ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

КРАЩІ ПРАКТИКИ

МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ
В УКРАЇНІ – 2017

ШУКАЄМО ВЕЛИКІ І МАЛІ ІСТОРІЇ УСПІХУ З УСІЄЇ УКРАЇНИ,
ЯКІ ДЕМОНСТРУЮТЬ КРАЩІ МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ

ЩО ТАКЕ
МОЛОДІЖНА РОБОТА?

Молодіжну роботу зазвичай розуміють як інструмент для особистісного
розвитку, соціальної інтеграції та активного громадянства молодих
людей. Це – будь-яка діяльність соціального, культурного, освітнього або
політичного характеру, що проводиться разом з молоддю, для молоді та
силами самої молоді.

Створити для молодих людей можливості самим формувати власне майбутнє.
Розширити можливості молоді впливати на розвиток власної громади, суспільства.
Допомогти молодим людям взаємодіяти із органами влади та брати участь у
формуванні політики на всіх рівнях.
Сприяти розвитку особистісних та громадянських компетенцій молодих людей.
Забезпечити молодих людей здоровими і безпечними можливостями для
дозвілля та відпочинку.

ДЛЯ ЧОГО ІСНУЄ
МОЛОДІЖНА
РОБОТА?

Краща практика молодіжної роботи – це проект, програма, діяльність або ініціатива у
молодіжній роботі, під час здійснення якої отримано позитивні результати. Практики
можуть стосуватися таких тем:

ПРО ЩО ЦЕЙ
КОНКУРС?

участь молоді в процесах демократизації
(забезпечення відкритості, прозорості,
підзвітності органів влади, просування
порядку денного демократичних реформ
на рівні громади)

захист прав людини, а також
освіта та просвітницька
діяльність з прав людини

підтримка молодіжних
проектів та ініціатив

волонтерство

розвиток молодіжних
громадських організацій

змістовне дозвілля для
молоді та молодіжне
таборування

сталий
розвиток
та екологія

робота по включенню
вразливих верств
молоді

Залучення молоді до розробки
та впровадження практики
Інноваційність
та креативність

ЯК
ДОЛУЧИТИСЯ?

Інклюзивність (врахування
інтересів різних груп молоді)

Довгостроковий
вплив та сталість

Можливість адаптації
та поширення

Описати свій досвід успішної
молодіжної роботи за
установленою формою
bit.ly/YouthWorkUA

Публікація у каталозі
кращих практик молодіжної
роботи

забезпечення участі молоді
в житті громади

Кінцевий
термін подачі –

1 жовтня 2017 року

Призи від партнерів конкурсу
та відзнаки Міністерства
молоді та спорту

Участь у закордонній навчальній поїздці з питань успішної роботи
по підвищенню громадянської активності молоді

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
КРАЩИХ ПРАКТИК

для питань:
+38044 2872457
+38066 7383669

ДЛЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ

