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Тренінговий курс з демократичного громадянства 

та участі молоді для представників національних, 

регіональних і місцевих органів влади, які 

працюють з молоддю, та молодіжних 

громадських організацій України 

 (тренінг “50-50”) 

 

26-31 жовтня 2015  

Черкаси, Україна 



Опис діяльності 

Молодіжний департамент Ради Європи, діючи на виконання Рамкової програми 

співробітництва у сфері молодіжної політики між Радою Європи та Україною на 
2014-2015 роки, виступає співорганізатором тренінгово курсу з демократичного 

громадянства та участі молоді для представників національних, регіональних і 
місцевих органів влади, які працюють з молоддю, та молодіжних громадських 

організацій України  (тренінг “50-50”).  
 

Учасниками тренінгового курсу стануть працівники органів влади та 

представники організацій громадянського суспільства. Програма тренінгу 
сконцентрована навколо тематики участі молоді та молодіжної політики з огляду 

на Стратегію розвитку державної молодіжної політики України на період 2015-
2020 рр., залучення молоді до процесу прийняття рішень на регіональному та 

місцевому рівні, ролі молодіжної роботи та неформальної освіти у впровадженні 
молодіжної політики та покращенні якості спільних дій між органами влади, 

неурядовими організаціями та молоддю. 
 

Особливий акцент тренінгу полягає у підготовці молодіжних лідерів, активістів 
та молодіжних працівників, до впровадження дієвих ініціатив в умовах 

адміністративної реформи, в результаті якої пріоритети молодіжної політики у 
значній мірі залежатимуть від місцевих та регіональних органів влади. Тому 

особливої актуальності набуває потреба у навчанні молоді та тих, хто працює з 
молоддю, інструментам впровадження стандартів молодіжної політики на 

місцевому і регіональному рівні та у співпраці з усіма зацікавленими сторонами. 

 
Методологічною основою тренінгу є посібник з впровадження Переглянутою 

Європейської хартії участі молоді в регіональному та місцевому житті «Скажи 
своє слово!», який є одним з основних інструментів для підтримки та 

впровадження кращих практик регіональних та місцевих молодіжних політик, і 
який стане в нагоді тим, хто прагне посилювати вплив молодіжних ініціатив на 

соціально-економічні процеси в Україні та зміцнювати співпрацю між органами 
влади, неурядовими організаціями та молоддю.  

 
Мета та завдання тренінгового курсу 

Метою тренінгу є покращення компетенцій учасників у сфері підтримки 
громадянської участі молоді, підвищення здатності молодих людей впливати на 

процес прийняття рішень та посилення співпраці між молоддю та органами 
державної влади на місцевому та регіональному рівні задля подальшого 

розвитку молодіжної політики та молодіжної роботи в Україні у відповідності до 

принципів плюралістичної демократії та прав людини.  
 

Завдання: 

 Обговорити теперішній стан та потреби молодіжної політики в Україні;  

 Проінформувати учасників про основні кроки з реформування молодіжної 
політики у відповідності до європейських стандартів; 



 Ознайомити та передати основні цінності, принципи та концепції Ради 

Європи по роботі з молоддю, особливо з огляду на діалог і партнерство 

між органами державної/регіональної/місцевої влади та організаціями 
громадянського суспільства, а також участі молоді, неформальної освіти, 

соціальних включень та міжкультурного діалогу;  

 Підвищити обізнаність учасників про роль та значення молодіжної роботи 

та її зв'язок з молодіжною політикою; 

 Підвищити обізнаність учасників щодо можливостей застосування 

Переглянутої Європейської хартії участі молоді в регіональному та 
місцевому житті та Посібника «Скажи своє слово!» у діяльності, 

спрямованої на співпрацю між молоддю та органами влади; 

 Розвинути ключові компетенції учасників у поширенні отриманого досвіду 

та впровадженні ініціатив на місцевому та регіональному рівнях. 

 Створити умови для відкритого діалогу, взаєморозуміння та поваги між 

зацікавленими сторонами у секторі влади та ОГС, а також для співпраці на 
основі Рамкової програми співробітництва у сфері молодіжної політики з 

Міністерством молоді та спорту та Молодіжним департаментом Ради 

Європи.  

 

Організатори  

Організаторами тренінгового курсу є Молодіжний департамент Ради Європи, 

Міністерство молоді та спорту за участю Української мережі освіти дорослих та 
розвитку інновацій «Інша освіта».  

 
 

Профіль учасників 

До участі у тренінгу буде запрошено 30 учасників, які активно діють у сфері 
молоді в Україні, і представляють: 

 Всеукраїнські молодіжні неурядові організації, асоціації і платформи;  

 Регіональні/місцеві молодіжні організації, 

 Державні органи влади, які працюють у сфері молодіжної політики,  

 Регіональні/місцеві органи влади та муніципальні установи, які працюють з 

молоддю, 

 Освітні та дослідницькі установи. 

 

Зацікавлені кандидати повинні: 

 

 Мати довід та бути зацікавленими у подальшій діяльності у сфері участі 
молоді, демократичного громадянства, молодіжної роботи та неформальної 

освіти; 



 Демонструвати мотивацію та спроможність впроваджувати отриманні 

знання, вміння та навички у своїй роботі/діяльності; 

 Мати бажання впроваджувати спільні ідеї, які напрацьовуватимуться в 
рамках тренінгу; 

 Постійно проживати в Україні.  

При відборі учасників враховуватиметься представництво різних секторів, 

різноманітність досвіду та сфер діяльності та географія діяльності.  
 

Загальні умови участі  

Дані умови стосуються всіх учасників. Подаючи заявку на участь, кандидати та 

майбутні учасники повинні враховувати дані умови: 

 Робочими мовами тренінгового курсу є українська і за потребою – 

російська; 

 Учасники повинні брати участь у тренінгу від початку і до кінця; 

 Тренінговий курс розпочинається 26 жовтня о 18:30 і завершується 31 
жовтня о 18:00.  

 

Фінансові умови участі. Financial conditions of participation  

Учасникам забезпечується проживання та харчування під час тренінгу (з 26-го 

жовтня до 1 листопада). Витрати на проїзд відшкодовуються. 

 

Заявки на участь та відбір учасників  

Бажаючі взяти участь у тренінгу повинні заповнити онлайн-заявку, яка 

розміщена за посиланням http://youthapplications.coe.int/Application-forms. 
Заявки приймаються до півночі 5 жовтня 20015.  

Учасники будуть відібрані організаторами тренінгу з Ради Європи і України на 
основі критеріїв, зазначених вище, з врахуванням досвіду та мотивації 

кандидата.  

Відібрані кандидати будуть повідомлені про результати до 12 жовтня 2105 р.  

 

Контакти та інформація 

belyaeva@sport.gov.ua, Ірина Беляєва, Міністерство молоді та спорту України; 

ivanik.oksana@gmail.com, Оксана Іваник, Мережа «Інша освіта»; 

marina.filaretova@coe.int, Марина Філаретова, Молодіжний департамент Ради 

Європи. 

Корисні посилання: 

www.coe.int/youth – Молодіжний департамент Ради Європи, 

www.dsmsu.gov.ua – Міністерство молоді та спорту України. 
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