
 [Введите текст] 

 
 

НА ШЛЯХУ ДО УСПІХУ: 
Зростання участі молоді, яка виховувалася під опікою,  

у суспільному житті та громадянському суспільстві 
 

Мета проекту: заохотити участь молоді, яка виховувалася під опікою, у процесі прийняття 
рішень та стимулювати їх ставати «агентами змін» для вразливої молоді в Україні та Грузії 
шляхом розвитку спроможності організацій громадського суспільства, які працюють з 
молоддю, та вивчення кращих європейських практик у цій сфері.  
 

Завдання проекту:  
• налагодження співпраці між організаціями України й Грузії та провідними НУО та 

визначеними органами влади Ірландії; 
• підтримка молодіжних ініціатив та НУО партнерських країн шляхом організації 

стажувань молоді, яка виховувалася під опікою, та представників громадських 
організацій в провідних НУО Ірландії; 

• Поширення результатів проекту на національному рівні та впровадження кращого 
досвіду в практику молодіжної роботи та неформальної освіти. 

 

Тривалість проекту: 
Січень 2018р. – березень 2019р. 
 

Цільові групи проекту: 
• молоді люди віком 14-25 років, зокрема позбавлені батьківського піклування, які 

виходять з-під опіки та розпочинають самостійне життя в Україні та Грузії; 
• молодіжні працівники, залучені до роботи із вразливою молоддю. 

 

Основні напрями реалізації проекту: 
• навчальний візит молодіжних працівників з України та Грузії до Ірландії; 
• розробка тренінгового модулю для представників НУО, які працюють з молоддю, 

позбавленою батьківського піклування, та проведення національних тренінгів в Україні 
та Грузії; 

• організація та проведення стажування у провідних НУО Ірландії для активних молодих 
людей та молодіжних працівників з країн-партнерів; 

• підтримка ініціатив (проектів) молодих людей після проходження стажування; 
• організація та проведення підсумкової конференції за проектом 

 

Чому досвід Ірландії є особливо цінним? 
В Ірландії діє ефективна система соціальної підтримки дітей та молоді, які перебувають під 
опікою; важливу роль в ній відіграють неурядові організації. Впроваджені відповідні послуги 
та стандарти виходу молоді з-під опіки, підготовки молоді до переходу до самостійного життя. 
У 2011 році з метою консолідації зусиль різних урядових структур створено Міністерство у 
справах дітей та молоді, що розробляє та здійснює політику щодо дітей, молоді та сімей. У 
2014 була затверджена урядова стратегія щодо дітей та молоді на 2014-2020 роки “Кращі 
результати – яскраве майбутнє”. А в 2015 році Ірландія стала першою країною в Європі, яка 
затвердила Національну стратегію участі дітей та молоді у прийнятті рішень та план дії щодо її 
запровадження.  
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Організації-учасниці проекту: 
 

Партнерство «Кожній дитині» (Україна, координатор проекту) – провідна благодійна 
організація в сфері розробки політики щодо забезпечення прав дитини та розвитку системи 
соціальних послуг для сімей з дітьми та молоді на основі європейських стандартів та підходів.   
 

Партнерство для дітей (Грузія, партнер) – громадська організація, що працює задля підтримки 
та покращення результатів реформи системи соціального добробуту через розробку та 
впровадження політик та інноваційних практик у сфері захисту дітей, підтримки молоді та сімей. 
 

Міжнародна організація з прийомної опіки, IFCO, (Велика Британія, партнер) – міжнародна 
організація, діяльність якої спрямована на поширення та підтримку сімейних форм опіки у 
всьому світі, зростання участі молоді, яка виховувалася під опікою. Організація є платформою 
для обміну досвідом і взаємопідтримки між дітьми, молодими людьми, прийомними 
батьками, соціальними та молодіжними працівниками, науковцями та політиками. 
 

Проект співфінансується програмою Європейського Союзу Еразмус+ “Розвиток потенціалу у 
сфері молоді” 
 

Контакти: 
Алла Музика, 
координатор молодіжних проектів,  
Партнерство «Кожній дитині» 
a.muzyka@p4ec.org.ua 
 


