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*«U18» (від німецького «unter 18» – «до 18») – це імітаційна гра-вибори для дітей 
та молоді молодших за 18, яка проводиться за декілька днів до «справжніх» виборів. 
Ця модель політичної освіти стартувала в Берліні в 1996 році і користується сьогодні 
широкою популярністю в Німеччині та за її межами. Cтосовно України, де модель 
молодіжних виборів була введена в 2015 році, тут і далі використовується назва 
«M18» (від українського «молодше 18»). 
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Любі друзі виборів U18,

коли я дізнався, що в 2015 році більш ніж 3500 молодих людей взяли участь у перших 
в Україні виборах для дітей і молоді молодших за 18 і що цього року проект плановано 
реалізувати в Росії та Грузії, я відчув гордість за те, що U18 поширюється за межами Ні-
меччини і надихає молодь в інших частинах світу.

20 років тому я вперше запустив вибори U18, бо зрозумів, що мало хто з молодих 
людей володіє інформацією про те, як відбуваються вибори, і що рівень знань про полі-
тичну складову партій є дуже низьким. За допомогою U18 був знайдений правильний 
підхід для залучення молоді, незалежно від її походження та соціального статусу, та для 
поєднання політики зі грою. На даний момент 200.000 дітей та підлітків Німеччини на 
більш ніж 1000 виборчих дільницях беруть участь у парламентських виборах. Тим са-
мим сьогодні U18 є невід‘ємною частиною передвиборчого процесу. 

Це було б неможливо без ініціативного, небайдужого та творчого підходу тисяч мо-
лодих людей та організацій. З маленької ідеї вони зробили великий проект. Успіх ви-
борів U18 є показником того, що діти та підлітки цікавляться політикою, що вони готові 
брати на себе відповідальність і хочуть бути залученими до вирішення політичних пи-
тань. Ці бажання повинні бути сприйняті серйозно, бо з них складається основа нашо-
го суспільства. 

Я переконаний, що U18 може сприяти зміцненню нашої демократії та побудувати 
міст між країнами і культурами. І це теж заслуга проекту «Ми можемо більше!». Я щиро 
дякую тим, хто вклав багато сил, часу та грошей у реалізацію та поширення проекту в 
Україні та інших країнах. Я впевнений, що U18 зможе захопити ще багатьох дітей, підліт-
ків і дорослих у всьому світі.

Я бажаю проекту «Ми можемо більше!» успіхів у його подальших звершеннях і 
сподіваюсь, що завжди буде знаходитись багато людей, готових підтримувати і втілю-
вати його ідеї. 

       
 Маркус Лєман
 Засновник виборів U18 
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Шановні читачі,

Україна та українське суспільство сьогодні відчувають гостру необхідність рішу-
чих дій, суттєвих змін та корінних реформ. Ми досягли тієї точки, коли будь-яке 
сповільнення може стати згубним, і діяти потрібно саме зараз. Проте чи готове 
наше суспільство активно сприяти цим змінам? Чи готове воно брати участь у полі-
тичному та громадському житті країни, у формуванні та посиленні демократичних 
структур нашої держави?

На жаль, далеко не завжди. І як би це не було сумно, найбільш пасивною частиною 
нашого  населення є саме молоде покоління. Молоді люди майже не ходять на вибо-
ри, мало цікавляться політикою,  рідко беруть участь у суспільних та громадських 
заходах. І вина у цьому лежить лише на нас. Ми не повинні боятися довіряти ді-
тям та підліткам більше ініціативи! Навпаки, ми повинні безперестанно показувати 
їм, наскільки необхідною та цінною є їх думка у прийнятті важливих державних рі-
шень, і, що найголовніше, –  уміти прислухатися до їхньої думки. Тільки тоді у молоді  
з’явиться стимул виражати свою громадянську позицію, та перш за все – мати таку.

Перед нашими очима є приклади багатьох європейських країн, таких як Німеч-
чина, Франція, Голландія та ін., у яких питанням політичної та громадської освіти 
молоді надається особлива увага з дуже раннього віку. Там молодь не лише дістає 
великі можливості для активної участі, але і набуває вмінь та знань, необхідних для 
цієї участі. Я вважаю великим щастям для України те, що ми можемо скористати-
ся досвідом цих країн і запозичити в них найбільш успішні та ефективні моделі де-
мократичної освіти.

Прикладом такого вдалого «запозичення» є проект «Ми можемо більше!», ре-
алізований у 2015 році партнерськими організаціями  DRA e.V. в Берліні і Агенцією 
розвитку освітньої політики в Києві. Надзвичайний успіх виборів для дітей та під-
літків молодших 18 років «М18», вперше проведених в рамках цього проекту в Ук-
раїні, перевершив всі наші очікування. Більш ніж 3500 школярів, багато хто з бать-
ками і  з молодшими братами та сестрами, прийшли у вихідний день на вибори, 
щоби віддати свій голос за того чи іншого кандидата.

Я маю велику надію, що результати проекту «Ми можемо більше!», викладені 
у цій брошурі, стануть для багатьох джерелом натхнення та нових ідей для міжна-
родного співробітництва. Пам’ятаймо, що активність нашої молоді залежить лише 
від нас. Якщо ми навчимо її, дамо їй шанс і покажемо, як – вона буде втягатись у де-
мократичні процеси, вона заявить про себе і буде захищати свої інтереси.

 Олена Григорівна Фіданян
 Директор Департаменту освіти і науки, молоді  
 та спорту Київської міської державної адміністрації



Коротко про проект «Ми можемо більше!» 
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Для довготривалого демократичного розвитку України вирішальне значення має ви-
ховання демократично орієнтованого та свідомого молодого покоління. Однак на да-
ний момент в Україні гостро відчуваються прогалини в громадянській та політичній 
освіті молоді, спрямованій на активне залучення дітей та підлітків до політичних про-
цесів. Відношення молодого покоління до інституціоналізованої політики базується 
на недовірі, дистанціюванні і частково на розчаруванні з приводу повільного впро-
вадження реформ. Саме тому громадські організації, які надають необхідний імпульс 
змінам в Україні, грають важливу мотивуючу роль в сфері політичної освіти молоді. 

Метою проекту «Ми можемо більше!», реалізованого DRA e.V. в Берліні та Агенцією 
розвитку освітньої політики в Києві, було передати представникам українських ГО по 
роботі з молоддю та навчальних закладів професійні знання та методичні навички в 
області політичної освіти та молодіжної партиципації, налагодити і скріпити парт-
нерські стосунки між українською та німецькою сторонами та сприяти розвитку кон-
кретних проектів з молодіжної партиципації в українських містах та регіонах. Для до-
сягнення цих цілей з квітня по грудень 2015 року були організовані численні освітні та 
публічні заходи, кульмінацією котрих стало проведення в трьох регіонах перших в Ук-
раїні виборів для дітей і молоді молодших за 18 «М18» – напередодні місцевих виборів 
25 жовтня 2015 року. Створений в рамках проекту інтернет-сайт на українській мові 
>> www.m18.org.ua став для всеукраїнської мережі М18 платформою для обміну ко-
рисною інформацією, методичними матеріалами, новинами, а також відгуками ЗМІ на 
досягнення проекту. З результатами та враженнями від виборів М18 та з іншими успі-
хами проекту можна ознайомитися на сторінках цієї брошури. Крім того, увазі читача 
пропонується список українських та німецьких організацій по роботі з молоддю, який, 
сподіваємось, допоможе в реалізації багатьох ідей німецько-української співпраці в 
сфері молодіжної освіти. 

Ми висловлюємо щиру подяку Міністерству закордонних справ Німеччини та Се-
натському Управлінню Берліна з освіти, молоді та науки за фінансову підтримку, за-
вдяки якій було здійснено цей проект, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Київської міської державної адміністрації за активну допомогу в проведенні виборів 
М 18 в Україні, а також нашим партнерам, учасникам, школярам, вчителям та всім дру-
зям проекту, з якими ми працювали на протязі цих незабутніх місяців і разом з якими 
змогли довести, що і справді ми можемо більше! З великою радістю ми продовжуємо 
в 2016 році роботу над досягненням поставлених цілей вже не тільки в Німеччині і Ук-
раїні, а і в Росії та Грузії, поширюючи мережу М18 в європейському громадянському 
суспільстві та скріплюючи контакти між молоддю та організаціями наших країн. 

Детальніше про актуальні новини проекту читайте на сайтах:  
 >> www. austausch.org/my-mozhem-bolshe.html

 >> www. m18.org.ua.
                           Команда проекту «Ми можемо більше!»
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Навчальний візит в Берлін для представників українських ГО та навчальних закладів 
для знайомства з берлінськими організаціями по роботі з молоддю, взаємної пе-
редачі досвіду та презентації найбільш успішних партиципаційних методів в сфері 
громадянської і політичної освіти молоді в Німеччині, зокрема моделі виборів U18  
(Берлін, вересень 2015).

Навчальний візит в Берлін

«Поїздка до Берліну була насичена заходами і цікавими  
зустрічами. Ми дістали стільки задоволення і корисної 
інформації. Я в захопленні від цього короткого, але та-
кого змістовного візиту! Особисто мені найбільше 
запам´ятався центр дозвілля для молоді Бунгало – старо-
винний дім, в якому діти почувають себе вільно і легко, де 
вони можуть грати в футбол, теніс, більярд, а доброзич-
ливий та професійний персонал знаходить спільну мову 
навіть з найбільш «складними» дітьми».
Ніна Барматова, учасник проекту «Ми можемо більше!»



8

Семінари для регіональних координаторів виборів М18 Києва, Ірпеня (Київська 
область) та Запоріжжя на теми «Структурний розвиток організації для зміцнення 
дитячої і молодіжної партиципації» і «Вибори для дітей та підлітків молодших за 18 
– методика і модерація процесу» за участю німецьких експертів Анке Гізен і Домініка 
Рінглера (Київ, жовтень 2015).

Підготовчі семінари до виборів М18 
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Круглий стіл у Верховній Раді України напередодні М18, присвячений питанням гро-
мадянського виховання та політичної освіти, за участю народних депутатів України, 
представників Міністерства освіти і науки України, офісів Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини та Уповноваженого Президента України з прав ди-
тини, Центральної виборчої комісії, представників органів місцевого самоврядуван-
ня, українських і міжнародних ГО, лідерів студентського та учнівського самовряду-
вання (Київ, жовтень 2015).

Круглий стіл у Верховній Раді України 
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Проведення перших в Україні виборів М18

17 жовтня 2015 року в Києві, Ірпені та Запоріжжі відбулися перші в Україні вибори 
для дітей та молоді молодших за 18 – M18. Мета молодіжних виборів, ідея яких прий-
шла в Україну з Німеччини – допомогти дітям і молоді, котрі не досягли 18 років і не 
мають права виборчого голосу, зрозуміти сутність основного механізму демократії – 
виборів. Через імітацію виборів і процесу голосування вони починають більше ціка-
витись політикою, вчаться розрізняти відмінності в партійних і передвиборчих про-
грамах та уважно оцінювати обіцянки політиків, а також мають можливість на прак-
тиці побачити роботу виборчих дільниць.

«Проект М18 дав змогу показати ото-
чуючим, що ми, молодь, теж маємо го-
лос, ми теж здатні міняти світ на кра-
ще. У день виборів дуже приємно було 
спостерігати за тим, як виборці від-
повідально віднеслись до цього проекту 
і усвідомлено віддавали свої голоси, ро-
зуміючи, що хто, як не вони, можуть змі-
нити майбутнє».

Юлія Карєва, 17 років, голова одної з 
виборчих дільниць М-18 в Києві

Карта виборчих дiльниць
та кiлькостi виборцiв М18 в Києві 
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«Величезний інтерес проект викликав у молодших 
школярів, яких ми чомусь боялися залучати. Дітям 
дуже сподобалося, вони хочуть продовжувати, хо-
чуть усвідомлено на щось впливати. Ось слова ді-
тей: «Дякуємо, що ви нарешті подумали про те, що 
нам також є що сказати».

Світлана Меркулова, координатор виборів M18  
в Ірпені

В Україні М18 проходили напередодні місцевих виборів 25 жовтня 2015 року і були 
зосереджені на виборі мера міста. M18 було проведено на 20 виборчих дільницях в  
трьох регіонах: Києві (17 виборчих дільниць), Ірпені (1 виборча дільниця) та Запоріжжі 
(2 виборчих дільниці). Загалом на виборах М18 проголосувало 3572 молодих виборця. 
Усі виборчі дільниці мали необхідну виборчу документацію: виборчі урни, кабіни для го-
лосування, бюлетені, протоколи комісії, інформаційні матеріали про кандидатів тощо. 

До організації і проведення М18 були залучені члени шкільного і студентського 
самоврядування, саме вони й забезпечували роботу виборів. Учасники виборчих ко-
місій пройшли необхідний інструктаж і тренінги щодо процедури організації виборів, 
які проводили запрошені дорослі фахівці. Вони здійснювали підготовку необхідної 

Результати виборів мера М18 в Києві

Розподіл учасників М18 за віком
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Проведення перших в Україні виборів М18

«Під час підготовки до виборів М18 ми зрозуміли, що 
молодь не обізнана в політичній ситуації не тіль-
ки в усій країні, але і у власному місті. Але ж і політи-
ки зовсім не орієнтуються на виборців. Багато кан-
дидатів навіть не мали своїх програм. Дуже хотіло-
ся б, щоб кандидати розуміли, що необхідно спирати-
ся саме на молодь, тому що молодь – це майбутнє». 
Юлія Оласюк, координатор виборів М18 в Запоріжжі

виборчої документації, пошук інформації про кандидатів у мери, оформлення при-
міщень для голосування та інформаційних стендів.  

На багатьох дільницях були створені групи для проведення екзит-полу, підготов-
лені спостерігачі та юні журналісти, оголошені конкурси на кращий плакат за темою 
«М18: Ми можемо більше!» і на виготовлення найоригінальнішої урни для вибор-
чих бюлетенів. Крім того, проводилися зустрічі з громадськими діячами та політика-
ми і різноманітні майстер-класи, а також організовувались благодійні акції, зокрема 
спільне плетення маскувальної сітки для АТО, виготовлення оберегів та солодощів для 
воїнів та ін. Учасники записували мотиваційні ролики і інтерв’ю з зірками про те, чому 
потрібно і важливо голосувати. 

«Мені дуже сподобалось! Цей проект важли-
вий для всього суспільства, а не тільки для 
підлітків і дітей. Ми також хочемо відчути 
себе дорослими. Це шанс показати, що ти 
сам здатен вирішувати долю своєї держави, 
свого міста, свого села. Це важливо! Сподіва-
юсь, що цей проект буде розповсюджуватися 
по всій Україні».  Катерина Смірнова, 14 років

Результати виборів  
мера М18 в Ірпені

Результати виборів мера М18 в Запоріжжі



Навчальні поїздки для українських та німецьких студентів, вчителів та викладачів 
вузів в Україну (Київ і Львів) та в Німеччину (Ерланген і Нюрнберг), присвячені проб-
лемі переосмислення історії в політичній освіті – за партнерської підтримки Кафед-
ри історії Східної Європи Університету ім. Фрідріха-Олександра Ерлангена і Нюрн-
берга (Київ, Львів, травень 2015; Ерланген, Нюрнберг, грудень 2015).

Навчальні поїздки Київ/Львів -  

                                       
              Ерланген/Нюрнберг
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Міжнародна конференція у Київському міському будинку учителя на тему «Методи 
та можливості активного залучення дітей і молоді з метою розвитку демократич-
ного суспільства» та підведення підсумків і аналіз результатів перших виборів М18 в  
трьох регіонах України (Київ, листопад 2015).

Міжнародна конференція в Києві

Запрошені експерти: Діана Фьольс (менеджер проекту «Диск обертання – дитяча і молодіжна 
політика Берліна», координатор виборів U18 в Берліні, Німеччина), Йоанна Господарчик (дирек-
тор Департаменту освіти міста Варшави, Польща), Інга Пайчадзе (виконавчий директор ГО 
«SIQA – Грузинський союз освітніх ініциатив», Грузія), Максім Іванцов (керівник ГО «Шкільні про-
екти», Росія), Володимир Божинський (головний спеціаліст відділу державно-громадського уп-
равління освітою Міністерства освіти і науки України),  Владислав Шелоков (голова ГО «Сучас-
ний світ молоді», відповідальний секретар Громадської ради при Міністерстві освіти і науки 
України) та інші.



«Mделі виборів U18. навчальний тур в 
Берлін для знайомства з берлінськи-
ми організаціями по роботі з молоддю, 
взаємної передачі досвіду та презента-
ції найбільш успішних «   Ivan Ivanov

«Mделі виборів U18. навчальний тур в 
Берлін для знайомства з берлінськими 
досвіду та презентації найбільш успіш-
них «   Ivan Ivanov

Відвідування Берлінського Молодіжного форуму в Палаті депутатів Берліна пред-
ставниками українських ГО по роботі з молоддю з метою подальшої організації 
молодіжного форуму в Києві у співпраці з українськими та німецькими партнерами 
(Берлін, грудень 2015).

Відвідування Молодіжного форуму в Берліні

«Мене вразив формат проведен-
ня Молодіжного форуму, адже на ці-
лий день вся будівля Палати депу-
татів Берліна віддається молоді. 
Це символізує реальну увагу міста 
до молодіжної політики і молодіж-
них питань. В Україні поки що та-
кого не було».  Олександр Санченко, 
учасник проекту

«Спочатку в голові крутилося два питання: 
як івент такого формату можна провести 
в Палаті депутатів (наприклад, станцю-
вати брейк-данс в пленарному залі); і як та-
кий масштабний захід могла підготувати 
молодь? Чим більше я відповідала на ці два 
«як», тим більше надихалася ідеєю проекту 
і бачила перспективи того, як це може бути 
реалізовано в Україні. Тепер – від ідеї до дій, 
адже ми дійсно можемо більше!» 
Анна Іванова, учасник проекту
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Агенція європейських інновацій 

Пріоритетні напрямки діяльності АЄІ – це розвиток мо-
лодіжного підприємництва, культурно-просвітницькі 
проекти, сучасні форми освіти та навчання, міжнарод-
ні молодіжні обміни. У 2011 році агенція створила Центр 
молодіжних ініціатив, у якому молода людина може 
пізнати свої можливості, розкрити свій потенціал, знай-
ти однодумців та реалізувати свої ідеї. 

Антикорупційна кампанія «ЧИСТІ ВИШІ»

 «Чисті виші» – це ініциатива небайдужої молоді, яка ус-
відомила необхідність солідаризації та, водночас, осо-
бистої відповідальності. Метою кампанії є звільнення 
вищої освіти та загалом суспільства від корупції, реалі-
зація прав та інтересів студентства і сприяння макси-
мальному зростанню соціальної та правової свідомості 
серед студентів. 

Асоціація випускників Університету «КРОК»

Асоціація сприяє налагодженню та підтримці зв'язків 
між випускниками університету «Крок», залученню їх ре-
сурсів (знань, досвіду, зв'язків, фінансів та ін.) для спіль-
ної реалізації різноманітних освітніх та соціальних про-
ектів, спрямованих на професійний та особистісний роз-
виток, а також на благодійність. 

Асоціація правозахисників Волинської області

Діяльність асоціації зосереджена на підвищенні рівня ак-
тивності громадян та громад за допомогою іноземного 
досвіду, на покращенні якості життя з конкретною метою 
створення нових робочих місць, а також на боротьбі з ко-
рупцією в органах влади. 

Тел.: +380506720762

Email: info@aei.org.ua 
kivanlviv@gmail.com

Web: www.aei.org.ua

Тел.: +380677416809;  
+380930698694

Email: info@aei.org.ua;  
chystivyshi@gmail.com

Web: www.mitla.org.ua 

Тел.: +380505471886

Email: alumni.krok@gmail.com

Web: www.alumni.krok.edu.ua

Тел.: +380502333520

Email: pravda.zakon@ukr.net

Web: www.facebook.com/Асоціація-
правозахисників-Волинської-
області-1106876629374433/
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Українські організації та проекти  

    у сфері роботи з молоддю



Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, 
що живуть з ВІЛ/СНІД» 

Всеукраїнська мережа ЛЖВ представляє інтереси людей, 
що живуть з  ВІЛ/СНІД  в  Україні, допомагає сім’ям, яких 
торкнулася епідемія, надає молоді міста та іншим верст-
вам населення повний спектр інформаційних послуг з 
питань ВІЛ/СНІД.

Благодійна організація «Планета для дітей» 

Метою діяльності організації є всебічний розвиток ді-
тей, який допомагає кожній дитині розкрити свій талант, 
творчі здібності та потенціал і сприяє соціальному ста-
новленню дитини як повноправного члена громадян- 
ського суспільства.

Благодійний фонд «Помагаєм»

Фонд реалізує власні проекти, а також надає фінансову 
та організаційну підтримку проектам інших організацій. 
Напрямками діяльності є захист прав дітей, розвиток ді-
тей та молоді, соціалізація дітей-інвалідів, допомога ді-
тям-сиротам, вихованцям прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу; всебічна підтримка сімей, що 
виховують дітей-сиріт, тяжкохворих дітей чи дітей з особ-
ливими потребами; допомога сім'ям у складних життєвих 
обставинах, переселенцям зі Сходу України та Криму.

Веселівська громадська організація “Самоврядування 
— це коли ти сам ініціюєш добрі справи”

Основною метою організації є соціально-економічний 
розвиток громадян на місцевому рівні, залучення та під-
тримка активної молоді, соціальна підтримка дітей-сиріт, 
напівсиріт, дітей у складних життєвих обставинах, виму-
шених переселенців. Проекти організації реалізуються 
за підтримки міжнародних інвесторів та організацій.

Тел.: +380462970624 

Email: lgvs@yandex.ru

Web: www.lgv.cn.ua

Тел.: +380412460565; 
+380989031073; +380634294983

Email: planetadlyadetey@ukr.net

Web: www.planetforchildren.blogspot.com

Тел.: +380567324807

Email: pr@pomogaem.com.ua

Web: www.pomogaem.com.ua

Тел.: +380992289256

Email: ivanisenkov@ukr.net

Web: відсутня
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Тел.: +380322357455

Email: center@novadoba.org.ua

Web: www.novadoba.org.ua

Тел.: +380669325890

Email: ukrassembly@gmail.com; 
yunasheikh@gmail.com

Web: www.mun.kiev.ua

Тел.: +380638664664

Email: kreativ.vinnitsa@gmail.com 

Web: www.facebook.com/kreativ.vin 

Тел.: +380936554752

Email:  smsnad@ukr.net

Web: www.facebook.com/Відділ-
молоді-та-спорту-Надвірнянської-
РДА-982862418430859/

Відділ молоді та спорту Надвірнянської районної  
державної адміністрації

Відділ займається впровадженням молодіжної політи-
ки, координацією діяльності молодіжних громадських 
організацій, проведенням семінарів, тренінгів, круглих 
столів для молоді на різні теми, пропагандою здорового 
способу життя.

Вінницький регіональний центр інформації „Креатив”

Організація розробляє та реалізує програми, які спрямо-
вані на розвиток громадянського суспільства; займається 
інформаційно-просвітницькою діяльністю в сфері європей-
ської інтеграції в українському суспільстві та сприяє розвит-
ку громадської і неформальної освіти та волонтерства.

Всеукраїнська асамблея молоді

«Всеукраїнська асамблея молоді» є новітньою молодіж-
ною громадською організацією, що має на меті підняття 
рівня громадської свідомості та підвищення ролі та ав-
торитету молоді в українському суспільстві. Організація 
сприяє працевлаштуванню та професійному і особистіс-
ному розвитку молоді. Окрім цього, вона проводить мо-
делювання Європейського Союзу, Європейського парла-
менту і судових засідань. 

Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспіль-
них дисциплін «Нова Доба»

Асоціація сприяє запровадженню громадянського вихо-
вання та освіти для розвитку і укріплення демократично-
го суспільства і дотримання прав людини. «Нова доба» 
проводить семінари для вчителів та методистів України 
на теми спільної історії та діалогу культур і ініціює розви-
ток освітніх центрів для дітей, які постраждали від зброй-
ного конфлікту на Сході України та анексії Криму.
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Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 
“Альтернатива-В”

Асоціація була заснована з метою сприяння співпраці між 
молодіжними організаціями та зміцнення активної гро-
мадянської позиції молоді через її залучення до волон-
терських програм у галузі освіти, спорту, культури, еколо-
гії, захисту історичного надбання та допомоги соціально 
незахищеним верствам населення. Діяльність „Альтерна-
тиви-В” спрямована на розвиток більш мирного суспіль-
ства та зменшення соціальної несправедливості. 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
“Європейська молодь України”

Основною метою «Європейської молоді України» є 
об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх 
соціальних, економічних, творчих та інших спільних ін-
тересів на засадах європейської демократії та лібераліз-
му. Головними завданнями організації є сприяння поши-
ренню у суспільстві ідеї європейської інтеграції України 
та формування позитивного іміджу України у Європі.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Батьківщина молода»  

«Батьківщина молода» є молодіжним крилом всеукраїнсь-
кого об`єднання «Батьківщина». Організація утворена у 
2007 році та має осередки в усіх областях України. Діяль-
ність організації спрямована на задоволення та захист за-
конних соціальних, економічних, політичних, духовних та 
культурних інтересів своїх членів, сприяння залученню 
молоді до громадського і політичного життя країни. 

 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Молодий Народний Рух»

«Молодий Народний Рух», сповідуючи ідеї В'ячеслава 
Чорновола, складається з активних молодих людей, 

Тел.: +380961296441

Email: b.moloda.office@gmail.com

Web: www.bm.org.ua

Тел.: +380442880915, 
+380675496299

Email: alternative.v.pr@gmail.com

Web: www.alternative-v.com.ua

Тел.: +380661795434

Email: euroyouth_int@ukr.net   
anna.sion@gmail.com

Web: www.euroyouth.org.ua
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Тел.: +380951673730

Email: ukrorg2015@ukr.net

Web: www.ukrdonbass.com.ua

Тел.: +380501722264

Email: prav.simya@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/
prav.simya/

Тел.: +38044338-24-68

Email: molod@dem-alliance.org

Web: www.molod-da.org/

Тел.: +380936966090

Email: mnr.sekretariat@gmail.com

Web: www.mnr.in.ua

котрі мають на меті виховання української молоді на за-
садах державницького патріотизму, побудову демокра-
тичної держави, євроатлантичну інтеграцію України та 
підвищення рівня політичної свідомості молоді і суспіль-
ства загалом.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Молодь демократичного альянсу»

Молодь демократичного альянсу – це всеукраїнська мо-
лодіжна організація з досвідом роботи понад 20 років. 
Цілі організації – розвиток демократичного суспільства та 
активне залучення молоді до громадської діяльності. 
Молодь демократичного альянсу проводить волон-
терські, благодійні, екологічні та розважально-інтегра-
ційні проекти.

Всеукраїнське об`єднання захисту прав сім`ї

Організація має на меті здійснення просвітницької діяль-
ності задля підвищення освітнього та культурного рівня 
сімей, моралі та духовності, поширення ідей відповідаль-
ного батьківства та свідомого втілення сімейних ціннос-
тей. Надає правову, психологічну та іншу допомогу сім'ям 
і батькам, права яких порушуються, зокрема з причини їх 
соціальної незахищеності.

Всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і Криму»

Місією організації є сприяння інтеграції внутрішньо пе-
реміщених осіб і місцевого населення в єдину громаду та 
захист соціальних та конституційних прав ВПО у забезпе-
ченні їх духовного та матеріального добробуту, мораль-
ного та фізичного здоров’я. Основні напрямки діяль-
ності: культурно-просвітницькі проекти; тренінги та на-
вчальні курси і робота з дітьми ВПО.



23

Web: www.facebook.com/ 
myway05052012

Тел.: +380977771315

Email: office@sii.org.ua

Web: www.sii.org.ua

Тел.: +380975505123;   
+380502099873

Email: welcome@ukraine-europe.club

Web: www.ukraine-europe.club

Тел.: +380934648222

Email: euroleader@meta.ua

Web: www.euroleader.in.ua

Громадська організація «Євролідер»

Організація створена для сприяння розвитку громадян-
ського суспільства шляхом розробки та реалізації освіт-
ніх і правозахисних проектів та програм, а також для до-
сягнення гендерної рівності в Україні. ГО сприяє європей-
ській інтеграції України і адвокації прав та інтересів ЛГБТ-
спільноти. Пропонує безкоштовну психологічну підтримку.

Громадська організація «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»

Європейський вибір професійно займається європей-
ською інтеграцією України, організує подорожі до країн 
ЄС, навчальні програми, а також інформує українські ЗМІ 
про новини ЄС. ГО реалізує різнопланові проєвропейсь-
кі проекти, зараз активно працює над проектом «Рік Єв-
ропи в Україні 2020». 

Громадська організація «Інститут суспільних ініціатив»

Інститут суспільних ініциатив втілює освітні, соціокуль-
турні та інформаційні проекти, спрямовані на макси-
мальну самореалізацію представників молоді і неуря-
дового середовища та побудову міцного громадянсько-
го суспільства в Україні. Інститут співпрацює з державни-
ми організаціями та установами, бізнесом та громадяна-
ми для досягнення цих цілей.

Громадська організація «Мій шлях»

Основними завданнями організації є залучення молоді 
до громадської активності, виховання та розвиток мо-
рально-етичних, фізичних, інтелектуальних здібностей 
та культурно-духовних цінностей. «Мій шлях» допомагає 
молодим людям у виборі свого свідомого шляху та бере 
участь у вирішенні важливих питань розвитку міста, що 
стосуються молоді.
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Тел.: +380445928669

Email: youth.alternative.ua@gmail.com

Web: www.ya.org.ua

Тел.: +3800501741819

Email: stupak-oksana@ukr.net

Web: www.msy.org.ua

Тел.: +380660702383

Email: tyshchenko@poruch.ua

Web: www.poruch.ua

Тел.: +380665309385

Email: youthspaceukraine@gmail.com

Web: www.molod.s-host.net

Громадська організація «Молодіжна альтернатива» 

Місією організації є залучення молоді до участі у політич-
ному житті України шляхом організації стажувань у орга-
нах влади; формування нового покоління політиків; про-
сування ідей і цінностей демократії у молодіжне середо-
вище та активізація громадської участі молоді.

Громадська організація «Молодь Сходу України»

Діяльність «МСУ» спрямована на вирішення соціальних 
проблем молоді Сходу країни. Організація зокрема зай-
мається проведенням культурних, освітніх та виховних 
заходів для молоді на території міста Слов’янська та До-
нецької області. 

Громадська організація «Поруч»

Мета організації – виховання лідерів нової генерації че-
рез популяризацію волонтерського руху та сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні. Голов-
ними напрямками роботи є моніторинг потреб, які ви-
никають у суспільстві, створення благочинних проектів, 
координація роботи волонтерів для реалізації концеп-
ції сталого розвитку.

Громадська організація «Простір молоді»
  
«Простір молоді» сприяє розвитку громадянського су-
спільства, зокрема захисту прав та інтересів молоді і ак-
тивізації молоді на регіональному, державному та міжна-
родному рівнях. ГО створює нові можливості для різно-
сторонньoго розвитку та прояву здібностей дітей і підліт-
ків у багатьох напрямках та галузях.
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Тел.: +380632572839

Email: robyvybory@gmail.com

Web: www.roby-vybory.in.ua

Тел.: +380442213811; +3800677749177 

Email: info@ssm.in.ua

Web: www.ssm.in.ua

Тел.: +380506227508; 
+380931221638; +380969384913

Email: turbota2010@gmail.com

Web: www.facebook.com/NROTurbota

Тел.: +380444505562

Email: valentina@lecos.org

Web: www.klb.kiev.ua

Громадська організація «Роби вибори»

«Роби вибори» – це просвітницько-мобілізаційна кам-
панія, що покликана дати відповіді на запитання щодо 
важливості виборчого процесу серед молоді. Кампанія 
допомагає краще орієнтуватись в суті і технології вибор-
чого процесу, критично і раціонально вибирати політич-
ні преференції та захищати свій голос.

Громадська організація «Сучасний Світ Молоді» 

Організація заснована з метою створення передумов та 
надання реальних механізмів для самореалізації молоді 
України. «Сучасний Світ Молоді» здійснює проекти та со-
ціальні ініціативи, що розвивають, об’єднують та захища-
ють інтереси молоді. Пропагує дбайливе відношення до 
навколишнього середовища та здоровий спосіб життя.

Громадська організація «Турбота та підтримка» 
                         
Громадська організація працює з підлітками та молод-
дю з числа незахищених верств населення та займається 
підготовкою до самостійного життя вихованців інтернат-
них закладів, соціалізацією випускників інтернатних за-
кладів та підтримкою молоді з кризових сімей.

Євроклуб «LECOS» 

Євроклуб «LECOS» Київського ліцею бізнесу об’єднує у 
позаурочний час школярів та вчителів для ініціювання та 
реалізації дитячих та молодіжних проектів різного спря-
мування – соціального, екологічного, культурно-спор-
тивного – з метою міжнародного партнерства між нав-
чальними закладами.



Жіноча благодійна організація «Наші візії»
 
Благодійна організація має на меті надання соціальної 
підтримки жінкам, молоді та дітям, підвищення їх інтелек-
туального, культурного і просвітницького рівня та пра-
вової культури. «Наші візії» надає крім того матеріальну 
та організаційну допомогу обдарованим і творчим осо-
бистостям, а також активно підтримує ідеї європейської 
інтеграції України.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької 
міської ради

Школа №27 Вінницької міської ради – постійний актив-
ний учасник міжнародних проектів для дітей та молоді. 
Основними темами, в яких зацікавлена школа, є збере-
ження навколишнього середовища, спорт і фізична куль-
тура. Директор школи є представником міжнародної 
програми сталого розвитку ENO Programme в Україні.

Запорізьке міське товариство німців «Відродження»

Основний напрямок діяльності ЗМТН «Відродження» – 
це робота з молоддю німецького походження, а також з 
усіма, хто цікавиться німецькою мовою та культурою ні-
мецькомовних країн. Серед доробок організації є прове-
дення мовних таборів, площадок, робота недільної шко-
ли для дітей, організація міжнародних обмінів між міс-
тами-побратимами для молоді, реалізація проектів «Ні-
мецькими стежками Запорізького краю».

Ініціативний центр «ЄДНАННЯ»

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку гро-
мадського почину «Єднання» здійснює низку програм 
та заходів, спрямованих на заохочення діяльності гро-
мадських організацій в українських громадах на місцях. 
Центр надає гранти, консультації, інформаційну підтрим-
ку дослідницьких і аналітичних послуг та сприяє розвит-
ку мережі організацій громадянського суспільства. 

Тел.: +380979040847

Email: ourvision70@gmail.com

Web: www.nashiviziji.blogspot.com

Тел.: +380432273626

Email: sch27@galaxy.vn.ua

Web: www.school27vmr.wix.com/home

Тел.: +380679155817

Email: wiedergeburt.zp@gmail.com 

Web: www.chatsolo.com

Тел.: +380442010160/61

Email: ednannia@isar.net.ua

Web: www.isar.net.ua/
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Тел.: +380633881366

Email: sanchenko.oleksandr@gmail.com

Web: www.uvote.org.ua

Тел.: +380679913640;  
+380956689719

Email: lubart10@gmail.com

Webseit: www.facebook.com/ 
Калуська-міська-філія-Союзу-
українок-777445142335663/
timeline?ref=page_internal

Тел.: +380964657674

Email: elk79@mail.ua

Web: www.melitopol.ua

Тел.: +380988355197

Email: larisagolovko2014@gmail.com

Web: www.facebook.com/
groups/575662952562156

Інформаційна кампанія для молоді «Твій Голос»

Діяльність кампанії спрямована на мотивацію молодих 
людей бути більш активними виборцями. Це досягається 
завдяки мотивуючим відео від відомих українських зірок 
та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, 
які залучають молодь до справ громади.

Калуська філія Союзу українок

Калуська філія Союзу українок займається захистом прав 
та інтересів жінок, формуванням і підтримкою структур 
громадянського суспільства. Працює з дітьми та молод-
дю у сфері неформальної освіти, розвиває волонтерську 
мережу серед активістів міста. Філія також проводить 
різноманітні проєвропейські акції та молодіжні обміни.
 

Комітет майбутнього «Солідарність і відповідальність»

Головною метою організації є сприяння розбудові право-
вої держави і становлення громадянського суспільства, 
створення та впровадження освітніх продуктів, привер-
нення уваги молоді до необхідності приймати участь у 
виборчому процесі та підвищення соціальної активності 
молоді в цілому.

Комунікаційний центр для молоді «Долоні» (ініціатив-
на група Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва)

Комунікаційний центр сприяє розвитку інтелектуально-
го, духовного та культурного потенціалу молодого насе-
лення, займається соціалізацією молоді міста. Працює як 
освітній і комунікаційний центр інноваційної та проектної 
діяльності для всіх категорій громадян для популяриза-
ції читання та інтелектуальних знань. Надає психологічну 
підтримку соціально-вразливим категоріям населення.
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Тел.: +380638191000;+380996003778

Email: babaevakat@gmail.com

Web: www.facebook.com/pages/МГО-
Світ-навколо-нас/888068047929179

Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр 
«Європейський клуб» 
                   
Метою центру є формування почуття європейської єд-
ності через поширення знань про Європу та пропагуван-
ня загальноєвропейських демократичних цінностей; озна-
йомлення з культурою та мовою людей в інших країнах, 
обмін досвідом; заохочення до вивчення іноземних мов; 
виховання молодих лідерів та формування активної гро-
мадянської позиції молоді. 

Міжнародна громадська організація «Україна-Польща-
Німеччина» 

Метою ГО є активне сприяння зміцненню дружби та тіс-
ного співробітництва народів України, Польщі і Німеччи-
ни та захист законних соціальних, економічних, культур-
них та інших інтересів членів організації. Організація роз-
виває та підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки 
для обміну досвідом, проведення спільних заходів і для 
вирішення завдань, які стоять перед організацією.

Міжнародна молодіжна палата України (українська філія)

Міжнародна молодіжна палата України – це українська 
філія Всесвітньої федерації підприємців та молодих про-
фесіоналів (Junior Chamber International). Палата організує 
освітні та нетворкінгові заходи. Проекти спрямовані на роз-
виток лідерського потенціалу та особистісний розвиток мо-
лоді, а також на формування підприємницьких навичок.

Молодіжна громадська організація «Світ навколо нас» 

«Світ навколо нас» допомагає молоді підготуватися до 
самостійного життя, а також сформувати активні грома-
дянські та соціальні позиції. Організація сприяє розвитку 
молоді як особистостей і відповідальних громадян як на 
території України, так і за її межами.

Тел.: +380672768826

Email: euroclub.kremen@gmail.com 

Web: www.prostir.org.ua

Тел.: +380977111483

Email: ukrpolger@ukr.net

Web: www.ukrpolgerm.com 

Тел.: +380636386871

Email: oksana.myronko@gmail.com

Web: www.jciyouth.com
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Тел.: +380994744757

Email: kn@good-deeds.ua

Web: www.good-deeds.ua

Тел.: +380347168544, 
+380968200641

Email: manyava@i.ua 

Web: www.manyava.ucoz.ua

Тел.: +380632820986 

Email: bytruk@ukr.net

Web: www.facebook.com/
Молодіжна-Фундація-Європейських-
Ініціатив-1665591850391588

Міжнародний благодійний фонд добрих справ

Фонд сприяє створенню новаторських освітніх про-
грам та інформаційних посилів, спрямованих на акти-
вацію процесу самоусвідомлення людей. Допомагає ре-
алізувати свій творчий потенціал обдарованій молоді, 
а також підтримує дітей-сиріт та сприяє популяризації 
практики усиновлення.

Молодіжна громадсько-екологічна організація «Наш 
дім – Манява» 

Організація об'єднує людей для спільних дій з охорони 
навколишнього середовища. Членами організації є нау-
ковці, студенти та інші молоді активісти, які готові вклас-
ти свої зусилля в охорону природу, підвищення ефектив-
ності використання природних ресурсів та впроваджен-
ня механізмів для сталого розвитку.

Молодіжна фундація європейських ініціатив 

Місія фундації – поширення в українському суспільстві 
інформації про формування таких понять як толерант-
ність, свобода, гідність, справедливість, громадянськість, 
демократія та благодійність. Фундація також надає мето-
дичну підтримку для фахівців, які працюють в інклюзив-
ному середовищі.
 

Молодіжний портал Бучача «Бучач-АРТ»

Молодіжний портал має на меті об’єднати різноманітні 
молодіжні ініціативи міста, щоби створити активний мо-
лодіжний рух Бучача та потужний інформаційний портал 
для розвитку молоді.Тел.: +380986040551

Email: Lishchynsky.m@gmail.com

Web:  www.vk.com/m.lishchynskyy



Тел.: +380674173586

Email: nmgo_mira@ukr.net

Web: www.vk.com/nmgo_mira

Національна молодіжна рада України

Діяльність громадської спілки націлена на посилення та 
розвиток молодіжного руху в Україні та представлення 
інтересів молоді на національному та міжнародному рів-
нях. Основною місією є представництво та захист грома-
дянських та політичних прав молоді України, а також роз-
ширення можливостей особистісного розвитку та актив-
ної участі молоді в суспільно-політичному житті. 

Національна скаутська організація «Пласт»

Основна мета організації – запропонувати дітям від 6 до 
18 років платформу для саморозвитку через залучення 
їх до волонтерської діяльності та тренінгів. Пласт органі-
зує дитячі оздоровчі табори, мандрівки, різноманітні со-
ціальні та благодійні ініціативи для дитячих будинків та 
важкохворих людей.

Національний центр «Мала академія наук» України
 
Мала академія наук України являє собою освітню систе-
му, яка забезпечує організацію і координацію науково-
дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх ін-
телектуального, духовного, творчого розвитку та про-
фесійного самовизначення, сприяє нарощуванню нау-
кового потенціалу країни.  Важливим і актуальним сег-
ментом діяльності організації є розвиток громадянської 
освіти та виховання демократичної культури молоді. 

Ніжинська міська громадська організація «Міра» 

Організація надає підтримку громадським ініціативам, 
сприяє розвитку всіх форм та напрямків соціального 
партнерства органів влади, суб’єктів господарювання та 
неурядових організацій і залучає молодь міста до реалі-
зації цих цілей.

Тел.: +380672540165

Email: nycukr@gmail.com

Web: www.nycukraine.org

Тел.: +380959269707

Email: st.andrijchuk@gmail.com

Web: www.plast.org.ua

Тел.: +380984340717

Email: kravchenko.u@gmail.com

Web:  www.man.gov.ua
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Тел.: +380674653324

Email: lipar@ukr.net

Web: www.edudevelop.org.ua

Тел.: +380443885179; 
+380503305179

Email: i.nosach@p4ec.org.ua  

Web: www.p4ec.org.ua

Тел.: +380664462512

Email: xuklya@gmail.com

Web: www.vk.com/brd_anticafe

Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики»

Основні сфери діяльності агенції – це здійснення незалеж-
ної громадської оцінки управлінських рішень державних 
органів влади в сфері освіти; оцінка та експертиза механіз-
мів державного регулювання розвитку освіти; проведен-
ня просвітницької діяльності щодо формування та реалі-
зації освітньої політики в Україні, Європі та світі.

Партнерство «Кожній дитині» 

Благодійна організація допомагає сім’ям, громадам та дер-
жаві забезпечувати право кожної дитини жити та вихо-
вуватися у сприятливому сімейному середовищі. Пріори-
тетними напрямками діяльності є профілактика соціаль-
ного сирітства та підвищення професійної компетент-
ності спеціалістів, що працюють в інтересах дітей і мо-
лоді. Партнерство також сприяє формуванню активної 
громадянської позиції серед молодих людей.

Перше Антикафе Бердянська «ЧАС Є!»

«ЧАС Є!» займається розвитком молоді і з цією метою 
проводить майстер-класи з хенд-мейд, ігротеки для не-
захищених верств населення, літературні читання для 
творчої молоді, розмовні клуби з англійської, німецької, 
італійської мов, мотивуючі зустрічі з цікавими людьми.

Правозахисне об'єднання «Свобода від маніпуляцій»

Організація запроваджує в школах Сумської області про-
ект «Від старшокласника до свідомого громадянина». 
Мета проекту – розкрити старшокласникам суть грома-
дянства, сприяти їх усвідомленому вивченню та реаліза-
ції своїх прав і обов'язків як громадян країни. Організація 
відкрита до партнерства і нового досвіду в питаннях де-
мократичної освіти дітей і молоді.

Тел.: 380504075556

Email: fmngo@ukr.net

Web: www.facebook.com/pages/ГО-
Правозахисне-обєднання-Свобода- 
від-маніпуляцій/1457426241176701
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Тел.: +3809755 30 820

Email: office@orphansfuture.org

Web: www.orphansfuture.org

Рада старшокласників «Шарм» Шевченківського райо-
ну Києва  

Головною метою районного учнівського самоврядуван-
ня «Шевченківська Активна Районна Молодь» є створен-
ня умов для вільного розвитку учнівської молоді та де-
мократизації життя. Реалізує проекти, спрямовані на до-
помогу військовослужбовцям, що беруть участь в АТО, 
дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, 
які перебувають на сході України; допомагає притулкам 
для тварин; реалізує екологічні проекти; проводить про-
форієнтаційну роботу із учнями старших класів.

 Спілка ініціативної молоді «СІМ»

Місія  спілки – допомагати ініціативній молоді ставати 
успішною, здоровою, професійною, свідомою і щасли-
вою. Напрямки роботи зосереджені на реалізації та під-
тримці молодіжних ініціатив, розвитку молодих людей 
як особистостей та лідерів і на розбудові спільноти ак-
тивної молоді.

Студентська організація українських скаутів  
                 
Дитяча та молодіжна громадська організація «СОУС» за-
лучає дітей та молодь до скаутського руху і має великий 
досвід проведення різноманітних заходів для дітей з різ-
ними потребами, серед яких діти з малозабезпечених 
родин та діти з інвалідністю. 

Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбут-
нє сиріт»             

Фонд займається проведенням благодійних акцій, екс-
курсій для вихованців шкіл-інтернатів Тернопільської об-
ласті; організує роботу інформаційно-ресурсного центру 
для випускників інтернатних закладів, що надає соціаль-
ну, психологічну, консультаційну та правову допомогу.

Тел.: +380934259965,  
+380444890247

Email: sharmLider@gmail.com

Web: www.sharmlider.jimdo.com

Тел.: +380968725292

Web: www.sim.org.ua,  
www.new.vk.com/sim_org_ua

Тел.: +380673224278

Email: vika74td@gmail.com

Web: www.coyc.in.ua
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Тел.: +380632322370

Email: tusk.obnova@gmail.com

Web: www.obnova.net.ua

Тел.: +380562470866

Email: ngo.openpolicy@gmail.com

Web: www.openpolicy.org.ua

Тел.: +380504477006

Email: info@aegee.kiev.ua

Web: www.aegee.kiev.ua

Товариство українських студентів католиків «Обнова»

Товариство виховує активну громадську позицію серед 
студентства в світлі християнських цінностей: проводить 
щотижневі семінари з метою самоосвіти на суспільні, ду-
ховні і політичні теми, а також масштабні культурні та ос-
вітні заходи, українські вечорниці, конференції, бали.

Фонд «Відкрита політика»

Місія фонду – сприяння формуванню демократичного, 
правового, соціально-орієнтованого суспільства на заса-
дах сталого розвитку та розвитку наукового потенціалу 
країни; поглибленню інтегрованості молоді в європей-
ський простір; вихованню та становленню людей нового 
покоління з повагою до традиційних цінностей.

Форум європейських студентів AEGEE-Київ 

AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de 
l’Europe, Асоціація Генеральних Штатів Студентів Євро-
пи)  – одна із найбільших міжнародних молодіжних ор-
ганізацій в Європі, діяльність котрої спрямована на єв-
ропейську інтеграцію, культурний обмін та просування 
неформальної освіти. AEGEE-Київ бере участь в молодіж-
них обмінах, літніх університетах, семінарах і досліджен-
нях інших європейських осередків організації, а також 
організує власні міжнародні та локальні заходи.

Фундація регіональних ініціатив

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фун-
дація регіональних ініціатив» – це потужний центр під-
тримки молодіжного руху, молодіжних організацій та 
підготовки молодих лідерів в Україні. Організація діє з 
метою розвитку студентських та загалом молодіжних 
ініціатив та збільшення кількості молодих активістів  
громадянського суспільства.

Тел.: +380989468488

Email: info@fri.com.ua

Web: www.fri.com.ua
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Тел.: +380506545621, 
+380992869959

Email: centerukraine@gmail.com

Web: www.center-ukraine.org.ua

Харківський обласний гендерний ресурсний центр

Основними напрямками діяльності центру є інформацій-
на та просвітницька робота з гендерної тематики, при-
вернення уваги широких кіл громадськості до жіночої та 
гендерної проблематики. Організація також сприяє ук-
ріпленню культурних зв'язків між Україною та іншими 
країнами, консолідації міжнародного жіночого руху. 

Херсонська молодіжна ініціативна група «Кип’яток»

Діяльність ХМІГ зосереджена на неформальній освіті для 
молоді, створенні альтернативного корисного дозвілля і на 
профорієнтації школярів. ХМІГ проводить проект для шко-
лярів «Нестандартні лекції по профорієнтації» та тренінги 
для студентів i молоді «Прокачай мозок», а також реалізує 
проект «Великий дебатний колайдер», де дебати викорис-
товуються як інструмент освіти і майданчик для діалогу.  

Центр громадянських ініціатив

Центр громадянських ініціатив моніторить, вивчає, проек-
тує та поширює знання і практики самоорганізації та са-
моврядування, розвиває інструменти взаємодії громадян 
та влади на місцевому рівні та видає тематичні довідники і 
посібники. З 2014 року особливе місце в діяльності органі-
зації займає волонтерська допомога учасникам АТО. 

Центр європейської співпраці

ЦЄС є інформаційно-методичним ресурсним центром для 
широкого кола молоді, викладачів освітніх закладів, лідерів 
громадських організацій та інших структур Донецької об-
ласті. Мета центру – становлення громадянського суспіль-
ства шляхом формування нового покоління соціально ак-
тивної молоді та створення умов для її самореалізації. 

Центр зайнятості вільних людей

Центр зайнятості допомагає соціальній реабілітації та пра-
цевлаштуванню учасників Майдану і вимушених переселен-

Тел.: +380504031325

Email: gender.museum@gmail.com

Web: www.genderculturecentre.org

Тел.: +380662808725 

Email: hmigkptk@gmail.com 

Web: www.facebook.com/hmigkptk

Тел.: +380675388992

Email: cehrin.ngo@gmail.com

Web: www.cehrin.org.ua
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Тел.: +380976647393

Email: mariiavaliavko@gmail.com

Web:  www.czvl.org.ua

Тел.: +380973080287

Email: centrprosv@gmail.com

Web: www.edu-center.in.ua 

Тел.: +380976402756

Email: pangeyaultimadc@gmail.com

Web: www.pangeya.com.ua

ців із Криму та інших регіонів країни. Метою організації є ство-
рення моделі нового соціального інституту, який дозволить 
ефективно вирішувати проблему працевлаштування грома-
дян, задаючи стандарт і підхід роботи центрам зайнятості. 

Центр просвітництва та розвитку людини

Організація працює в напрямку створення сприятли-
вих умов для всебiчного розвитку людей, що живуть у 
складних соціально-економічних, політичних і психоло-
гічних умовах – молодь, що проживає у сільських місце-
востях, внутрішньо переміщені особи, діти із «кризових 
сімей» тощо – шляхом реалізації програм навчання та 
розвитку, організації активного дозвілля, надання пра-
вової та психологічної допомоги. 

Центр розвитку «Пангея Ультіма»

Центр працює в сфері неформальної освіти, приймає участь 
в програмах молодіжної мобільності та волонтерського 
руху, пропонує курси іноземних мов, а також проводить 
міжнародні молодіжні обміни та  тематичні навчальні табо-
ри на теми: незалежні медіа, екологія та сталий розвиток. 
 

Центр розвитку кар’єри «Професіонали»

Основні напрямки роботи центру: впровадження не-
формальної освіти, сприяння самозайнятості та розвит-
ку підприємницької ініціативи молоді; підвищення рів-
ня обізнаності молоді з малих міст щодо правил безпе-
ки при працевлаштуванні; проведення соціально спря-
мованих громадських заходів.

Школа «ЕйдоС»

Школа «ЕйдоС» створює умови для того, щоб учні вміли ви-
користовувати отримані знання в повсякденному житті, са-
мостійно будувати гіпотези, робити висновки та ініціативно 
шукати засоби вирішення нових життєвих завдань. В школі 
розробляються авторські проекти, компетентнісні завдан-
ня, проводяться педагогічні ігри живої дії та креатив-бої. 

Тел.: +380679010053

Email: dyadya@gmail.com

Web: www.profy.edukit.zp.ua

Тел.: +38061220-90-04, 
+380612200213

Email: eidos-zp@ukr.net

Web: www.eidos.zp.ua
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Громадська організація DRA e.V.

DRA e.V. і його міжнародні партнери з 1992 року актив-
но виступають за відкритий та мирний діалог між Ні-
меччиною і країнами Східної Європи. Організація про-
водить різноманітні проекти для дітей та молоді в сфе-
рах політичної освіти, молодіжної партиципації, еколо-
гії, медіа, етнічного примирення та інтеграції, реалізує 
шкільний та волонтерський обміни і організує освітні 
поїздки і зустрічі для молоді і працівників по роботі з 
молоддю з Росії, України, Білорусі, Грузії та інших схід-
ноєвропейських країн.

Диск обертання – дитяча і молодіжна політика Берліна 

«Диск обертання» є координуючою платформою з пи-
тань участі молоді у політичному житті Берліна. Мета ор-
ганізації полягає в тому, щоб молодь уважно вивчила пе-
редвиборні кампанії, вміла визначити політичні розбіж-
ності партій та знала природу їх походження. Крім того, 
як національний координуючий орган  «Диск обертання» 
підтримує берлінську мережу U18 у підготовці, організа-
ції та здійсненні виборів U18 у Берліні. 

Євангелічна молодь Райнікендорфа

Робота організації зосереджена на плануванні дозвілля 
для молоді в релігійній, політичній та екологічній сфе-
рах. Євангелічна молодь Райнікендорфа пропонує мо-
лодіжні розважальні заходи для більш ніж 1000 моло-
дих людей в 19 євангелічних церквах на півночі Берлі-
на, проводить молодіжні поїздки, кваліфікує для доб-
ровільної роботи та реалізує міжнародну молодіжну 
співпрацю, в першу чергу з Ізраїлем, Росією та Україною.

Тел.: +49 30446680 0

Email: info@austausch.org 

Web: www.austausch.org

Тел.: +49 3074760449 / 
 +49 1631606061

Email: ejr@afgb.de

Web: www.kirchenkreis-reinickendorf.de

Тел.: +49 3049300194

Email: drehscheibe@stiftung-spi.de

Web: www.mitbestimmen-in-berlin.de
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Тел.: +491797386584

Email: ka@kivin.eu

Web: comedybattle.de/comedy-battle/
comedy-verein/

Тел.: +4961517898671

Email: contact@classicforpeace.com

Web: www.classicforpeace.com

Тел.: +49 1797061587

Email: i-z.globus@web.de

Web: www.globus-chemnitz.de

Західноєвропейська ліга Клубу веселих та кмітливих 
(KiViN)

Метою клубу є міжкультурний обмін творчих дітей та мо-
лоді з міграційною історією та без неї, де культурні від-
мінності та подібності представляються в гумористич-
ній формі. Для цього клуб KiViN регулярно проводить ко-
медійний конкурс Comedy Battle.

Ініціатива «Класика заради миру»

Ініціатива «Classic For Peace» спрямована на музикантів та 
любителів музики зі всього світу, які прагнуть до майбут-
нього без ненависті та агресії, і сприяє міжнаціонально-
му порозумінню за допомогою класичної музики. Основ-
ний акцент її діяльності зроблено на розвиток молоді, 
міжкультурний обмін та високий художній рівень міжна-
родних культурних проектів. 

Інтеграційний центр «Глобус», Хемніц

«Глобус» сприяє інтеграції молодих мігрантів зі східноєв-
ропейських країн в Німеччині через міжнародні мо-
лодіжні зустрічі, культурні заходи та особливо через ор-
ганізацію спортивних заходів (ігри у волейбол, походи, 
вітрильний спорт та ін.).

Інститут з вивчення Кавказу, Татарстану та Туркес-
тану (ICATAT) 

Інститут спеціалізується на міжнародній співпраці у фор-
мі майстер-класів для молоді та освітніх поїздок і обмінів 
досвідом для фахівців з міжкультурних питань, на роз-
ширенні прав меньшинств та на порівняльній і превен-
тивній роботі з питань расизму та екстремізму – в першу 
чергу з кримськотатарськими, караїмськими та ісламсь-
кими партнерськими НКО в Україні.

Тел.: +49 15731758823

Email: office@icatat.de

Web: www.icatat.de
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Тел.: +49 1726205851

Email: ukraine@iak-net.de

Web: www.iak-net.de

Тел.: +49 1733253695

Email: alexander@traditionalgames.de

Web: www.traditionalgames.de/de

Тел.: +49 304406214

Email: keller@kinderring-berlin.de

Web: www.kinderring-berlin.de

Email: cornelia.kricheldorff@kh-
freiburg.de

Web: www.tinyurl.com/jeg9hzx

Католицький університет Фрайбурга

Університет проводить двосторонні навчальні семіна-
ри (переважно за фінансової пітримки DAAD) на тему 
«Зміцнення демократії в Україні» для студентів з Украї-
ни, що вивчають соціальну роботу та соціальну педаго-
гіку, таким чином підтримуючи обмін досвідом між ні-
мецькою та українською молоддю.

Кіндеррінг Берлін

Організація заснована у 1990 році і займається поза-
шкільною освітою для дітей та молоді, організацією 
вільного часу та канікул. Кіндеррінг приймає участь у 
міжнародних проектах, проводить табори для дітей та 
молоді в Німеччині та інших європейських країнах.

Міжнародна асоціація з традиційних видів спорту та 
ігор (IATSG)

Метою IATSG є розповсюдження та міжнародна організа-
ція традиційних видів ігор та спорту в Європі для популя-
ризації та розвитку спортивної активності, як серед здо-
рових людей, так і серед людей з обмеженими можливос-
тями. Організація також сприяє міжнародному розумінню 
європейської інтеграції, зменьшенню насильства та расиз-
му, рівноправності між чоловіками та жінками. 

Міжнародна робоча группа (IAK)

IAK реалізує політичну освіту у формі подорожей та про-
грам обмінів. Основними напрямками діяльності є робо-
та з молоддю, громадянська свідомість і партиципація, 
міграція, дискусії з питань націоналізму, расизму та анти-
семітизму. Метою IAK є підтримка спеціалістів на місцях з 
тим, щоби вони могли розробляти та здійснювати власні 
проекти і програми. 
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Міжнародна цивільна служба „Дойчер Цвайг»

Організація сприяє мирному співіснуванню, обміну до-
свідом і інформацією та співпраці людей з різних країн 
та різних культурних і соціальних груп в рамках коротко- 
та довгострокових волонтерських програм. Служба налі-
чує мережу з більш ніж 45 національних представництв 
на п'яти континентах і працює з більш ніж 100 організа-
ціями-партнерами.

Молодіжна ініціатива з питань закордонних справ 
та міжнародних відносин (IFAIR)

Ініціатива має на меті розвиток громадянського суспіль-
ства і прагне забезпечити свободу дій для майбутніх по-
колінь. На сайті організації молодь має можливість вис-
ловити свою думку про міжнародну політику. Регіональ-
ним відділом Східної Європи і Євразії проводяться про-
екти та семінари, присвячені політиці пам'яті в Росії і 
країнах Центральної та Східної Європи.

Молодь європейських народностей (JEV)

JEV – це динамічна європейська мережа молодіжних 
організацій багатокультурної та багатомовної Євро-
пи, яка представляє їхні інтереси в різних країнах. Го-
ловною метою JEV є підтримка та розвиток прав мень-
шинств та окремих народностей. 

Організація з допомоги молоді та соціальної робо-
ти (JuSeV)

JuSeV працює з дітьми, молоддю та сім’ями з різним со-
ціальним та культурним статусом в багатьох галузях со-
ціальної педагогіки та соціальної роботи, як в шкільній, 
так і в позашкільній освіті. Організація орієнтована на 
місцевий рівень спільноти, але також націлена на все-
національний та міжнародний рівень для підтримки ін-
теграції та інклюзії.

Тел.: +49 17631779414

Email: office@yeni.org

Web: www.yeni.org

Тел.: +49 15228823453

Email: malvin.oppold@ifair.eu

Web: www.ifair.eu

Тел.: +49228212086/+49228212087

Email: info@sci-d.de

Web: www.sci-d.de

Тел.: +49 33617477719

Email: international@jusev.de

Web: jusev.de/index.php



Тел.: +49 3514706476

Email: mail@pjr-dresden.de

Web: www.pjr-dresden.de
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Організація з підтримки політичної діяльності (v.f.h.)

v.f.h. – це некомерційна понадпартійна організація, яка 
проводить семінари, тренінги та майстер-класи як по 
всій Німеччині, так і за її межами. Мета v.f.h. – за допомо-
гою політичної освіти залучити та підготувати дітей та мо-
лодь до активних політичних дій.

Освітній центр Бредбек 

Освітній центр Бредбек, який знаходиться в районі Ос-
терхольц (на півночі від Бремену), реалізує театраль-
ні, літературні, художні та танцювальні проекти, а також 
проекти з політичної та історичної освіти для молоді та 
працівників соціальної роботи разом з польськими і ук-
раїнськими партнерами.

Ост-Вест Трікстер 

Організація реалізує проекти на теми громадянського су-
спільства, які орієнтовані на молодь з Західної, Централь-
ної та Східної Європи. Проекти націлені на інтенсивний 
діалог для обсудження та вирішення актуальних проблем 
у суспільстві, розвиток соціальних технологій демокра-
тичної участі і спільний аналіз результатів.

Політичне коло молоді Дрездена (PJR)

PJR Дрезден – це позапартійна організація, яка націле-
на на створення широкого кола пропозицій в суспільно-
політичній освіті, в першу чергу для молодих людей у віці 
від 10 до 26 років. Об’єднання організує лекції, майстер-
класи, мультимедійні екскурсії та міжнародні молодіжні 
зустрічі з питань прав людини, надання притулку, диск-
римінації та правового екстремізму.

Тел.: +49 228963855

Email: mail@vfh-online.de

Web: www.vfh-online.de

Тел.: +49479196180 

Email: info@bredbeck.de

Web: www.bredbeck.de

Тел.: +49 4031798176

Email: stoll@ost-west-trikster.org

Web: www.ost-west-trikster.org/de
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Тел.: +49374447440

Email: info@ff-schlingel.de

Web: www.kinderfilmdienst.de

Тел.: +492289506156

Email: komm@ijab.de

Web: www.ijab.de

Тел.: +49 17624444628

Email: konstantin@wheels-berlin.de

Web: www.wheels-berlin.de 

Саксонська кінознавча організація для дітей та молоді

Метою організації є надання медіа фільму статусу куль-
турного надбання та поширення використання фільму 
як навчального елементу. Організація проводить кіно-
покази для дітей та молоді і за допомогою мобільних 
проекторів демонструє фільми у сільській місцевості, 
де немає жодного кінотеатру. Крім того вона щорічно 
орнанізує Міжнародний кінофестиваль для дітей та мо-
лоді «Шлінгель». 

Служба з міжнародної роботи з молоддю Федератив-
ної Республіки Німеччина (IJAB)

IJAB сприяє формуванню та проведенню міжнародної мо-
лодіжної роботи та cпівпраці в сфері молодіжної політи-
ки. Служба реалізує проекти з питань молодіжної політи-
ки, підтримує обмін знаннями серед дітей та молоді та за-
лучає для цього спеціалістів по всій країні та за її межами. 

Театральний ансамбль «WHEELS»

Театральний ансамбль Берліна та некомерційна органі-
зація «WHEELS» – це об'єднання вільних художників в об-
ласті драми, танцю, музики та сценічної майстерності. 
Організація працює з молодими мотивованими діячами 
мистецтв з різних країн, серед яких є і Україна, та реалі-
зує разом з ними театральні вистави, інсталяції і соціаль-
но-культурні проекти. 

Театр мігрантів

Театр мігрантів являє собою платформу активного куль-
турного обміну між людьми різних культур та поколінь, 
які на даний момент проживають в Берліні. Театр здійс-
нює соціально-культурні та міжнародні театральні про-
екти, при цьому учасники задіяні у створенні сценарію та 
постановці на основі їхнього особистого досвіду та ідей. 

Тел.: +49306231233

Email: info@migranten-projekt.de

Web: www.migranten-projekt.de
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Тел.: +49 7219338005

Email: langewitz@filmboard-karlsruhe.de

Web: www.filmboard-karlsruhe.de

Товариство «Шанс – освіта, молодь та спорт»

Організація займається освітньою роботою з молоддю на 
міжнародному рівні, проводить молодіжні зустрічі та про-
грами обміну молодими спеціалістами з Європи та Росії, Ук-
раїни, Казахстану, Білорусі і інших східноєвропейських країн. 
Водночас реалізує проекти з країнами Західної та Централь-
ної Європи, серед яких Португалія, Естонія, Чехія та Сербія.

ТОВ «Партнери Східної Європи»

Товариство має на меті зміцнення співробітництва між Ук-
раїною та Німеччиною на засадах громадянського суспіль-
ства. Акцент ставиться як на молодіжному та культурному 
обмінах, так і на здійсненні проектів для розвитку структур 
демократичного та громадянського суспільства. Проек-
ти реалізуються на всіх етапах: пошук партнерів, розробка 
проекту, технічна та організаційна підтримка, а також під-
готовка до очікуваних конфліктів та непорозумінь. 

Федеральна спілка DJO – Німецька молодь в Європі

Організація прагне рівного визнання та рівноправної 
участі молодіжних мігрантських організацій і об'єднань 
та мотивує дітей і підлітків бути відкритими, мислити кри-
тично та діяти відповідально. Разом з партнерами з країн 
Східної, Південно-Східної та Східно-Центральної Європи 
DJO організує міжнародні заходи та зустрічі на засадах 
примирення і порозуміння.  Важливим напрямком ро-
боти також є захист соціальних, політичних і культурних 
прав біженців та вимушених переселенців.

Фільмборд Карлсруе 

Фільмборд Карлсруе ставить за мету навчання молоді 
шляхом використання медійних засобів педагогічної ос-
віти. Через кінематографічні та театральні майстер-класи 
із залученням акторів, кінематографістів та інших діячів 
культури молодь виявляє та розвиває свої здібності.

Тел.: +49 3023918890

Email: info@chance-berlin.com

Web: www.facebook.com/
ChanceBerlinIJB/?ref=aymt_
homepage_panel

Тел.: +491632908444

Email: buero@partners-osteuropa.org

Web: www.partners-osteuropa.org

Тел.: +493044677815

Email: robert-werner@djo.de

Web: www.djo.de
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Тел.: +49 3643827115

Email: rebitschek@ejbweimar.de

Web: www.ejbweimar.de/index.php

Тел.: +49 3025929765

Email: scheer@stiftung-evz.de

Web: www.stiftung-evz.de/
handlungsfelder/handeln-fuer-
menschenrechte/meet-up.html

Тел.: +496819656245

Email: elfe.e.v@googlemail.com

Web: www.elfe-ev.de

  

Фонд «Європейська платформа молодіжної освіти та 
зустрічей молоді», Веймар (EJBW)

Фонд є міжнародною платформою для навчання та обміну 
досвідом для дітей, молоді і працівників освіти з Європи та 
з усього світу. EJBW пропонує різноманітні програми в об-
ласті політичної, культурної, міжнародної та міжкультур-
ної освіти та підтримує дітей і підлітків у їхньому розвитку.

Фонд «Пам'ть, відповідальність та майбутнє»

Програма фонду „Meet Up! Німецько-українські зустрічі 
молоді“ починаючи з 2014 року дає можливість молодим 
людям з України та Німеччини реалізувати різноманітні 
проекти з метою зміцнення відносин між обома країна-
ми та активної участі молоді у відстоюванні демократич-
них прав та свобод.

Школа мистецтв «ELFE»

«ELFE» – це німецько-російсько-українська школа мистецтв у 
Саарбрюккені, яка підтримує дітей та молодь з сімей мігран-
тів за допомогою різнобічної художньої освіти. Основна ідея 
полягає в тому, щоб завдяки мистецтву сприяти толерантно-
му та недискримінаційному ставленню один до одного.

Юнге прессе Берлін

Починаючи з 1947 року, організація є координаційним 
пунктом для молодих спеціалістів в галузі ЗМІ. Вона про-
понує відкриту платформу для всіх, хто бажає отримати 
практичний досвід, потребує допомоги або шукає мож-
ливості спробувати себе у журналістиці. Організація 
виступає проти цензури та надає правову підтримку мо-
лодим медіа-спеціалістам.

Тел.: +49 30308784555

Email: jpb@jpb.de

Web: www.jpb.de
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в Німеччині: 

Роман Ельснер +49 (0)30 / 44 66 80 25, roman.elsner@austausch.org

Ірина Бухаркіна +49 (0)30 / 44 66 80 29, irina.bukharkina@austausch.org

>> www.austausch.org     >> www.facebook.com/draberlin
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