центрі м. Полтава з першого дня
повномасштабного вторгнення
російської федерації на територію незалежної України волонтерили в складі громадського
руху «Оборона Полтави». Це
добровольча платформа, яка
об’єднує волонтерів міста та області у єдиній меті – забезпечувати безперебійну роботу фронтового тилу.
Пізніше обласний молодіжний
центр став регіональним партнером проєкту «Спільно. Точки
зустрічі», що спрямований на
підтримку дітей, підлітків та їхніх родин, які через війну були
змушені залишити свої домівки.

У квітні на базі Обласного молодіжного центру. Полтава започаткував свою роботу «СпільноХаб Полтавщина» для надання
психологічної допомоги ВПО,
допомоги шелтерам. У Хабі надавалися й кар’єрні консультації для допомоги з працевлаштуванням.

9

ТЕРНІВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ
ЦЕНТР «INTERN»:
гуманітарний центр допомоги

За три тижні роботи тернівчанками пошито та передано понад
тисячі виробів: балаклав, прапорів, пов’язок, які тепер зігрівають захисників України.

ЛОКАЦІЯ: м. Тернівка, Дніпропетровська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 20.04.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Хочемо розповісти про маленьке, але таке потужне місто...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Молодіжний центр «InTern»

Також центр проводив тренінги
про правила безпечного поводження з незнайомими предметами та надання першої домедичної допомоги, а 8 березня
молодіжний центр «InTern»
провів акцію «Візьми квітку,
підтримай ЗСУ!» та зібрав більше 22 тисяч грн на потреби захисників.

Молодіжний центр «InTern» міста Тернівка Дніпропетровської
області з першого дня повномасштабного вторгнення розпочав роботу як гуманітарний
центр допомоги українським захисникам.
До допомоги долучився кожен
небайдужий житель і гість Тернівки. Волонтери, особливо молодь 13-14 років, плели сітки,
сортували, фасували, розвантажували гуманітарну допомогу та
патрулювали вулиці міста.
Усі місцеві бізнеси та підприємства об’єдналися навколо спільної справи: вони готували гостинці та обіди для воїнів ЗСУ,
передавали продукти першої необхідності та обладнання.

«Хто такі тернівчани? Це дев’ятирічна дівчинка, що вирізає шаблон устілки для берців; це пані
поважного віку, що хоче здати
кров, бо саме в неї вона з рідкісним резусом; це молода дівчина
на великому терміні вагітності,
яка вже другий день поспіль готує
стрічки для маскувальної сітки; це
десятки людей (діти, молодь, жінки), які під час звуків повітряної
тривоги плетуть ту саму надію на
захист для своїх братів, чоловіків
та синів; це бабусі з добрими очима та запашними пирогами: «Ось,
це для хлопчиків… Якщо потрібно,
ми і борщу зваримо» і збентежений дідусь з ящиком яблук: «Візьміть, га?» Це волонтери, підприємці, депутати та місцева влада,
які фінансують, будують, кормлять
та забезпечують українців; це
шахтарі – енергетичний тил всієї
країни. Хто ж такі тернівчани? Це
нереально дивовижні люди, це
дійсні патріоти свого міста, своєї
країни!», – Анжела Тутова, директорка Тернівського МЦ.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ШТАБ:
синергія Запорізького обласного
центру молоді та громадської
організації «СВОЇ»
ЛОКАЦІЯ: м. Запоріжжя, Запорізька область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Розповідаємо про Запорізький гуманітарний штаб допомоги...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Запорізький обласний центр молоді
СВОІ - Спільнота Волонтерів Об’єднаних Ідеєю
Волонтерський
гуманітарний
штаб у місті Запоріжжя працює
з моменту вторгнення російської
федерації на територію України і
наразі є найбільшим у межах міста.
Штаб було організовано спільно з громадською організацією
«СВОЇ» та Запорізьким обласним
центром молоді. До його діяльності були підключені представники багатьох активних спільнот
міста, а у його роботі праактично
щодня брало участь близько 100
волонтерів.

Основний напрямок діяльності
штабу – збір гуманітарної допомоги та перенаправлення її
до менших центрів збору та на
потреби військовим і внутрішньо-переміщеним особам.
З 1-го квітня розпочав роботу
шелтер від волонтерського штабу, який вміщує 100 осіб, який
стає прихистком для сотень вимушених переселенців, де люди
отримували медичну допомогу,
а також закривали усі первинні
потреби.
Волонтери штабу допомагали
усім, хто цього потребує. Завдяки їм жителі Запорізької області, яким необхідна допомога,
отримали продукти харчування,
санітарно-гігієнічні засоби та
медичні засоби.
Штаб співпрацював з іншими
центрами, збирав базу контактів, які можуть надавати допомогу різного спектру по всій
України.

«Я знаходжусь у штабі кожного
дня, з ранку до вечора, роблячи
великий пласт роботи, який в інший час мала б робити лише за
гроші. Я не можу залишатися осторонь, поки наші військові захищають наші землі і мою особисту
безпеку від цілком несправедливого та нахабного вторгнення російського агресора. Я маю бути тут,
бо потрібна. Ми також ведемо бій,
але в тилу, забезпечуючи наших
військових речами першої необхідності та підтримуючи постраждалих та цивільних. Я хочу сказати всім волонтерам і волонтеркам
– ви неймовірні! Я щодня спілкуюся з кожним і знаю, що в кожного є
свій особистий біль та страх, який
спричинила війна. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо надавати свою підтримку та реальну
допомогу іншим. Колеги та друзі,
тримаймось і продовжуємо робити все, що від нас залежить, допоки не відвоюємо своє право на
свободу!», – Анастасія Кліменко, Запорізький волонтерський
штаб.
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ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
МОЛОДІЖНИЙ РЕСУРСНИЙ
ЦЕНТР: створення Цивільного
Штабу Допомоги
ЛОКАЦІЯ: м. Черкаси, Черкаська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 14.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Черкаси – місто, що об’єдналося завдяки спільній меті...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Черкаський обласний молодіжний центр
Команда Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру з початку повномасштабного
вторгнення долучилась до волонтерства. Кожен опанував для
себе нову роль: логіста, координатора, сортувальника, експерта із пошуків гуманітарки та закупок амуніції.
Для молоді центр проводив майстер-класи по створенню карти
бажань, ігри, тренінги, арт-терапії, групові уроки гри на гітарі та
ще багато заходів і подій, які допомагають молоді залишатись
згуртованою та емоційно стабільною.

Також центр запустив проєкт
«Українізація», куди запрошували черкащан різного віку та
професій позмагатися у знаннях
про українську музику, український кінематограф, українську
літературу.
Відділ національно-патріотичного виховання центру також
працював на волонтерському
фронті, щоб допомагати цивільним та захисникам. Команда
організувала Цивільний Штаб
Допомоги, що є одним із найбільших волонтерських хабів у
місті.
Команда Штабу налагодила
логістику для постачання допомоги, займалася пошуком
медикаментів, брала участь в
інформаційній війні, координувала волонтерів, консультувала
тих, хто потребує допомоги та
продавала патріотичні наліпки
за благодійні внески.
Також активна команда Черкас
передала консервацію, солодощі та випічку для переселенців,
організувала благодійні концерти та вишколи, а ще виготовила ліжка, буржуйки та «їжаки» для військових.

«Все тому, що ми давно розуміли
що росія не облишить свої спроби окупувати Україну і тривалий
час готували цивільне населення
на вишколах, готувались самі, вимагали від влади облаштування
бомбосховищ та гнали з Черкас
проросйських виродків, не даючи
їм змоги поширювати тут свої ідеї.
Сьогодні я хочу подякувати кожному, хто робить свій вклад у перемогу. Ми пишемо нову історію
України, і лише від нас залежить –
чи збережемо ми Україну для майбутніх поколінь», – розповідає Ян
Антонюк, організатор Цивільного Штабу Допомоги.
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СПІВДІЯ ХАБ ЖИТОМИР –
серце волонтерів #ЖтРазом

ЛОКАЦІЯ: м. Житомир, Житомирська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 14.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Сьогодні розповідаємо про СпівДія Хаб #ЖтРазом...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
СпівДія Хаб #ЖтРазом Інститут Креативних Інновацій

24 лютого у Житомирі розпочала
діяти ініціативна група волонтерів та волонтерок #ЖтРазом.
У перший же день повномасштабної війни команда розпочала
комунікацію активних лідерів та
лідерок думок і небайдужих людей, збір потреб та прийняття
заявок від населення, якому потрібна допомога.
Штаб залучив до роботи інші ініціативні групи та додаткові команди для консолідації зусиль.
Головна діяльність полягала у
роботі з цивільним населенням
громад Житомирщини. У північних громадах області ворог наносив авіаудари по регіону, тому
Штаб збирав та закривав потреби постраждалих людей.

26 лютого було відкрили гуманітарний штаб. У перші дні до
роботи долучилось близько 100
осіб, всі вони мали свою зону
відповідальності: сортування,
видачу, збір запитів, плетіння
сіток тощо. Певний час діяв на
базі хабу і «Безкоштовний стоковий шоурум» – відкрита точка
видачі речей.
Робота гуманітарного штабу
розвивалась та згодом штаб
став Житомирським СпівДія Хабом, що надавав гуманітарну
допомогу в місті та області.

Про мотивацію роботи під час
війни розповідає одна із координаторок штабу Вікторія Безсмертна: «Координування волонтерських ініціатив – це яскравий
приклад того, що молоді люди не
якесь абстрактне майбутнє, а це
ті хто тут і зараз робить важливу
справу, щоб допомагати потребуючим. Це про видимість, силу,
небайдужість молодих людей. Ми
вміємо працювати, об’єднувати
людей різного віку, статі, сфери
діяльності задля перемоги України».
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СПІВДІЯ ХАБ КАМ’ЯНСЬКЕ
НА БАЗІ ЦЕНТРУ
МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ

ЛОКАЦІЯ: м. Кам’янське, Дніпропетровська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Активна діяльність СпівДія хабів триває і все більше...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Центр Молодіжних Ініціатив
У березні в Кам’янському за підтримки міського голови на базі
Центру молодіжних ініціатив
відкрився «СпівДія Хаб», щоб
надавати підтримку цивільним
та внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від війни.
Команда надавала гуманітарну
допомогу, писала гранти та залучала різноманітні ресурси для
допомоги. Також було облаштовано кухню для пунктів розміщення внутрішньо переміщених
осіб у м. Кам’янське.

Молодь міста активно популяризує розвиток волонтерства.
У команді є регіональні координатори однієї з найбільшої
молодіжної волонтерської організації України – Українська Волонтерська Служба.
Спільно з Департаментом екології та природних ресурсів,
військовими, освітянами, ВПО
та місцевими, команда також
організувала
еко-ініціативу,
створивши «Алею миру», як
символ єдності, миру та правди.

Навесні Центр спільно з освітянами міста та міським головою
провели акцію «Спустошені подвір’я» в пам’ять про загиблих
під час війни в Україні дітей. Інсталяція складалася з 217 об’єктів та символізувала покинуті
дитячі речі, якими вже ніколи не
будуть бавитися.
У Центрі спільно з Docudays UA
відбуваються спільні перегляди
документальних фільмів, тренінгові вправи на розуміння та розвиток емпатії та обговорення на
теми волонтерства та можливостей. Молодіжний центр також
відновив й роботу з молоддю,
яку впроваджував до подій повномасштабного вторгнення.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР.
База СпівДія Хаб Київ
ЛОКАЦІЯ: м. Київ, Київська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 13.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
На зв’язку СпівДія Хаб і сьогодні ми розповімо…
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Всеукраїнський молодіжний центр
Київський СпівДія Хаб знаходиться на базі Всеукраїнського
молодіжного центру (ВМЦ) – першої державної установи з питань
молоді в Україні. З початку війни
на базі ВМЦ розпочалась гуманітарна робота з допомоги людям самим необхідним. Фокусом
є Київ та Київська область.
Команда СпівДія Хабу Київ працювала з внутрішньо переміщеними особами, з людьми, які
потребують або втратили роботу
і не мають можливості себе забезпечувати. Хаб забезпечував
їжею, гігієною, одягом, ковдрами
і іншими необхідними речами.
Також підтримали військові підрозділи, які працюють безпосередньо на лінії фронту медициною, спальниками, елементами
споряджень.

За період діяльності хабу в м.
Київ та Київській області надали допомогу понад 3866 людям,
була надана екстрена допомога населенню регіонів, які постраждали внаслідок агресії та
окупації російської федерації
у Київській (Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Бородянка,
Біла Церква, Клавдієво-Тарасово, Гаврилівка, Демидів, Козаровичі, Димер, Катюжанка та
інші), Сумській (Суми, Тростянець), Чернігівській (Чернігів,
Ніжин, Бобровиця, Корюківка
та інші) областях.
Надана підтримка підрозділам
територіальної оборони міста
Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської
областей, підрозділам Служби
безпеки України, військовим
частинам Збройних сил України.
У свою чергу, з перших днів
повномасштабного вторгнення Всеукраїнський молодіжний центр активно інформував
спільноту молодіжних працівників і працівниць про безпекові питання та особливості
роботи під час війни, надихав,
розповідаючи історії роботи молодіжних центрів України під
час війни та гуртував спільноту
збираючи її спільні зустрічі.

«Всі заходи, які ВМЦ разом з
партнерами проводили на першому поверсі, про соціальну згуртованість, про волонтерство, про
залучення молоді до будь-яких
процесів. Воно зараз якраз максимально працює. Працює, тому
що, якщо ми навіть не дивимось
тільки на СпівДію, молодіжні центри і молодіжні простори стали
таким ядром, де акумулюється гуманітарна допомога, і волонтерська допомога, і шелтери для людей, які цього потребують. І ці всі
проєкти, які, можливо, здавалися
для когось непотрібними або просто пустою тратою часу, грошей,
ресурсів, зусиль і тому подібне,
вони зараз працюють. Вони показали свою ефективність саме
в цих умовах. Саме в критичний
момент, коли Україні загрожувала
і досі загрожує велика небезпека.
Але завдяки цьому ми тримаємо
цей тил. І це круто!», – керівник
«СпівДія» Хаб Київ, член «Всеукраїнського молодіжного руху
«Let’s do it. Ukraine» Ярослав
Мельник.
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СПІВДІЯ ХАБ СУМИ:
сміливість – це наш
національний ресурс

ЛОКАЦІЯ: м. Суми, Сумська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Продовжуємо знайомити вас з діяльністю СпівДія...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Молодіжний центр «Романтика»
У березні 2022 року за підтримки Відділу молодіжної політики
Сумської міської ради на базі
молодіжного центру «Романтика» почав функціонувати СпівДія Хаб Суми для збору потреб та
оперативної допомоги цивільному населенню. Також на базі
Молодіжного центру «Романтика» відбувалось формування,
зберігання та видача державних
наборів продовольчих товарів.

Команда надавала допомогу цивільному населенню та залучала різноманітні ресурси для допомоги. Між розвантаженням,
фасуванням та видачею гуманітарної допомоги, команда встигала займатися й молодіжною
роботою. На підтримку місцевих
сил ТРО та ЗСУ було організовано благодійний концерт «Доброго вечора, ми з Сумщини».
Для молоді різних віков категорій команда проводила руханки
разом зі студентами Сумського
національного аграрного університету.

«Вони хотіли нас розірвати, а
лише об’єднали. Українці — це не
просто нація. Це чесні, сміливі та
безстрашні люди. Ми кожного дня
це доводимо своєю роботою та
жагою до свободи. Страх — це не
про нас. Ми не боїмося, бо правда на нашій стороні. Ми доводимо
це щодня у нашій боротьбі: хтось
на фронті, хтось в гуманітарному
штабі, хтось на своєму робочому
місці. Ми не боїмося, бо знаємо,
що добро та сила завжди перемагають, а, отже, і ми переможемо,
бо сміливість – це наш національний ресурс», – директорка КУ
«Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради Світлана Юрченко.
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ПЛАСТОВИЙ ВИШКІЛЬНИЙ
ЦЕНТР У М. БУЧА: загартовані
та незламні

ЛОКАЦІЯ: м. Буча, Київська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Пластовий Вишкільний Центр на зв’язку!..
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Пластовий Вишкільний Центр

Після того, як ЗСУ звільнили Київську область, у Бучі з’явилась
можливість відродити гуманітарну роботу, зокрема у Пластовому вишкільному центрі. Окрім
впровадження активної профільної діяльності, команда комунального закладу Київської
обласної ради «Пластовий вишкільний центр» відкрила на його
базі гуманітарний штаб.
Головне завдання штабу – це
допомога віддаленим районам
міста та громаді, мешканцям
Бучі, майно яких зазнало суттєвих ушкоджень і усім, хто потребував допомоги.

Більше 1600 родин отримали гуманітарну допомогу на базі центру: продукти харчування, засоби гігієни, ліки та одяг. Адресну
допомогу було надано більше
500 особам (літні люди, багатодітні родини, мами з маленькими дітьми, люди з інвалідністю).
Також на базі гуманітарного
штабу було організовано регулярний прийом ветеринара. Допомогу отримало більше 120 чотирилапих друзів. У кінці травня
відбувся тренінг з психологічної допомоги, профорієнтації й
планування для осіб з деокупованих територій та ВПО.
До Дня захисту дітей команда
Пластового вишкільного центру
організувала захід, який відвідали понад 500 сімей з дітьми.
Протягом свята діти малювали,
шили сердечка для ЗСУ, робили
патріотичні орігамі, грали та ліпили з глини.
У червні 2022 року провели
комплексний тренінг для волонтерів з домедичної допомоги, мінної безпеки та психологічної стійкості. Також команда
Центру надавала консультації
з працевлаштування, юридичної допомоги постраждалим та
створення груп самодопомоги.

«Пару тижнів тому, коли я повертався в Бучу, я поставив чітку
задачу для себе – займатися корисною діяльністю для Бучі та бучанців. Враховуючи великі площі
Пластового центру, логічним було
б розмістити там гуманітарний
склад. Мій друг вже повернувся
в Бучу і займався адресною доставкою гуманітарної допомоги по
Бучі. Повернувшись в Бучу, ми вже
в перший день відкрили гуманітарний склад та адресну доставку,
з другого дня почали видачу для
мешканців продуктових наборів,
гігієни, знайшли та запустили генератор для зарядки телефонів.
Центр став місцем, де місцеві можуть отримати комплексну підтримку», – керівник Пластового
вишкільного центру Ярослав
Храпський.
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ГУМАНІТАРНИЙ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ДРОГОБИЧА: сила трьох
організацій
ЛОКАЦІЯ: м. Дрогобич, Львівська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Розповідаємо про велику сім’ю волонтерів у Дрогобичі...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Гуманітарний Координаційний Центр Дрогобич
За майже три місяці війни Гуманітарний Координаційний Центр
Дрогобича зібрав і закупив 92
турнікети Soft Gen 3 на суму 100
тисяч гривень, продуктів і матеріалів на суму 12 765 грн, які були
використані для виготовлення
енергетичних батончиків, в’язання бафів і шарфів, балаклав,
облаштування приміщень для
тимчасово переміщених осіб.
Також центр провів два ярмарки, на яких було зібрано 20730
гривень, з яких було витрачено
11430 грн на купівлю тепловізора та 9300 на ліки для воїнів з
дрогобиччини.

Гуманітарний Координаційний
Центр Дрогобич обладнав для
усіх максимально зручні умови
для проживання, забезпечив
людей безкоштовним харчуванням, медичною, психологічною
підтримкою та корисним дозвіллям для дітей. Також центр відправляв допомогу тим містам,
які, через ворожу облогу та обстріли, перебувають на межі гуманітарної кризи.
Гуманітарний Координаційний
Центр Дрогобича забезпечував прийнятих людей безкоштовним житлом, харчуванням,
речами першої необхідності,
медичною та психологічною
підтримкою і корисним дозвіллям. У Дрогобичі також проводять екскурсії для ВПО та заходи для корисного дозвілля для
жителів громади та внутрішньо
переміщених осіб.

«Ми не можемо залишатись осторонь в цей час. Нам болить доля
України, доля переселенців, які
вимушено покинули свої домівки.
Ми постарались зробити максимально затишні умови в МП, щоб
людям було комфортно і приємно
тимчасово проживати в нас. Намагаємось бути підтримкою для
них та допомагаємо адаптуватись
в новому місті. Зараз важливо
для нас бути у єдності і пам‘ятати,
що в нас один ворог. Не піддаватись страху, бути стійкими. Вірити в перемогу, наближати країну
до перемоги власними діями. І не
забувати піклуватись про себе, бо
як ми зможемо допомогти країні,
якщо не матимемо власних сил»,
– Леся Нестор, голова ГО «Молодіжний простір Дрогобича».

27

КРИВОРІЗЬКИЙ КУЛЬТУРНОГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР
«ШELTER+»: прихисток та центр
евакуації до країн Європи
ЛОКАЦІЯ: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Культурно-громадський центр ШELTER+ став активним...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Культурно-громадський центр ШELTER+
Культурно-громадський центр
«Шелтер Плюс» з початку війни
перетворили на волонтерську
базу, де координуються різні проекти і напрямки, харчуються десятки волонтерів, і безкоштовно
займаються з їхніми дітьми; організовано склади, де видається
допомога; точково і короткотерміново забезпечується ночівля переселенцям; є можливість
прийняти великі вантажі, забезпечити їх зберігання і подальшу
передачу адресату тощо.

Центр постачав продуктові набори, ліки, одяг і допомагав
вирішувати побутові проблеми
адресно переселенцям, нужденним людям, інтернатам у Кривому Розі і найближчих населених
пунктах (більше сотні актів допомоги щоденно).
Вони організовували евакуацію людей з інвалідністю в європейські країни, де знаходили організації, які взяли за них
повну відповідальність. Вже
вивезли більше 400 людей з інвалідністю та більше 150 членів їхніх родин з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської,
Миколаївської областей і Києва
до 8 країн Європи (від Польщі
до Нідерландів).
Команда центру організувала партизанський канал доставки харчів, ліків, дитячого
харчування, памперсів до окупованих містечок і селищ Херсонської області. А волонтери
організували мережу бізнесів
і громадських організацій, яку
використовували для допомоги
всім, хто цього потребує.

«Ми підтримуємо і допомагаємо з
координацією кільком групам, які
займаються автоевакуацією громадян з Кривого Рогу і ближчих
населених пунктів. А ще ми забезпечуємо генераторами як військових, що працюють в місцях,
де зруйновані лінії електропостачання, так і мирне населення, в
поселеннях, де нема стабільної
електрики».
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РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
МОЛОДІЖНИЙ ПЛАСТОВИЙ
ВИШКІЛЬНИЙ ЦЕНТР:
окружний пластовий штаб
ЛОКАЦІЯ: м. Рівне, Рівненська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 27.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
На зв’язку Рівненський обласний молодіжний...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр

Від початку повномасштабного вторгнення рф комунальний
заклад «Рівненський обласний
молодіжний пластовий вишкільний центр» створив Окружний
пластовий штаб, який модерував
та організовував роботу пластунів Рівненської області.
Штаб регулярно допомагав ЗСУ
продуктами та медикаментами,
організовував здачу крові та координував волонтерів для допомоги пораненим та внутрішньо
переміщеним особам.

Також у Рівному налаштували
поставки гуманітарного вантажу з Німеччини, Австрії та
Польщі. Більше ніж 50 людей
невтомно плели маскувальні
сітки. Серед них є й ті, хто долучився допомогти на гарячій
лінії Рівненської ОВА (ОДА),
щоденно приймали дзвінки від
громадян і надавали консультативну допомогу.
Згодом пластовий центр відновив роботу з дітьми, переважно з внутрішньо переміщеними
особами та дітьми, що потребують підтримки та адаптації. Вже
з кінця березня команда провела низку проєктів для дорослих та дітей з метою покращення навичок, вмінь самозахисту,
розвитку особистості, а також
вивчення українських традицій.
Центр організовував щотижневі вечори англійської мови для
молоді, де учасники постійно у
цікавій формі покращували свої
мовні навички. Ці вечори були
дуже корисні для учасників від
11 до 15 років та початкового
або середнього рівнів англійської мови.

Також пластовий центр реалізував проєкт «Добра Справа»,
спрямований для дітей молодшого шкільного віку розвинути почуття самодостатності та
спроможності бути корисними.
Малюнки воїнам, листи, вірші,
орігамі, поєднані з вивченням
картографії та початковим навичкам орієнтування – все задля розвитку дітей та вільного
польоту у дорослому житті.

«Не передати словами, в якому ми
захваті від того, наскільки сильно
люди гуртуються заради єдиної
цілі. Уся країна як один злагоджений механізм. Одні волонтерять,
хтось на інформаційному фронті
поширює правду, безліч долучається до ТрО та ЗСУ і ефективно
боронить Україну від навали рашистів. Спостерігаючи за цим,
приходить розуміння, що перемога гарантовано буде наша! Разом
вистоїмо і переможемо!» – Рівненський обласний молодіжний
пластовий вишкільний центр.
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ПЛАСТ У ЛЬВОВІ:
перші кроки після вторгнення
ЛОКАЦІЯ: м. Львів, Львівська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 01.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Розповідаємо про один з найбільших штабів допомоги в Україні...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Пласт Львів
За перші 7 днів роботи Штабу
Пласту у Львові було відкрито
18 осередків для збору провізії,
медикаментів та амуніції на потреби української армії в ЗСУ та
Територіальній обороні українських міст. Понад 50 тонн допомоги волонтери Штабу надіслали
зі Львова воїнам за 7 днів. Необхідні запити Штаб отримував напряму від військових підрозділів
та волонтерів, які координують
передачу провізії захисникам.
Частину запитів військових (зокрема дефіцитні ліки та екіпірування) вдається виконувати
завдяки потужній підтримці з-за
кордону від української діаспори
та світової спільноти. Відділ міжнародної підтримки Штабу налагодив співпрацю з 17-ма країнами Європи та світу і створив 70
пунктів збору гуманітарної допомоги в Україні.

Пласт Львів співпрацював з Координаційним центром Regno,
що дозволило пришвидшити
логістику закордонної допомоги.
З перших днів пластуни відкрили фінансові реквізити для
підтримки військових, які допомагають закупити амуніцію та
ліки з-за кордону напряму. Гаряча волонтерська лінія Штабу щодня приймала дзвінки від
охочих стати волонтерами і долучитися до допомоги у пунктах
збору провізії та координування
біженців. Окрім цього, пластуни
направляли волонтерів на точки плетіння маскувальних сіток,
виготовлення коктейлів Молотова і протитанкових їжаків, які
так само координували члени
Пласту. У Штабі повідомляють,
що за весь час роботи їм вдалося залучити до допомоги понад
1000 волонтерів з громади.
Також, Львівський штаб долучився до проєкту “Box4Ukraine”.
Це спільний проєкт Пласту в Канаді та Канадсько-української
фундації у співпраці з Meest
Ukraine з передачі харчових
бокси для цивільних громадян.
Один такий набір забезпечує
4-тижневе харчування для однієї людини! До нього входять
крупи, консерви, бакалія, мука
та інші товари, які не псуються
і допомагають вижити в умовах
невизначеності.

Співпрацюючи з місцевими організаціями Львівський штаб
піклувався, щоб набори успішно
дійшли до потребуючих родин,
багатодітних сімей та пенсіонерів, які знаходяться у містах активних бойових дій під час війни.
Завдяки окремим меценатам
з України та усього світу Штаб
Пласту у Львові закуповував
амуніцію, техніку та ліки для
військових батальйонів, бригад та підрозділів Збройних
Сил України, які звертаються
за офіційними запитами (у тому
числі ССО та ТрО). Сумарно на
допомогу військовим за перші
3 місяці було витрачено 6 566
750,66 грн.
«Лихо сталось, але ми були готові і будемо завжди. У цей важкий
час нам усім важливо підтримувати українську армію. Наші воїни сильні як ніколи, але щоб вони
ставали сильнішими ми маємо їм
допомагати усім, чим можемо», голова осередку Пласту у Львові, пластун Ярослав Булишин.
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ДНІПРА:
база СпівДія Хаб Дніпро
ЛОКАЦІЯ: м. Дніпро, Дніпропетровська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Продовжуємо ділитись з вами напрямками та результатами...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Молодіжний центр Дніпра / СпівДія хаб Дніпро

Молодіжний центр Дніпра з перших днів повномасштабної війни долучилося до волонтерської
діяльності та гуманітарного реагування, яка об’єднала жителів
та гостей міста, громадські організації, ініціативні групи та усіх
небайдужих у велику команду.
А вже 16 березня 2022 року Молодіжний центр Дніпра перетворився на СпівДія Хаб Дніпро.
Організація була створена за ініціативи молоді, силами центру
та за підтримки Департаменту
молоді та національно-патріотичного виховання ДМР.

Усі члени команди забезпечували логістику, комунікацію з іншими волонтерськими, благодійними організаціями, українськими
діаспорами за кордоном та донорами. Завдяки цій співпраці хаб
має продукцію для комплектації
та видачі продуктових наборів за
заявками людей, які втрапили в
скрутне фінансове становище та
внутрішньо переміщених осіб.
Команда Хабу налічувала близько 225 волонтерів, які розподілені на відділи. Call-центр зв’язувалась з людьми та повідомляла
про статус заявки. У свою чергу,
пункт видачі забезпечував видачу готових гуманітарних боксів, а
відділ розвантаження – прийом
вантажівок з гуманітарною допомогою від СпівДії, донорів та
партнерів. А логісти забезпечували доставку наборів по іншим
містам та областям. Відділ комплектації займався збором продуктових наборів по заявкам.

Також у команді працювали
SММ-спеціалісти, які висвітлювали роботу Хабу в соцільних
мережах та психологи, які забезпечували психологічну підтримку та допомогу потребуючим та волонтерам.
До того ж команда займалась
не лише гуманітарними питаннями, а й продовжувала впроваджувати молодіжну роботу
створюючи нові проєкти та долучаючись до ініціатив з відбудови.
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ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ «VINSMART» ТА
КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР «LEVEL
80»: разом ще сильніші

Вагомою частиною педагогічної роботи була організація та
проведення культурно-масових
заходів для дітей табору «Я-Маріуполь. Родина», яка включала
в себе тематичні квести, майстер-класи, хенд-арт, веселі
старти, музичні розваги і т.д. Під
час них було залучено 240 дітей
та молоді з Маріуполя.

ЛОКАЦІЯ: м. Вінниця, Вінницька область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 05.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Подвійний заряд мотивації та активності в нашій рубриці...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Креативний простір «LEVEL 80»

Також молодь з Харкова приєдналася до проведення креативного тімбілдингу. А в креативному просторі «Level 80»
розпочали функціонувати заняття з йоги, які об’єднали внутрішньо переміщених осіб з Ірпеня
та Харкова.

З початком повномасштабного
вторгнення освітньо-навчальний осередок міста Вінниця
об’єднався в єдиний механізм,
який почав активну роботу з дітьми-ВПО та їх батьками. З квітня педагоги «VinSmart» Центру
на базі вінницьких гуртожитків
розпочали активно проводити
різноманітні майстер-класи для
дітей з творчої майстерності та
англійської мови.

«Педагогічний колектив нашого
Центру продовжує створювати
під час заходів сприятливу психологічну та навчальну атмосферу, де діти-переселенці почуваються комфортно та в безпеці. Ми
переконані в тому, що спільними
зусиллями ми здобудемо перемогу для нашої країни. Разом до
перемоги!», – Дмитро Мира, директор мережі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».

З квітня по червень організація
провела 44 майстер-класи для
505 дітей. Також для 50 внутрішньо переміщених осіб організували поїздку до Подільського
зоопарку та Парку Динозаврів.
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СПІВДІЯ ХАБ МИКОЛАЇВ:
синергія волонтерів, студентів
та велоактивістів
ЛОКАЦІЯ: Миколаївська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 06.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
СпівДія Миколаїв Гуманітарний хаб – відносно новий штаб...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Миколаїв Гуманітарний хаб

У рамках СпівДії було створено
гуманітарні штаби й без наявності молодіжних центрів, одним
з таких штабів був СпівДія Хаб
Миколаїв, що об’єднав членів
молодіжної ради, співробітників
управління молоді та спорту і волонтерів для надання гуманітарної допомоги населенню Миколаївської області.
СпівДія хаб на Миколаївщині
вже у перші дні роботи надав
допомогу 188 особам, зокрема
йдеться про доставку допомоги
на дім потребуючим. За напрямками хаб працював з людьми,
що мають інвалідність, складні
життєві обставини, тимчасово
переселеними особами, медичними закладами та дітьми.

У хабі працював 21 волонтер.
Був серед команди і керівник
call-центру, окремого підрозділу, який працював з обробкою
електронних заяв та дзвінками
до отримувачів допомоги. Також у хабі діяла зона видачі, тож
будь-яка потребуюча людина
могла отримати підтримку.
Власного транспорту у хабу не
було, тому волонтери працювали
на велосипедах. Завдяки цьому
потребуючі змогли отримувати
продукти, засоби гігієни та ліки.
Завдяки гуманітарним поставкам СпівДія та УманьПиво було
здійснено допомогу в кризовій
ситуації з водою в Миколаєві,
відбулася передача 5 тонн води
та доставка її в Миколаїв. Люди,
які не мали можливості самостійно отримати воду для вживання, отримували її за допомогою волонтерів.
Lantmannen AXA передали до
Миколаївського осередку СпівДія ХАБ палет з крупами (кукурудзяна, ячмінна, пшенична),
яких так не вистачало у продуктових наборах. Волонтери і студенти допомагали населенню
у важкі часи, вело-волонтери,
ризикуючи життям, доставляли гуманітарні вантажі жителям
Миколаєва, які того найбільше
потребують.

«У такий важкий для країни момент, ми бажаємо бути корисними для суспільства. Не можна
залишати людей з бідою сам на
сам. Поки ми маємо сили рухатися, то повинні робити все що від
нас залежить для підтримки наших співгромадян», – координатор Хабу.
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ОСВІТНЬО-МОЛОДІЖНИЙ
ПРОСТІР «КРОК»:
незламність Слобожанщини

Таким чином освітньо-молодіжний простір повністю перетворився на гуманітарний штаб.
Але залишити військових без
маскування команда не могла,
тому спрямувала свої зусилля
відразу у декількох напрямках.
Сітки почали плести в сусідньому приміщенні.

ЛОКАЦІЯ: Слобожанська громада, Харківська обл.
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 19.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Гуманітарний штаб, молодіжний простір та майстерня...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Освітньо-молодіжний простір КРОК

Під час волонтерської діяльності команді додавала позитиву та надихала робота з дітьми
– разом вони створювали патріотичні малюнки та дарували
солодощі від благодійників. Усі
малюнки надсилали на фронт.

Від початку війни освітньо-молодіжний простір «Крок» працював, як майстерня з виготовлення маскувальних сіток. Відтоді до
його роботи приєдналося багато
волонтерів, ВПО, які не знаходили собі місця і намагалися максимально допомогти військовим. А вже із середини березня
вдалося привезти першу гуманітарну допомогу для малюків.
У березні відкрили гуманітарний штаб на базі молодіжного
простору. ВПО ставало з кожним
днем все більше і доводилось
приділяти дуже багато зусиль на
пошук гуманітарних вантажів.

До громади приїхало дуже багато сімей ВПО, тому потрібно було
розширювати діяльність. З 1
червня гуманітарний штаб перенесли до сусіднього приміщення та повноцінно відкрили молодıжний простір. Наразі центр
працює для дітей та молоді ВПО
та місцевих.
З того часу в освітньо-молодіжному просторі проходили
різні заходи. Для дітей організовували арт-терапію, для підлітків проходили кінопокази,
дні настільних ігор, турніри на
PlayStation. Молодь активно
брала участь у проектній діяльності, проводились тренінги з
надання первинної домедичної
та психологічної допомоги.
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ВОЛИНІ:
молодіжна і гуманітарна робота
в Луцьку

ЛОКАЦІЯ: м. Луцьк, Волинська обл.
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 22.08.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Тисячі людей отримують допомогу завдяки діяльності...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Молодіжний центр Волині І СпівДія хаб Луцьк

Молодіжний центр Волині у перші тижні повномасштабного
вторгнення розпочав працювати у гуманітарному напрямі і згодом став працювати як СпівДія
Хаб Луцьк. Він надавав широкий спектр послуг для допомоги
ВПО: юридична та психологічна
допомога, працевлаштування,
гуманітарна допомога, робота з
дітьми, а також підтримка прихистків.

Станом на 5 серпня більше 2,5
тис. внутрішньо переміщених
осіб скористались допомогою
СпівДія Хаб Луцьк.
До роботи хабу долучились більше півсотні волонтерів, які щотижня допомагали обробляти
і надсилати адресну допомогу.
Тільки за місяць, співпрацюючи
з Новою Поштою Humanitarian,
вони відправили більше 90 пакунків для сімей ВПО з гуманітарною допомогою у Волинській
області.
Активною діяльністю займався і безпосередньо молодіжний
центр, проводячи різноманітні
заходи для молоді та дітей: настільні ігри, концерти під відкритим небом, навчальні інтенсиви
та виготовлення різних витворів.
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «СМАРТ»:
молодь понад усе

Також в центрі проходили чимало подій та заходів для молоді.
Команда провела тренінги та
дискусії з вирішення актуальних для молоді питань. Зокрема
обговорювали тему мовного питання, доцільності різних видів
діяльності під час війни.

ЛОКАЦІЯ: смт Слобожанське, Дніпропетровська обл.
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 26.07.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
В сьогоднішньому випуску рубрики «Молодіжні центри в дії...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Молодіжний центр «Смарт»

Серед найпопулярніших заходів
також були турнір з кібердисципліни ФІФА 22, психологічні тренінги з використанням арт-терапії, вечори кіно, «ігродні» та
майстер-класи з SММ.

Від початку повномасштабного
вторгнення усі небайдужі в молодіжному центрі «Смарт» активно почали займатись волонтерством. Станом на середину літа
волонтери і волонтерки спільно
з командою центру та молоддю
сплели більше 580 маскувальних сіток.
У центрі займались створенням
листівок і оберегів для військових, збором та наданням гуманітарної допомоги для внутрішньо
переміщених осіб та людей з інвалідністю.

Одна з наймасштабніших подій
молодіжного центру – міні-форум молоді громади «Патрік НЕ
кемп» пройшла ЗО червня. Вона
включала нетворкінг, впровадження спільних ідей, виступи
спікерів та майстер-класи – це
все об’єднало молодь громади
та ВПО.
А ще, у соціальних мережах
центр виклав відео-інструкції
зі створення «кікімор» та маскувальних сіток. Центр має
YouTube канал де викладались
позитивні новини «Patrick TV»
та створювались корисні підбірки можливостей та порад.
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ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР: база СпівДія
Хаб Львів
ЛОКАЦІЯ: м. Львів, Львівська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 14.06.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Розповідаємо про активний СпівДія Хаб Львів...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Львівський обласний молодіжний центр

Попри все, Львівський обласний молодіжний центр відвідував молодих людей у громадах. ОБСЄ передав центру
у власність бус для підтримки
львівського регіонального хабу
СпівДія. Ця машина працювала
для задоволення гуманітарних
потреб населення. Ним команда перевозила гуманітарну допомогу по Львівській області,
відвідувала віддалені громади
та надавала людям консультації
психолога та юриста, проводила заходи для дітей та молоді.

З початку повномасштабного
вторгнення росії на територію
України, СпівДія Хаб у Львові
почав свою діяльність у гуманітарному напрямку. Волонтери закривали потреби людей у
Львові, області та навіть у інших
західних областях України. Роздавали продуктові набори, засоби гігієни, одяг, дитячі іграшки
та постіль.

Спільно з УАЛ Харків та Управління молоді та спорту Львівської ОВА у молодіжному центрі відбувся проєкт «Об’єднані
– захід з неформальної освіти»,
створений щоб об’єднати підлітків 14-17 років в одну спільноту. Молодь дізналась, як бути
командним гравцем та стати
митцем комунікацій і організувати волонтерську діяльність.

Хаб створили на базі Львівського
обласного молодіжного центру.
У перші тижні волонтери налагодили комунікації та співпрацю
з іншими волонтерськими організаціями. Також вони активно
співпрацюють з іншими хабами.

Також в центрі пройшла акція
з плетіння маскувальних сіток «Допомагаємо – перемагаємо!». До акції долучилось
близько трьохсот людей і навіть
малюки. В результаті учасники
сплели дві великі сітки, які відправили на донецький напрямок.

У молодіжному центрі проходили
курси першої домедичної допомоги, де учасники навчались алгоритму дій при серцево-легеневій реанімації, зупинці кровотечі
та накладання пов‘язки, дій при
травматичній ампутації.

Головною подією вересня 2022
року було встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальної сітки. Львівський обласний молодіжний
центр разом з волонтерами зі
штабу «Порохова вежа» встанови рекорд України. В акції взяли
участь 2059 людей, які сплели
сітку розміром 2208 м².
«Саме нам, молодим людям,
жити в країні , яку ми зараз будуємо. І від того що ми робимо,
або не робимо залежатиме, як
вона виглядатиме через рік, два
чи більше. Тому ми не стоїмо осторонь, а докладаємо усіх зусиль
для свого світлого майбутнього!», – Координатор СпівДія Хабу
у Львові Олександр Станасюк.
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НІЖИНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ
ЦЕНТР: від допомоги військкомату
до СпівДія Хаб Ніжин
ЛОКАЦІЯ: м. Ніжин, Чернігівська область
ДАТА ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 11.04.2022
НАША ПУБЛІКАЦІЯ:
Сьогодні запрошуємо вас на екскурсію до СпівДія Хабу у Ніжині...
ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
КЗ Ніжинський міський молодіжний центр
З перших днів вторгнення Чернігівська область пережила чимало артилерійських і авіаударів та навіть часткову окупацію.
У перші тижні працівники Ніжинського молодіжного центру,
активна молодь і волонтери допомагали військомату. Вони направляли кошти на придбання
ліків для військових, карематів,
їжі і павербанків. На допомогу
також залучили кошти від міжнародних донорів.
Попри все на третій тиждень Ніжинський молодіжний центр відкрив у своєму просторі гуманітарний штаб СпівДія Хаб Ніжин.
До діяльності штабу долучилось
більше 150 волонтерів. Вони допомагали у розподілені і наданні гуманітарної допомоги ВПО та
військовим. У перші місяці центр
забезпечив 200 сімей засобами
гігієни, продуктовими наборами
та дитячим харчуванням.

У молодіжному центрі разом з
фахівчинею відвідувачі мали
змогу працювати на творчих
майстер-класах. Спільний сімейний захід допоміг об’єднати
дітей і молодих активних мам,
які створили незвичайні фоторамки.
Також команда центру розпочала спортивну онлайн-рубрику
«#Ніжин_спортивний» в співпраці з комунальним закладом
МЦ «Спорт для всіх» м. Ніжин,
до якої долучалися працівники
та волонтери Молодіжного центру і СпівДія Хаб Ніжин.
Заступник директора молодіжного центру Роман Гомоляко
навчав всіх бажаючих технології художнього випилювання
лобзиками. Поступово команда
починає поєднувати молодіжну
роботу з гуманітарною допомогою.

Протягом декількох місяців команда центру видавала пакунки гуманітарної допомоги для
ВПО, багатодітних родин, людей
з інвалідністю або хронічними
хворобами, а також одиноким
пенсіонерам в межах проєкту
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав
людини в Україні» від ПРООН в
Україні за адміністрування ГО
«Лабораторія Ініціативної Молоді». Було сформовано, оброблено та видано чимало продуктових та гігієнічних наборів. Також
видавалася допомога для сімей
з неповнолітніми дітьми від Центру Help Ukraine.
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ПІСЛЯМОВА
У цій збірці зосереджено увагу
на історіях, що показують динаміку та розвиток гуманітарної,
інформаційної, волонтерської та
молодіжної роботи у молодіжних
центрах, просторах та організаціях від початку повномасштабного вторгнення до початку
осені. Ці історії зібрані і актуалізовані у різний час.

Розповідати і показувати ці історії – велика честь. Вони надихають, об’єднують та показують
важливість підтримки молоді, її
згуртованості та громадянської
участі, важливість розвитку молодіжної інфраструктури, розвитку тих організацій, що працюють з молоддю і розвивають її
активність.

Кожна з них має чимало спільного, адже молодіжні центри і простори гуртували навколо себе
активну молодь і волонтерів ще
до вторгнення. Тому вони змогли одними з перших запустити
гуманітарну і волонтерську допомогу, швидко адаптувалась
до викликів і стати частиною
надійного тилу для захисників і
захисниць України.

Ми висловлюємо щиру вдячність
всім, хто долучився до створення цієї збірки, молодіжним центрам, просторам та молодіжних
організаціям, що поділились з
нами своїми історіями та за необхідну допомогу у тилу.
Дякуємо захисникам і захисницям України за оборону нашої
держави!
Слава Україні!
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