
Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства ГО «Молодіжна Альтернатива»
Назва проекту «Мотиваційні зустрічі для шкільної 

молоді з успішними українцями»
Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект 
(словами, зазначити лише один напрямок)

Формування нових ціннісних орієнтирів 
серед молоді, позитивізму мислення та 
нарративу про Україну, як країну 
успішних людей, та надання допомоги із 
професійним визначенням.______________

Загальна сума кошторису на здійснення витрат проекту 215800,00
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних коштів 150300,00
Строк реалізації проекту 5 місяців
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, місце 
знаходження організації, телефон, факс, e-mail

Кудіна Людмила Іванівна 
пров. Рильський 10, оф. 401 

youth .alternative. ua@gmai 1 .com 
0972808488

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада 
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

керівника Кудіна Людмила Іванівна 
Голова ГО 

пров. Рильський 10, оф. 401 
youth .alternative. ua@gmai 1 .com 

0972808488
До заяви додається:

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), 
скріплені печаткою (у разі наявності);

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) 
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, 
затвердженою організатором Конкурсу;

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування 
інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього 
року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її 
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи 
громадської організації, скріпленим її печаткою.

5) листи-підтвердження від інших громадських органі^ )її, творчих спілок, залучених до 
виконання проекту (у разі потреби).

громадянського суспільства

20 у  року

ю) (прізвжце, ім’я, по-батькові)



ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

В ідповідно до статті 11 Закону У країни "Про держ авну реєстрацію  ю ридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань" на запит: від 20.10.2017 за
№  1003150438 станом на 20.10.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 25413074
надається інформ ація з Є диного держ авного реєстру ю ридичних осіб, фізичних 
осіб-підприєм ців та  гром адських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА АЛЬТЕРНАТИВА”, ГО "МОЛОДІЖНА 
АЛЬТЕРНАТИВА"
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у  разі їх 
наявності:
"YOUTH ALTERNATIVE", "YA"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
25413074
Організаційно-правова форма:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
державне підприємство або частка держави у  статутному капіталі юридичної особи, 
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні
Місцезнаходження юридичної особи:
00000, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ВЛАДИСЛАВА ЗАРЕМБИ, 
БУДИНОК 49, КВАРТИРА 1



Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у  тому числі прізвище, ім 'я, по 
батькові, місце проживання, якщо засновник -  фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник -  
юридична особа:
члени громадської організації згідно протоколу про створення, розмір 
внеску до статутного фонду - 0.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
0.00 грн.
Види діяльності:
9 4 . 9 9  Д і я л ь н і с т ь  ін ш и х  г р о м а д с ь к и х  о р г а н і з а ц і й ,  н .  в .  і .  у .

Відомості про органи управління юридичної особи:
відомості відсутні
Прізвище, ім 'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у  правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
КУДІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи -  у  разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу -  у  разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань ":
30.10.1997, 25.02.2009, 1 068 120 0000 024085
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні



Назва установчого документа:
відомості відсутні
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі 
модельного статуту:
відомості відсутні
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи у  процесі провадження у  справі про банкрутство, 
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом 
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення 
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження 
юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні
Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація



Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
07.04.1998, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
07.05.1998, 555, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468461 (дані про взяття на облік 
як платника податків)
20.04.1998, 0412481, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ
РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39468461 (дані про взяття 
на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку 
з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-¥ІІ "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням 
адміністративної реформи"
Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань ", у  зв ’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові посадової особи, яка підписала документ: 
відомості відсутні
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
9 4 . 9 9  Д і я л ь н і с т ь  ін ш и х  г р о м а д с ь к и х  о р г а н і з а ц і й ,  н .  в .  і .  у .

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
0412481, 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 
попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
80445928669



Дані про реєстраційні дії:
Включення відомостей про юридичну особу; 25.02.2009 
10681200000024085; Тоцька Любов Миколаївна; Голосіївська районна у 
місті Києві державна адміністрація
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі 
змінами в установчих документах; 19.10.2012 10681070001024085; 
Дунаєвська Софія Анатоліївна; Голосіївська районна в місті Києві 
державна адміністрація; зміна видів діяльності
Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною 
адресою; 19.02.2014 10681430002024085; Новік Наталія Юріївна; 
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.05.2014 
10681060003024085; Павленко Ірина Миколаївна; Голосіївська районна в 
місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
20.12.2016 10681050004024085; Єфимець Юлія Сергіївна; Головне 
територіальне управління юстиції у м. Києві; зміна скороченого 
найменування, зміна місцезнаходження, зміна мети установи, інші зміни
Номер, дата та час формування витягу:
1003150438, 20.10.2017 10:18:03

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.miniust.gov.ua/.

https://usr.minjust.gov.ua/
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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНА АЛЬТЕРНАТИВА» 
(надалі -  Організація) створена за рішенням Установчих зборів у відповідності 
до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів 
законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2 Організація є добровільною громадською молодіжною організацією, яка 
бере активну участь у суспільно-політичному житті шляхом дослідження 
проблем молоді, сприяння молоді у набутті практичного та адміністративного 
досвіду у процесі прийняття рішень. Організацію створено на основі єдності 
інтересів для спільної реалізації мети діяльності, визначеної цим статутом.

1.3 Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції і 
чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4 Повне найменування Організації:
українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНА 

АЛЬТЕРНАТИВА»;
російською мовою - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«МОЛОДЁЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»;
англійською мовою - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «YOUTH 

ALTERNATIVE».
1.5 Скорочене найменування Організації:
українською мовою - ГО «МА»;
російською мовою - ОО «МА»;
англійською мовою - NGO «YA».
1.6 Організація має бланки зі своїм найменуванням, печатку, штампи, 

власну символіку, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а 
також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що 
вюначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.7 Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його 
взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими 
громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.8 Організація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної 
реєстрації.

1.9. Місцезнаходження Організації: 03028, м. Київ, провулок Владислава 
Заремби, буд. 49, кв. 1.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основна мета діяльності Організації: активна участь у суспільно- 
оолітичному житті України шляхом сприяння талановитій молоді у набутті 
прагтичного політичного та адміністративного досвіду у процесі прийняття 
"іюень. дослідження та просування інтересів молоді у публічній політиці.

2.2 Завданнями Організації є:
• сприяння розвитку української культури, науки та освіти;



• підвищення суспільної, наукової та політичної активності молоді;
• сприяння демократизації українського суспільства, широкій участі 

маїоді у суспільному житті країни;
• залучення молоді до активної участі у всебічному сприянні 

економічній, культурній та політичній інтеграції Укршни зі світовим 
співтовариством;

• створення механізмів реалізації молодіжної ініціативи, підвищення 
рівня професійної освіти молоді та підготовки фахівців у різних галузях;

• сприяння талановитій молоді у набутті практичного політико- 
адміністративного досвіду шляхом їхньої роботи в якості добровільних 
позаштатних референтів та помічників народних депутатів України, та в 
ІНШИХ структурах представницької та виконавчої влади;

•популяризація та утвердження ідеалів і принципів миру та безпеки, 
сприяння дослідженню різних аспектів світових проблем і шляхів їх 
розв'язання;

•у'часть у співпраці в галузях освіти, науки, культури та екології в 
інтересах забезпечення загальної поваги, справедливості й законності, захисту 
основних прав і свобод людини;

•забезпечення зміцнення миру, демократії, толерантності та 
■засморозуміння між народами на шляху співробітництва й взаємозбагачення 
к)льіур;

•\^асть у дослідженні екологічних глобальних та локальних катастроф, 
стан> забруднення навколишнього природного середовища, пошук шляхів 
поліпшення екологічної ситуації на місцевому й національному рівнях, участь 
> розв’язанні проблем існування народів без насильства та екологічних криз;

•х-часть у вихованні дітей і молоді в дусі миру та демократії, підтримці 
маюдіжних організацій для об'єднання миротворчих зусиль;

•сприяння розвитку міжнародної співпраці з демократичними 
організаціями Європи та світу;

• аналіз та внесення пропозицій до проектів нормативних актів щодо 
розвитку молодіжної політики в Україні;

• створення та підтримка позитивного іміджу України;
•налагодження прямих всеукраїнських та міжнародних контактів,

>хлалання відповідних договорів та угод, участь у заходах, які не суперечать 
шжнародним зобов'язанням України;

• розповсюдження інформації та пропагування своїх ідей та цілей;
• здаснення захисту прав членів організації шляхом надання їм всебічної 

зооомоги, представлення їхніх інтересів в державних органах влади в т.ч. 
зар\^іжних, а також організації, підтримці та )шасті у міжнародних, 
згржавних і недержавних програмах і проектах;

• надання всебічної допомоги членам Організації в інших державах у 
геш>ом\ прагненні до збереження власної національної самобутності, розвитку 
аюртивної культури. Освіти. Сприяння їхнім культурним та економічним 
ттізкам:



• внесення пропозицій до проектів нормативних актів щодо розвитку 
молодіжної політики в Україні;

• створення та підтримка позитивного іміджу України;

2.3 З метою виконання статутних завдань Організація у порядку, 
передбаченому чинним законодавством, може діяти в наступних напрямках:

• організовувати і проводити наукові та культурно-масові заходи;
• здійснювати інформаційну та видавничу діяльність;
• брати участь у формуванні та реалізації міжнародної та державної 

молодіжної політики у порядку, визначеному законодавством;
• брати участь у формуванні та реалізації міжнародної та державної 

оодітики з молодіжних питань, поводити дослідження молодіжних проблем, 
розробляти погроми молодіжного розвитку на місцевому і національному 
рівнях;

• підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати 
їиіювідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать 
міжнародним зобов'язанням України - та цьому Статуту;

• всебічно співпрацювати з організаціями, підприємствами, фондами, 
>становами та окремими громадянами в реалізації молодіжних проектів;

• брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у 
засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не 
заборонений законом;

• проводити мирні зібрання;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів 

мкоевого са.моврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і 
завдань:

• вносити пропозиції до органів державної влади і управління;
• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
• брати участь у поширенні своїх поглядів через електронні засоби 

)ї інформації та пресу;
засновувати засоби масової інформації, інформаційні агентства згідно з 

Lми законодавства;
• сприяти роботі засобів масової інформації у частині збору та 

шзпшрення інформації про діяльність Організації;
• здійснювати моніторинг діяльності ЗМІ, інших розповсюджувачів 

>гхдлми. проводить соціологічні опитування стосовно проблем молоді в 
Укршщ;

• здійснювати методичну діяльність, організовувати та проводити 
соимхюгічні дослідження на молодіжні теми;

• створювати програми, які спрямовані на задоволення та захист 
ж оєних інтересів, прав членів Організації та її цільової аудиторії;

• брати участь у конгресах, конференціях, семінарах, фестивалях, 
шаюфта.х:



• сприяти в організації для членів Організації поїздок по Україні та за 
гарзой з метою обміну досвідом, навчання, стажування;

• брати участь у формуванні та реалізації міжнародної та державної 
■охгтики з питань запобігання забезпечення зміцнення миру, демократії, 
іи ж іу  основішх прав і свобод людини, толерантності і взаєморозуміння між 
шролами на шляху співробітництва і взаємозбагачення культур, освіти, науки, 
ку::ьт>ри та екології в інтересах забезпечення загальної поваги, 
СНІЗШ5ЄДЛИВОСТІ і законності, захисту основних прав і свобод людини;

• брати участь у дослідженні екологічних глобальних та локальних 
«жтзстроф. стану забруднення навколишнього природного середовшца, пошук 
ШЛХ1В патіпшення екологічної ситуації на місцевому і національному рівнях, 
гчасть у розв’язанні проблем існування народів без насильства та екологічних

• проводити іншу діяльність, шо відповідає статуту Організації та не 
сужречить чинному законодавству.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3-1 Діяльність Організації базується на принципах:
• Добровітьності;
• Самоврядності;
• Вітьного вибору території діяльності;
• Рівності перед законом;
• Відс>тності майнового інтересу їх членів;
• Прозорості, відкритості та публічності.

- Лобровітьність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у 
ОргтіШ ІТ у тому числі в його утворенні, вступі в організацію або 
і р в в ш н і  членства в ній;

-Самоврядність передбачає право членів Організації самостійно 
вати >тіравління діяльністю Організації відповідно до його мети, 

напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, 
лержавшіх органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

ГО самоврядування в діяльність Організації, крім випадків, визначених

-Зоьннй вибір території діяльності передбачає право Організації 
вгоначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначеїшх

-Рввкть перед законом передбачає, шо Організація є рівною у своїх 
та обов'язках відповідно до закону;

-Відсутність майнового інтересу передбачає, шо члени Організації не 
права на частку майна Організації та не відповідають за його 

1Ж32ЕНЯМИ. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між



його ч.іенами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 
Організації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на 

ьтьні заходи).
-Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів Організації мати 

к&ннй доступ до інформації про п діяльність, у тому числі про прийняті 
Організацією рішення та здійснені заходи, а також обов'язок Організації 
вбсзпеч\вати такий доступ. Публічність означає, що Організація інформує 
“ромадськість про свої мету та діяльність.

3-2 Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) 
зоботн Організації, який затверджусться Зборами Організації терміном на 2 

Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати 
дтгмг>сті Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової 
н ф і мит.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЩЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4 І Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
■і 2 Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни

• іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають
В 0 Г1  Статуту Організації та беруть участь у її діяльності.

43 Рішення про прийом у члени Організації приймає Координаційна Рада 
СфгзЕззжш. протягом місяця з дня подання особою особистої письмової заяви 
ш  мш Голови Організації про бажання стати членом Організації.

4 4 Колективними членами Організації можуть бути громадські
■ г м г  ■іР' мета і завдання яких не суперечать зазначеним у цьому Статуті.

4 3 Рішення про прийом громадських організацій як колективного члена 
Іогш иш п приймає Координаційна Рада Організації, протягом місяця з дня 
тсізяии особою особистої письмової заяви на ім'я Голови Організації про 

стати членом Організації.
4 “г Облік членів Організації здійснюється Координаційною Радою

4 ■ Членство у Організації не виключає членства в інших об’єднаннях

4 і 4-іеян Організації мають право;
і б\ти обраними до складу статутних органів Організації; 

участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях 
органів, до складу яких вони обрані;

пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати 
¥“жу Юру до прийняття більшістю відповідного рішення; 
ч* участь у зборах, засіданнях статутних органів;

зжувати інформацію з питань діяльності Організації;
брмЕги участь в усіх заходах, що проводяться в Організації;



• на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
• вііьно виходити з Організації за власною письмовою заявою;
• оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації.
4.9 Члени Організації зобов'язані:
• виконувати вимоги цього Статуту;
• брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні 

заходів, спрямованих на пропаганду цілей Організації, всебічно сприяти 
»шшенню їх авторитету;

• сплачувати членські внески
4.10 Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив 

■гторетету, територіальної цілісності та національної безпеки України, 
■□рушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової

релігійної ворожнечі.
4.11 За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення 

іїмог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, 
згідну поведінку, шо компрометує звання члена Організації, до члена 
^Чч'анізації застосовуються стягнення: попередження та виключення з 
Ссганізації Ріїпення про стягнення приймається Координаційною Радою 
Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це 
Гаюви Організації.

4.12 Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у 
■ункті 4.9:

• за власним бажанням піляхом подання письмової заяви до 
Координаційної Ради Організації, яка приймає рішення про вшслючення з

протягом місяця з дати подання заяви;
• смерті члена Організації.

5. КЕРІВШ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1 Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за 
кжстом - Загальні Збори), Координаційна Рада Організації.

5.2 Керівними особами є Голова Організації.
5.3 Загальні збори -  найвищий керівний орган Організації, що скликається 

Коордннаціїшої Радою Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові
Збори можуть бути скликані на вимогу 10®/о членів Організації, 2/3 

сждаду Координаційної Ради Організації або Голови Організації.
5.4 Загальні збори учасників Організації мають право приймати 

рмеаня з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані 
ЄЕьними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних 

приймаються простою більшістю від числа присутніх членів
С^ганізації, якщо інше не встановлено діїочим Законодавством. Ріїпення про 
весзгння змін до статуту, про реорганізацію, саморозпуск Організації 
ї^иімаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не



чинним законодавством. Форма голосування обирається Зборами.
членів про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени 

самі скликати Загальні збори.
53  Лі» смоетенції Загальних Зборів належать:

- іи-«^рдження. внесення змін і доповнень до Статуту організації;
- иятердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
- яслуловування звітів статутних органів Організації;
- утзаіення рішення щодо припинення діяльності Організації;
- г»г^ззоріілження коштами та майном Організації;
- ЩЖ552ЧЄННЯ ліквідаційної комісії та її Голови;
- обрання Координаційної Ради строком на 2 роки;
- вороння Гаюви Організації строком на 2 роки;
- нкачення особи, уповноваженої представляти Організацію та її заміна;
- рожлялає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і

гчЕ^г 5 осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками
схзрги:

- ілазають заходів відносно порушених прав членів Організації з боку
осіб Організації.

5 г Гоюва Організації є за посадою Головою Координаційної Ради 
та обирається загальними зборами строком на два роки.
Гоюва Організації:

загальне керівництво Організацією, Координаційною Радою 
приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;

• без доручення репрезентує Організацію в зовнішніх стосунках, 
організацію в офіційних стосунках з державними органами, 

об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви 
їд  Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному 

ісгзу України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного

гус угоди та інші фінансово-господарські документи; 
лолозус на Засіданнях Координаційної Ради, виступає зі звітом, 
шгтання на розгляд;

• і* о е у с  інші обов'язки покладені на нього Координаційною Радою 
Сфгдгуяж чн загальними зборами.

5 і  У вішалку, коли Голова Організації тимчасово не може 
свої обов'язки, його обов’язки виконує один з членів 

іної Ради (заступник), за рішенням Голови Організації.
5 Кддр-щнаційна Рада Організації:

іу є виконання рішень Загальних Зборів; 
гчу є підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;

- скрову є поточну діяльність Організації згідно Статуту та інших 
Організації;

- зі^оодіїяє обов'язки між членами Координаційної Ради Організації;
- мгзіерджу є шорічний бюджет та звіт про його використання;
- уїдаїює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з



1
чденів;

- засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації, призначає і 
ізіїьняє їх керівників;

- веде інформаційну політику;
- може створювати комісії, секції та інші робочі органи Координаційної 

Ради Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, 
особи які не є членами Координаційної Ради Організації, а також незалежні 
експерти (спеціалісти).

5.10 Засідання Координаційної Ради Організації відбуваються не менше 
озного разу на квартал, скликаються Головою Організації або на вимогу 2/3 
членів Координаційної Ради Організації і є повноважними при наявності 
бііьшості його членів.

5.11 Рішення Координаційної Ради ухвалюються простою більшістю 
гсиосів присутніх членів, а також шляхом використання засобів зв’язку. 
Рішення Координаційної Ради можуть ухвалюватися методом опитування 
< письмового чи електронного), шляхом використання електронних засобів 
зв'язку. Рішення вважається ухваленим, яюцо впродовж строку, відведеного 
Х1Я голосування, участь у голосуванні взяли більше половини членів 
Координаційної Ради.

5.12 Кількісний склад Координаційної Ради Організації визначається 
Зборами Організації.

5.13 Координаційна Рада Організації, Голова Організації та його 
заступники звітують перед членами Організації про проведену роботу, 
фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які 
цхжодяться в грудні кожного року, шляхом виступів з доповідями та 
наданням письмових звітів присутнім на загальних зборах. За наслідками звіту 
Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Координаційної 
Ради Організації у тому ж складі або переобрання її. Порядок звітування 
жq>iвшlx органів Організації перед його членами встановлюється цим 
Статутом та Положенням «Про звітування керівних органів Організації».

5.14 Контрольно-ревізійні функції здійснюються Ревізійною Комісією 
Оїгашзації, яка обирається Загальними зборами за поданням Голови 
Організації строком на два роки та підзвітна лише Зборам.

5.15 Ревізійна Комісія Організації:
- контролює і перевіряє статутну та фінансово-господарську діяльність 

Організації не рідше ніж раз на рік;
- діє на основі Статуту та інших внутрішніх нормативних положень 

Організації;
- не має права займатися діяльністю, що пов’язана з фінансово- 

господарськими справами Організації;
- має право бути присутнім на засіданнях Координаційної Ради Організації 

ТІ інших засіданнях, що стосуються статутної діяльності Організації;
- за погодженням із Головою Координаційної Ради Організації може 

ЕЯиу^чаги до своєї роботи спеціалістів відповідного фаху на підставі угод 
■■оільно-правового характеру;



перевірки діяльності Організації за дорученням Загальних 
ї Ради Організації, Голови Організації, або за власною

проводить перевірку статутної та фінансової діяльності 
та статутних органів Організації напередодні Загальних Зборів; 

про результати перевірки на розгляд статутного органу 
доручив проведення перевірки;

-  ̂ аевьжу дюїдації Організації за рішенням Загальних зборів. Ревізійна 
гг»грїід'-де діяльність Ліквідаційної комісії і затверджує ліквідаційний

гм Загальних зборів може виконувати функції Ліквідаційної

і .  ♦Ш-\НСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬШСТЬ, к о ш т и  ТА 
ІНШЕ МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

Сфгакзашя є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх 
Т2 статутних цілей і завдань Організація має право на власне 

# ■ерчгияіс майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких 
чинним законодавством України. Забороняється 

отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 
. член» Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 
■ слвого  соціального внеску), членів органів управління та інших

•ї 2 -щ -тжзлвя може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
■ Гэ и к ш  кошти й майно Організації формуються за рахунок:

майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
благодійних внесків чи добровільних пожертвувань; 

доходів;
або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з 
охшень Податкового кодексу України;
таЕня за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та 

ваесків членів Організації); 
к  або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, 

фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі 
жоомоги. кртм дотацій на регулювання цін на платні послуги; 

надходжень, що не заборонені законом, 
ї  - ^аражжшя майном і коштами Організації в межах затвердженого 

”1  вовторису витрат Організації здійснюють Загальні збори 
' п  частково за їх дорученням Координаційною Радою Організації, 

ие несе відповіцальності по зобов'язаннях своїх членів, 
створені нею установи та організації зобов'язані вести 

п  бухга.7терський облік, статистичну звітність, зареєструватись в 
іг -Л  податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в



■ерсдба^іених законодавством.
^■6%теи ) Організації використовуються виключно для 

ш  утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
установчими дсжументами.

ОСК\ГЖ ЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

ч х я  Організації має право звернутися до Координаційної 
скаргою на рішення, дії, бездіяльність нижчестояших 
Координаційна Рада Організації зобов’язана в місячний 
скаргу та надати письмову відповідь згідно чинного

Організації мають право оскаржувати рішення, дії,
Сжс2̂ вашйної Ради Організації, Голови Організації та його 
: Зп д ьги х  Зборів Організації шляхом подання письмової заяви 

Загальних зборів або виступу на засіданні Загальних

Організації мають право оскаржувати рішення, дії.
Зборів Організації у судовому порядку відповідно до

— рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації 
ним законодавством, цим Статутом та Положенням «Про 

ср в а и х  органів Організації».

К ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

діяльності Організації здійснюється: за рішенням 
н ігги м  Загальними зборами Організації, шляхом 
» реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської 
самого статусу, або шляхом ліквідації.
>ра припинеїшя діяльності Організації здійснюється та 

законодавством, 
діяльності Організації має наслідком припинення її як 

т  порядку, встановленому Законом України "Про державну 
срежчних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
: *галуаанням особливостей чинних нормативно-правових актів, 

вартості майна Організації, недостатньо для задоволення 
гяакднгтіре. ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до 

сулу Ь заявою про порушення справи про банкрутство 
жідно до Закону України "Про відновлення 
боржника або визнання його банкрутом".

115 У рк9 пршшнення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу.



» Організації її майно та кошти не можуть 
Організації, а передаються за рішенням 

в> статутні або благодійні цілі одній або кільком 
або зараховуються до доходу бюджету.

Організації її майно, активи та пасиви

завершеним а Організація такою, що 
з моменту внесення відповідного запису до 

ТУ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

І JЮIЮBHEHHЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

тт дооовнень до Статуту Організації є компетенцією 
ииіГї
Організації з питань змін та доповнень до Статуту 

яе менш як у 3/4 голосів присутніх на загальних

зення до Статуту підлягають повідомленню 
з питань реєстрації у встановленому Законом

ПІДПИС:
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ПЮШИТО, ПРОНУМЕЮВАНОТА 

СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ 

АРКУШІВ



2650 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

________УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

РІШЕННЯ № 16 265 04601 453  
ВІД27Л2.2016____________________ року

про вклю чення Про виклю чення
про повторне вклю чення про відмову у вклю ченні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості

X про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 2 54 13 074  
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)__________

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА АЛЬТЕРНАТИВА"

Попереднє ріш ення про вклю чення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 01.04 .1999________________р. №  , ознака неприбутковості

0006 - Громадські організації

Ознака неприбутковості І0032 - громадські об'єднання,-
Дата присвоєння ознаки неприбутковості І27.12.2016
Дата скасування ознаки неприбутковості 1
Дата включення неприбуткової організації до Ре^цїрру-ц^прибуткових 
установ та організацій, починаю чи з якої ви^Є^ає;ґ^.сй сЛ^№ 
безперервної реєстрації неприбуткової орр№ІзаіЩ/

р 1 .04.1999

Підстава*

Перший заступник начальника КУШНАРЬОВА ЮЛІЯ 
ВАЛЕРІЇВНА

Примірник рішення отримано: 
керівник

'''' \ /Уі / //

КУДІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
МП (за наявності)

27.12.2016 року /

*Заповнюється у разі відмови у вклю ченні підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій або виклю чення з Реєстру.

> І



Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування 
інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом

останнього року

Донори МА в 2017 році

o Council o f Europe

o Delegation of the European Union to Ukraine 

o U.S. Embassy

o Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

o The Black Sea Trust for Regional Cooperation 

o UNICEF

«Промоція та розповсюдження Європейських цінностей та культури шляхом прийняття 
активної участі в національних культурних та спортивних заходах в Україні»

Донор: Представництво ЄС в Україні.

Опис: проект покликаний створити синергію між українськими культурними та спортивними 
заходами (по всій Україні) та ініціативами Європейського Союзу. Географія проекту - вся Україна

Діяльність в рамках проекту: В рамках цього проекту Представництво ЄС стало партнером 6 
загальнонаціональних та регіональних культурних заходів в Україні, де інформувало молодь про 
європейські цінності, стиль життя і багату культурну спадщину України і Європейського Союзу, 
популяризувало широкий контекст співпраці ЄС-Україна.

Проект включав в себе різні види участі, серед яких виступи дипломатів та експертів, вікторини та 
квести, майстер-класи та презентації освітніх можливостей для молоді тощо.

«Новий дім: Інтеграція молоді з числа ВПО у нові громади»

Донор: Рада Європи.

Мета проекту: Інтеграція і підвищення спроможності внутрішньо переміщених осіб на 
місцевому рівні в Україні, підвищення обізнаності про те, як вирішувати соціально-економічні 
проблеми ВПО в межах приймаючих громад.

Географія проекту: Київ, Дніпро, Краматорськ, Маріуполь.

В рамках проекту було проведено 4 дводенних тренінги«Молодь з числа ВПО -  шлях до вирішення 
економічних та соціальних проблем», які надали учасникам знання та навички з питань про пошук 
роботи, навики самопрезентації та підготовки документів для отримання роботи; про те, як розпочати 
власну справу, написати бізнес-план, робити PR та просувати продукцію; ознайомили з історіями 
успіху від ВПО; шляхами вирішення соціальних проблем, механізми взаємодії із владою, 
самоорганізація молоді з числа ВПО

Створено онлайн-курс на теми: «Як відкрити власну справу», «Механізми співпраці із владою»

Підготовлені методичні рекомендації для вимушено переселеної молоді та влади з питань підвищення 
економічної активності, адаптації та соціалізації у новому побутовому середовищі.



Проведенно 4 Ярмарки кар’єри для молоді з числа ВПО, з метою налагодження соціальних зв’язків, 
комунікації з приймаючими громадами; інформування молоді з числа ВПО про можливі вакансії та 
пропозиції роботи в приймаючих громадах; отримання навичок по написанню резюме, походженню 
співбесід тощо.

«Спільними зусиллями ВПО та громади: промоція інтеграції молоді з числа ВПО у приймаючі
громади»

Донор: Посольство США.

Мета проекту: Сприяння інтеграції ВПО з числа молоді у нові громади шляхом реалізації 
спільних проектів за участю ВПО і місцевої громади.

Географія проекту - Львівська, Вінницька,Херсонська, Запорізька, Харківська, 
Дніпропетровська області.

Діяльність в рамках проекту:

Прведення 6 дводенних тренингів щодо мобілізації ресурсів, створення команди, ведення діалогу та 
вирішення конфліктів всередині молодіжної громади та ВПО з числа молоді. Учасники розробили 
власні проекти та волонтерські ініціативи соціального спрямування, а також навчилися шукати 
фінансування та реалізовувати проектні ініціативи.

Підготовка та реалізація 19 проектів та волонтерських ініціатив, які сприяють інтеграції ВПО з числа 
молоді у нові громади, які спрямовані на згуртування громади, гармонійне співіснування.

За результатами ініціатив - проведення 6 презентацій та прес-конференцій

«Part of Community»

Донор: The Black Sea Trust for Regional Cooperation

Мета: об'єднати молодь ВПО, представників НУО/ГО (які працюють з проблемами ВПО або в 
яких активістами є ВПО), місцеву молодь та локальних активістів з метою зміцнення їх комунікації та 
співпраці всередині громади, а також сприяти інтеграції та соціальній згуртованості цих груп за 
допомогою мистецтва. Це допоможе переосмислити стереотипи і нівелювати травматичий досвід 
ВПО.

Географія проекту: Україна (Одеса та Чернівці), Грузія (Квемо Картлі та Самегрело)

За проектом проведено чотири 3-денні тренінгові сесії (2 в Україні та 2 в Грузії) для молоді серед ВПО 
та місцевої молоді з питань навчання інструментам ефективної співпраці з місцевою владою, проблем, 
потреб та можливостей ВПО в нових умовах, воркшоп зі створення ескізів муралів під керівництвом 
художника. Після тренингів пройде Конкурс на кращих скетч для майбутніх муралів.

У березні заплановано створення муралів у 4 містах та проведення заключної 2-денної білатеральної 
сесія в м. Одеса щодо можливостей для ГО та НУО, які займаються питаннями ВПО, у програмах 
транскордонного співробітництва та нетворкінг.

«Підтримка місцевих ініціатив щодо довготривалої інтеграції ВПО (з фокусом на жінок) у
приймаючі громади»



Донор: ОБСЄ

Метою проекту стала психологічна адаптація, зняття психологічної напруги, підвищення 
самооцінки жінками з числа ВПО, запобігання дискримінації, управління конфліктами, налагодження 
діалогу між ВПО та новими громадами шляхом проведення циклу тренінгів, консультацій та 
соціальних активностей для ВПО з акцентом на жінок.

Географія проекту: Львівська та Вінницька області.

За проектом було повелено проведено проведено 21 тренінг (по 7 в Вінниці, Дрогобичі та 
Червонограді) на теми - стрес-менеджмент з елементами арт-терапії, тайм-менеджмент, стереотипи та 
конфлікти, ефективні комунікації, пошук роботи тощо , та індивідуальні і групові консультації для 
жінок з числа ВПО Львівської та Винницької областей.

Загальна кількість учасниць заходів: 392. З них у заходах у Вінниці взяли участь -  146 учасниці (з них 
ВПО -  96 учасниць, представниць громади -  34, представників владних інституцій - 16) , Дрогобич -  
130 (з них ВПО - 67, представниць громади - 32, представників владних інституцій - 26, ЗМІ - 5), 
Червоноград -  116 осіб (з них ВПО -  60, представниць громади -  32, представників владних інституцій 
-  24) Загально ВПО -  223, представників активістів і місцевої громади - 98 та влади та інш. -71.

«Age matters!»

Донор: UNICEF

Мета: проект розроблений Регіональним офісом ЮНІСЕФ для країн Центральної та Східної 
Європи та СНД та організацією Youth Policy Labs. Проект підводить підсумки існуючих вікових 
правових положень для дітей, підлітків та молоді у 70 сферах у 22 країнах та територій країн ЦСЄ та 
СНД. Дані згруповані у шість тематичних розділів - громадянські та юридичні права, політична 
участь, соціальна участь, економічна участь та освіта, охорона здоров’я, безпека. Географія: Київ та 
Київська область (фокус-групи)

Формат: проведення/фасилітація фокус-групових досліджень серед молоді.

Діяльність в рамках проекту:

Підготовка, фасилітація та проведення 6 фокус групових досліджень в Києві та області



Структура ГО «Молодіжна Альтернатива»

Керівними органами організації є Загальні Збори та Координаційна Рада.

Керівною особою є Голова організації.

Загальні Збори є найвищим керівним органом Організації, що скликається Координаційною Радою 
не рідше 1 разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 10% членів 
організації, 2/3 складу Координаційної Ради або Голови Організації. Загальні Збори організації 
складають та затверджують план роботи організації на 2 роки. Окрім цього на Загальних Зборах 
приймаються рішення про внесення змін до статуту, про реорганізацію тощо (приймаються 
більшістю не менш як у % голосів), прийняття звітів, розпорядження коштами та майном, 
призначення ліквідаційної комісії та її Голови, обрання Координаційної Ради строком на 2 роки, 
обрання Голови Організації строком на 2 роки.

Координаційна Рада -  приймає рішення про членство в організації, здійснює облік членів, 
організовує виконання рішень Загальних Зборів, скеровує поточну діяльність Організації, 
розподіляє обов'язки між членами Координаційної Ради Організації, затверджує бюджет та звіти 
тощо. Засідання відбуваються не менше 1 разу на квартал, скликаються Головою Організації або на 
вимогу 2/3 членів Координаційної Ради і є повноважними при наявності більшості її членів. 
Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх. Кількісний склад визначається 
Зборами.

Голова Організації є за посадою Головою Координаційної Ради та обирається Загальними Зборами 
строком на 2 роки. Голова здійснює загальне керівництво Організацією, Координаційною Радою 
Організації, приймає на роботу та звільняє штатних працівників, приймає заяви на членство, 
репрезентує Організацію, підписує угоди, головує на Засіданнях Координаційної Ради тощо. В тому 
разі, якщо Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, їх переймає один з 
членів Координаційної Ради (заступник), за рішенням Голови Організації.

Ревізійна комісія -  здійснює контрольно-ревізійні функції, обирається Загальними Зборами за 
поданням Голови Організації строком на 2 роки.



ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

На виконання позиції 1.7 позиції 1 розділу 1 додатку 1 до міської цільової програми 
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 -  2019 роки», затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, Положення про міський 
конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 № 48/3055 та з метою залучення ініціатив 
інститутів громадянського суспільства до розв’язання соціально-економічних питань, пов’язаних з 
розвитком м. Києва

ОГОЛОШУЄ 
міський конкурс проектів «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада»

I. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти, 
розроблені інститутами громадянського суспільства:

Волонтерський рух та підтримка учасників АТО;
Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища 

столиці;
Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування 

громадянської культури;
Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та 

просвітницького розвитку мешканців міста Києва.

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту, становить 75% від 
загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 199,0 тис. 
грн.

III. Вимоги до Конкурсної пропозиції.
1. Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, (крім 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій фізкультурно- 
спортивної спрямованості, всеукраїнських громадських організацій інвалідів і ветеранів та їх 
спілкам, підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та 
об’єднань зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально- 
культурних підрозділів, національних творчих спілок та їх регіональних осередків), які є 
юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не менше ніж за один рік до 
оголошення проведення Конкурсу та реалізують свої проекти на території міста Києва,за умови, що 
такі організації беруть участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менш як 25% необхідного 
обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися переможцем Конкурсу у 
вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, 
техніки, обладнання. Інститути громадянського суспільства можуть подавати на Конкурс кілька 
конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою у двох примірниках та подається у 
друкованій формі щоденно з 26 грудня 2017 року до 09 лютого 2018 року з 10.00 до 17.00 крім 
п’ятниці (щоп’ятниці -  підготовка звіту конкурсній комісії), суботи, неділі та святкових днів до 
Департамент суспільних комунікацій за адресою: 01001 м. Київ, вул.Хрещатик, 50-б, к. 206. (телефон 
для довідок: (044) 235-01-75) та обов’язково в електронному вигляді у форматі *PDF з поміткою «На 
конкурс проектів» на електронну адресу цнур kmda@ukr.net.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе 
учасник Конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

mailto:kmda@ukr.net


1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, затвердженою відповідним наказом 
організатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви 
проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, 
скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), 
скріплені печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) 
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що 
затверджена організатором Конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план 
виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання 
проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання 
проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства, джерела фінансування 
інститутів громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього 
року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її 
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої 
особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до 
виконання проекту (у разі потреби).

Всі документи та окремо її копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані 
керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені її 
печаткою.

ІУ. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться протягом 2018 року згідно з визначеним графіком (додається). Рішення 
конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома учасників конкурсу у 
триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної 
громади міста Києва https://kievcity.gov.ua та на сайті Департаменту суспільних комунікацій 
http://dsk.kievcity.gov.ua.

У разі визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований 
інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису 
норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання 
бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

>  Просимо врахувати вимоги Закону України від 07 листопада 2016 року №  5368 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України» та постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, 
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з 
Реєстру». Фінансуватися будуть інститути громадянського суспільства, що мають статус 
неприбутковості на етапі реалізації проекту.

https://kievcity.gov.ua/
http://dsk.kievcity.gov.ua/


Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секретар конкурсної ком

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства ГО «Молодіжна Альтернатива»
Назва проекту «Мотиваційні зустрічі для шкільної 

молоді з успішними українцями»
Пріоритет, завдання, визначене Організатором конкурсу 
на розв’язання якого спрямовано проект (словами, 
зазначити лише один напрямок)

Формування нових ціннісних орієнтирів 
серед молоді, позитивізму мислення та 
нарративу про Україну, як країну 
успішних людей, та надання допомоги із 
професійним визначенням._______________

Загальна сума кошторису на здійснення витрат проекту 215800,00
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних коштів 150300,00
Строк реалізації проекту 5 місяців
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, місце 
знаходження організації, телефон, факс, e-mail

Кудіна Людмила Іванівна 
пров. Рильський 10, оф. 401 

youth. altemative.ua@gmail. com 
0972808488

Прізвище, ім ’я, по-батькові та посада керівника проекту, 
поштова адреса, телефон, e-mail

Кудіна Людмила Іванівна 
Голова ГО 

пров. Рильський 10, оф. 401 
youth. altemative.ua@gmail. com 

0972808488
До заяви додається:

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), 
скріплені печаткою (у разі наявності);

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) 
інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, 
затвердженою організатором Конкурсу;

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування 
інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього 
року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її 
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої 
особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до 
виконання проекту (у разі потреби).

Керівник інституту громадянського суспільства
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
20 року



Форма

опису проекту та кошторису 
витрат, необхідних для його реалізації

Проект «Мотиваційні зустрічі для шкільної молоді з успішними українцями»
(назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства: ГО «Молодіжна Альтернатива»

1. Анотація
Проблема 1. Молодь виїжджає з України, не вірить в те, що можна бути успішним в Україні 
Україна сьогодні переживає стійку міграційну кризу. За різними статистичними даними, за кордоном 
сьогодні працює кожен сьомий українець (більш як 7 мільйонів громадян працездатного віку). В 
останні роки саме молодь активно полишає територію країни. За офіційними статистичними даними, 
більшість трудових мігрантів з України -  це особи віком 20-34 роки. При цьому, як зазначають у 
Державній службі статистики, через масштабну трудову міграцію, передусім серед молоді, частка 
осіб з вищою освітою серед населення у віці 25-35 років у країні постійно зменшується.
За дослідженнями компанії Research&Branding Group від 2016 року - 55% українців до 30 років готові 
покинути країну, а за даними дослідження від Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на 
початку 2017року, 30% опитаних українців скоріше хотіли б поїхати за кордон на постійне місце 
проживання.
Те що молоді люди їдуть з країни -  це дуже негативне явище з точки зору економіки. По-перше, коли 
зменшується чисельність населення у країні, тоді не росте економіка. У світі немає таких країн, де 
падає чисельність населення, а економіка, ВВП росте. Велика міграція саме серед молоді означає 
падіння економіки. По-друге, якщо з країни виїжджає молодь, така країна стає не привабливою для 
потенційного інвестора. По-третє, якщо виїжджає молодь, зменшується населення, народжуваність. 
Тобто нація старіє.
Молоді люди їдуть з країни, бо не бачать перспектив, не відчувають, що в цій країні вони можуть 
досягти успіху. Тому наш проект маж  на меті стимулювати молодь ставати успішною, 
розвиватися і досягати цілей, формувати в них тренд, що Україна - країна успішних людей, а 
значить потрібно залишатися в Україні в розвивати власну державу.
Проблема 2. Відсутність проф орієнтації ш кільної молоді
Українська система освіти не надає молодим людям розуміння і уявлення про професії, не навчає 
особливостям роботи в тих чи інших галузях, молоді не зрозумілі вимоги працедавців, вони не не 
поінформовані про можливі вакансії та пропозиції роботи.
Даним проектом ми плануємо започаткувати проведення просвітницької, пофорієнтаційної 
кампанії серед молоді (старших школярів, студентів коледжів ), проведення зустрічей з 
професіоналами різних професій заради формування нових ціннісних орієнтирів, позитивізму 
мислення та надання допомоги із професійним визначенням.

В рамках цього проекту передбачаються наступні заходи:
1. Комунікація, пошук та створення мережі партнерів, однодумців та друзів для подальшого 

розгортання проекту. Створення аккаунтів в соціальних мережах. Промоція поекту.
2. Загалом ми плануємо провести до 10 зустрічей з IT, інженерінгу, медицини, політики, 

державного управління, менеджменту, маркетингу, комунікацій, юриспруденції, фінансів, 
мистецтва та соціальних проектів, але за даними проектом плануємо проведення трьох 
м от иваційних зустрічей для школярів міста Києва з успішними молодими українцями 
(віком до 40 років), представниками різних професій. Орієнтовні теми зустрічей: «Політична 
діяльність та державна служба. Що значить бути успішним політиком та державним 
службовцем в сучасній Україні», «Громадська діяльність та соціальна робота. Зустріч з 
відомими людьми цих професій», «IT та інженерінг. Як стати успішним в Україні людям цих 
професій».

3. Комунікація зі ЗМІ щодо полуляризації успішних історій молодих успішних українців, 
ціннісних навративів для широкого загалу українців.

Короткий опис заходів:
1. Пошук адвокатів проекту в середовищі молоді та їх батьків.

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html


Яким чином ми це робимо: комунікація та робота з шкільним самоврядуванням, Київським міським 
центром працевлаштування, молодіжними НУО, теплі контакти зі знайомими батьками тощо

2. Пошук адвокатів проекту в середовищі шкіл (батьки, керівництво) та МОН.
Якими чином ми це робимо: комунікація та співпраця з МОН, переговори з керівництвом шкіл, 
батьківськими комітетами шкіл.
3. Створення сторінки проекту в соціальних медіа, розміщення на сторінці відеозаписів 

зустрічей.
Планується розміщення відеозаписів з зустрічей, інтерв’ю з доповідачами.
4. Проведенням 3 мотиваційних зустрічей для молоді з мгюю підвищення мотивації молоді 

рухатись вперед, вчитись, розвиватись, брати відповідальність на себе за власне життя та 
майбутнє країни шляхом активної популяризації «історій успіху» серед молодих українців та 
формування у української молоді ціннісних орієнтирів, світогляду, які допоможуть бути 
успішними та активними громадянами, сприяння профорієнтаційним навичкам та розумінню 
майбутніх професій, розбудова соціальних зв’язків між молоддю, бізнесом, ВНЗ та науковим 
середовищем.

Орієнтовна кількість учасників однієї зустрічі 150-200 осіб. Кількість доповідачів протягом однієї 
зустрічі - 4-5 осіб, орієнтовний час -  3-4 голини. Загальне охоплення від 600 осіб під час
зустрічей і до 5000 через соціальні медіа та сайт. (Наприклад, тільки кількість відвідувачів 
сторінки МА в ФБ - 5300).

2. Загальна інформація:

ГО «Молодіжна Альтернатива» є однією з досвідченіших та знаних організацій в Україні, що 
роблять свій внесок у розвиток активної участі молоді в прийнятті рішень на всіх рівнях, а також у 
аналізі молодіжних питань у державній політиці.
Починаючи з 1997 року, ми працюємо заради створення нових можливостей для молодих українців 
та українок -  щоб вони могли вчитися та приймати участь у процесі демократизації та виробленні 
політик шляхом розбудови програм стажувань на національному та локальному рівнях.
Ми маємо досвід роботи у великій кількості місцевих ініціатив і довгострокових партнерств у всіх 
регіонах України. Зокрема, наша організація працює в наступних областях: розвиток молоді, освіта, 
права людини, розширення прав і можливостей жінок, вирішення конфліктів тощо.
Наша місія полягає в тому, щоб відкрити та розвивати соціальну мобільність, сприяти виникненню і 
розвитку нового покоління демократичних українських лідерів, створювати навички, здібності і 
мережі молодих майбутніх фахівців політики, а також сприяти тому, щоб політичні процеси ставали 
більш прозорими, ціннісними та інклюзивними на всіх рівнях.
Спираючись на більш ніж 20-річний досвід роботи, «Молодіжна Альтернатива» відкриває доступ та 
інструменти до соціальної мобільності, для просування демократії та європейських цінностей, а 
також для розвитку України.
Найвищий орган -  Загальні Збори. Голова ГО - Кудіна Людмила.

Протягом 2016-17 років було реалізовано наступні проекти:
Кросс-региональний діалог
«Єдність у різноманітті: подолання стереотипів та конфліктів, налагодження діалогу між молоддю 
Сходу, Півдня та Заходу (обмінні поїздки)» (донор - NED)
Розвиток ОМС та підтримка реформ
«Школа Молодої Демократії» (донор - Poland-Canada Democracy Support Program co-financed by the 
Ministry o f Foreign Affairs o f Republic o f Poland and Canada's Department o f Foreign Affairs, Trade and 
Development (DFATD);
«Молодь хоче впливати на політику (дослідження)» (донор - NED)
Євроінтеграція
«Промоція та розповсюдження Європейських цінностей та культури шляхом прийняття активної 
участі в національних культурних та спортивних заходах в Україні» (донор -  Представництво С в 
Україні);
«ЄС: вибір молодого покоління України» (у партнерстві з ГО «Фундація «Відкрите суспільство», 
донор -  Представництво ЄС в Україні).
Інтеграція ВПО
«Новий дім: Інтеграція молоді з числа ВПО у нові громади» (донор - Посольство США);
«Спільними зусиллями ВПО та громади: промоція інтеграції молоді з числа ВПО у приймаючі 
громади» (Донор -  Рада Європи);



«Частина громади» (англ. «P[art] o f the community», донор - The Black Sea Trust);
«Підтримка місцевих ініціатив щодо довготривалої інтеграції ВПО (з фокусом на жінок) у приймаючі 
громади» (донор - ОБСЄ).
Підлітки
«Age matters!» (донор - ЮНІСЕФ).

3. Опис програми має містити наступне:
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення проблеми 
передбачаються проектом.

Основною проблемою є те, що дуже багато амбітних, талановитих молодих людей від’їжджає з 
України. І з кожним роком ця тенденція лише посилюється. Таку негативну ситуацію можна 
спробувати змінити лише доводячи молоді, що в Україні є можливості для успіху, що тут є всі шанси 
побудувати кар’єру, здійснити свої мрії і повністю самовиразитися в майбутній професії.

Мета проекту:
- формування активних громадян в середовищі старших школярів та студенів коледжів, стимулювати 
молодь ставати успішною, розвиватися і досягати цілей, формувати в них тренд, що Україна - країна 
успішних людей, а значить потрібно залишатися в Україні в розвивати власну державу.

Завдання проекту:
- підвищення мотивації молоді рухатись вперед, вчитись, розвиватись, брати відповідальність на себе 
за власне життя та майбутнє країни шляхом активної популяризації «історій успіху» серед молодих 
українців
- формування у української молоді ціннісних орієнтирів, світогляду, які допоможуть бути успішними 
та активними громадянами, працювати та розвивати власну країну
- формування розуміння професійного розвитку, сприяння розвитку професійних навичок
- розбудова соціальних зв’язків між молоддю, бізнесом, ВНЗ та науковим середовищем
- інформування молоді про досягнення молодих українців в різних сучасних професіях

Таблиця 1

Етапи
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Строк реалізації 
етапу

Відповідальний 
виконавець (прізвище 

та ініціали, посада)
Підготовчий Комунікація пошук та 

створення мережі
партнерів, однодумців 
та друзів для 
подальшого розгортання 
проекту, створення
аккаунтів в соціальних 
мережах, формування 
програм та спікерів для 
зустрічей______________

1-2 місяць Кудіна Л.І. 
Рязанцева О.Ю. 
Маковій В.І.

Основний Проведення трьох 
мотиваційних зустрічей 
для школярів міста 
Києва з успішними 
молодими українцями 
(віком до 40 років), 
представниками різних 
професій (IT, 
інженерінгу, медицини, 
політики, державного 
управління, 
менеджменту, 
маркетингу,
комунікацій,___________

3-4 місяць Рязанцева О.Ю. 
Маковій В.І.



Заключний

юриспруденції, 
фінансів, мистецтва та 
соціальних проектів).

Комунікація зі ЗМІ 
щодо полуляризації 
успішних історій 
молодих успішних 
українців, ціннісних 
навративів для 
широкого загалу 
українців_____________
Підбиття підсумків 
проекту, звітність

5 місяць Кудіна Л.І. 
Рязанцева О.Ю. 
Маковій В.І.

Очікувані результати:
• Залучено щонайменше 20 шкіл та 5-7 ГО в якості партнерів проекту.
• Проведено 3 мотиваційні зустрічі для молоді. Орієнтовна кількість учасників однієї зустрічі 

150-200 осіб. Загальне орієнтовне охоплення до 600 осіб.
• Розміщено пости соціальних медіа та електронних медіа. Загально ми плануємо розширити 

вплив на аудиторію через електронні медіа до 10000-15000 осіб.
• Проаналізовано результати роботи та розроблено відповідний звіт.

Цільова аудиторія: школярі (9-11 клас), студенти коледжів
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту: інтернет та Facebook 
(регулярні пости на сторінці організації, на сайті візитці проекту, публікація фото з зустрічей, 
відеозаписи, блоги та сторінки партнерських організацій), ЗМІ (друковані та онлайн-медіа: розсилка 
матеріалів зустрічей, інтерв’ю).
Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, телефон, контактна 
особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси 
надає для реалізації проекту):

• Національна Молодіжна Рада України, +380672540165, Конотопенко Яна, секретар -  
поширення інформації про проект серед молоді та ГО-членів (наприклад, ВМГО 
«Національна організація скаутів України», ГО «Спілка Ініціативної Молоді», ГО «JCI 
YOUTH» тощо).

• Мережа Євроклубів у м. Києві, контакти за посиланням http: //euroquiz .org .ua/network
eu/contacts

Нами планується залучати партнерів по створенню мережі партнерів для подальшого розгортання 
проекту з метою залучення цільової групи та спікерів.

Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?
Власний внесок організації 65500 грн

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише ті витрати, які 
потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2
№ Стаття витрат Розрахунок

витрат
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету м. 
Києва, грн.

Сума коштів з 
інших 
джерел, грн.

Власний 
внесок 

організац 
ії , грн.

Загальна 
сума коштів 

на
реалізацію

проекту,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Послуги по

http://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts
http://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts


організації та 
координації 

проекту
1 Забезпечення 

комунікації з 
партнерами, 
залучення 
партнерів серед 
гО , шкіл та ВНЗ 
м. Києва для 
участі в проекті, 
промотування 
проекту

Послуги 
координатора 

проекту 1 особа 
5 місяців 

(8000,00 грн на 
місяць)

24000,00 0 16000,00 40000,00

2 Послуги по фото 
та відео обробці

Послуги проекту 
1 особа 1 місяць 
(10000,00 грн на 

місяць)

10000,00 0 0 10000,00

3 Забезпечення
бухгалтерського
обліку

Послуги 1 особи 
5 місяців 

(3000,00 грн на 
місяць)

12000,00 0 3000,00 15000,00

4 Логіст по
проведенню
заходів

Послуги 1 особи 
2 місяці (5000,00 

в місць)

5000,00 0 5000,00 10000,00

Послуги по 
оренді офісу

5 Оренда
приміщення

7200 грн на 
місяць 5 місяців

0 0 36000,00 36000,00

6 Комунальні
послуги

600 грн на 
місяць 5 місяців

0 0 3000,00 3000,00

Послуги по 
проведенню 

заходів
7 Розробка банера 

проекту
послуга 0 0 2500,00 2500,00

8 Друк банера 
проекту

послуги 1800,00 0 0 1800,00

9 Розробка 
інфографіки для 
учасників, 
роздаткові 
матеріали, та 
канцтовари

60 грн на особу 
600 осіб

36000,00 0 0 36000,00

10 Оренда
приміщення для
заходу

Послуги оренди 
- 1 година 1000 
х 4,5 годин х 3 

заходи

13500,00 0 0 13500,00

11 Кава перерви кава перерви 
40 грн на 2 на 
600 учасників

48000,00 0 0 48000,00

ВСЬОГО: 150300,00 65500,00 215800,00
РАЗОМ:

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших 
джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, 
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і 
максимальної ефективності їх використання



Проектом пропонується залучати фахівців та отримувати послуги з питань комунікації з партнерами, 
залучення партнерів серед ГО, шкіл та ВНЗ м. Києва для участі в проекті, промотування проекту, 
оголошення конкурсу есе та прийом конкурсних робіт, організації та проведення тренінгів, логістики, 
розробка та анкети, сайта, обробка даних, тренерські послуги. Ціни на ці послуги зазначені з 
урахуванням середніх для міста Києва. https://www.work.ua/stat/?r=39
Так само нами вказані середні ціни на оренду приміщення, харчування та канцтовари для учасників.

(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

6. Перелік характеристик наявного матеріально -  технічного та кадрового (штатні працівники, 
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту 
(окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації)

1 офіс
3 комп’ютери 
1 принтер
3 співробітника на повній зайнятості
4 волонтера
Всі заходи в рамках проекту будуть здійснені ГО «Молодіжна Альтернатива», з використанням 
залучених експертів (розробка сайту для опитування) та партнерських мереж (ВНЗ, школи, молодіжні 
ГО м. Києва).

Керівник інституту громадянського суспільства
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
__________________ 20_ року

Примітки
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект. 
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати десяти 
сторінок.

https://www.work.ua/stat/?r=39


Проектом пропонується залучати фахівців та отримувати послуги з питань комунікації з партнерами, 
залучення партнерів серед ГО, шкіл та ВНЗ м. Києва для участі в проекті, промотування проекту, 
оголошення конкурсу есе та прийом конкурсних робіт, організації та проведення тренінгів, логістики, 
розробка та анкети, сайта, обробка даних, тренерські послуги. Ціни на ці послуги зазначені з 
урахуванням середніх для міста Києва. Ьй:р5://луш\у.ууогк.иа/5Іаї/?г=39
Так само нами вказані середні ціни на оренду приміщення, харчування та канцтовари для учасників.

(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

6. Перелік характеристик наявного матеріально -  технічного та кадрового (штатні працівники, 
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту 
(окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації")

1 офіс
З комп’ютери 
1 принтер
3 співробітника на повній зайнятості
4 волонтера
Всі заходи в рамках проекту будуть здійснені ГО «Молодіжна^Лльтернатива», з використанням 
залучених експертів (розробка сайту для опитування) та партне^їських мереж (ВНЗ, школи, молодіжні 
ГО м. Києва).

громадянського суспільства

року
■ ■ ■■ І  и  І ,
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1 .О рїдйізація \$йже подати інші матеріали, які засвідчують "Гї спроможність реалізувати проект. 
2.3агаЛьнйГббсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати десяти 
сторінок.



Форма

опису проекту та кошторису 
витрат, необхідних для його реалізації

Проект «Мотиваційні зустрічі для шкільної молоді з успішними українцями»
(назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства: ГО «Молодіжна Альтернатива»

1. Анотація
Проблема 1. Молодь виїжджає з України, не вірить в те, що можна бути успішним в Україні 
Україна сьогодні переживає стійку міграційну кризу. За різними статистичними даними, за кордоном 
сьогодні працює кожен сьомий українець (більш як 7 мільйонів громадян працездатного віку). В 
останні роки саме молодь активно полишає територію країни. За офіційними статистичними даними, 
більшість трудових мігрантів з України -  це особи віком 20-34 роки. При цьому, як зазначають у 
Державній службі статистики, через масштабну трудову міграцію, передусім серед молоді, частка осіб 
з вищою освітою серед населення у віці 25-35 років у країні постійно зменшується.
За дослідженнями компанії Research&Branding Group від 2016 року - 55% українців до 30 років готові 
покинути країну, а за даними дослідження від Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на початку 
2017року, 30% опитаних українців скоріше хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання. 
Те що молоді люди їдуть з країни -  це дуже негативне явище з точки зору економіки. По-перше, коли 
зменшується чисельність населення у країні, тоді не росте економіка. У світі немає таких країн, де 
падає чисельність населення, а економіка, ВВП росте. Велика міграція саме серед молоді означає 
падіння економіки. По-друге, якщо з країни виїжджає молодь, така країна стає не привабливою для 
потенційного інвестора. По-третє, якщо виїжджає молодь, зменшується населення, народжуваність. 
Тобто нація старіє.
Молоді люди їдуть з країни, бо не бачать перспектив, не відчувають, що в цій країні вони можуть 
досягти успіху. Тому наш проект маж на меті стимулювати молодь ставати успішною, розвиватися 
і досягати цілей, формувати в них тренд, що Україна - країна успішних людей, а значить потрібно 
залишатися в Україні в розвивати власну державу.
Проблема 2. Відсутність проф орієнтації ш кільної молоді
Українська система освіти не надає молодим людям розуміння і уявлення про професії, не навчає 
особливостям роботи в тих чи інших галузях, молоді не зрозумілі вимоги працедавців, вони не не 
поінформовані про можливі вакансії та пропозиції роботи.
Даним проектом ми плануємо започаткувати проведення просвітницької, пофорієнтаційної 
кампанії серед молоді (старших школярів, студентів коледжів ), проведення зустрічей з 
професіоналами різних професій заради формування нових ціннісних орієнтирів, позитивізму 
мислення та надання допомоги із професійним визначенням.

В рамках цього проекту передбачаються наступні заходи:
1. Комунікація, пошук та створення мережі партнерів, однодумців та друзів для подальшого 

розгортання проекту. Створення аккаунтів в соціальних мережах. Промоція поекту.
2. Загалом ми плануємо провести до 10 зустрічей з IT, інженерінгу, медицини, політики, 

державного управління, менеджменту, маркетингу, комунікацій, юриспруденції, фінансів, 
мистецтва та соціальних проектів, але за даними проектом плануємо проведення трьох 
м от иваційних зустрічей для школярів міста Києва з успішними молодими українцями (віком 
до 40 років), представниками різних професій. Орієнтовні теми зустрічей: «Політична 
діяльність та державна служба. Що значить бути успішним політиком та державним 
службовцем в сучасній Україні», «Громадська діяльність та соціальна робота. Зустріч з 
відомими людьми цих професій», «IT та інженерінг. Як стати успішним в Україні людям цих 
професій».

3. Комунікація зі ЗМІ щодо полуляризації успішних історій молодих успішних українців, 
ціннісних навративів для широкого загалу українців.

Короткий опис заходів:
1. Пошук адвокатів проекту в середовищі молоді та їх батьків.

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html


Яким чином ми це робимо: комунікація та робота з шкільним самоврядуванням, Київським міським 
центром працевлаштування, молодіжними НУО, теплі контакти зі знайомими батьками тощо

2. Пошук адвокатів проекту в середовищі шкіл (батьки, керівництво) та МОН.
Якими чином ми це робимо: комунікація та співпраця з МОН, переговори з керівництвом шкіл, 
батьківськими комітетами шкіл.
3. Створення сторінки проекту в соціальних медіа, розміщення на сторінці відеозаписів зустрічей. 
Планується розміщення відеозаписів з зустрічей, інтерв’ю з доповідачами.
4. Проведенням 3 мотиваційних зустрічей для молоді з мзюю підвищення мотивації молоді 

рухатись вперед, вчитись, розвиватись, брати відповідальність на себе за власне життя та 
майбутнє країни шляхом активної популяризації «історій успіху» серед молодих українців та 
формування у української молоді ціннісних орієнтирів, світогляду, які допоможуть бути 
успішними та активними громадянами, сприяння профорієнтаційним навичкам та розумінню 
майбутніх професій, розбудова соціальних зв’язків між молоддю, бізнесом, ВНЗ та науковим 
середовищем.

Орієнтовна кількість учасників однієї зустрічі 150-200 осіб. Кількість доповідачів протягом однієї 
зустрічі - 4-5 осіб, орієнтовний час -  3-4 голини. Загальне охоплення від 600 осіб під час зустрічей 
і до 5000 через соціальні медіа та сайт. (Наприклад, тільки кількість відвідувачів сторінки МА в ФБ 
- 5300).

2. Загальна інформація:

ГО «Молодіжна Альтернатива» є однією з досвідченіших та знаних організацій в Україні, що 
роблять свій внесок у розвиток активної участі молоді в прийнятті рішень на всіх рівнях, а також у 
аналізі молодіжних питань у державній політиці.
Починаючи з 1997 року, ми працюємо заради створення нових можливостей для молодих українців та 
українок -  щоб вони могли вчитися та приймати участь у процесі демократизації та виробленні політик 
шляхом розбудови програм стажувань на національному та локальному рівнях.
Ми маємо досвід роботи у великій кількості місцевих ініціатив і довгострокових партнерств у всіх 
регіонах України. Зокрема, наша організація працює в наступних областях: розвиток молоді, освіта, 
права людини, розширення прав і можливостей жінок, вирішення конфліктів тощо.
Наша місія полягає в тому, щоб відкрити та розвивати соціальну мобільність, сприяти виникненню і 
розвитку нового покоління демократичних українських лідерів, створювати навички, здібності і мережі 
молодих майбутніх фахівців політики, а також сприяти тому, щоб політичні процеси ставали більш 
прозорими, ціннісними та інклюзивними на всіх рівнях.
Спираючись на більш ніж 20-річний досвід роботи, «Молодіжна Альтернатива» відкриває доступ та 
інструменти до соціальної мобільності, для просування демократії та європейських цінностей, а також 
для розвитку України.
Найвищий орган -  Загальні Збори. Голова ГО - Кудіна Людмила.

Протягом 2016-17 років було реалізовано наступні проекти:
Кросс-региональний діалог
«Єдність у різноманітті: подолання стереотипів та конфліктів, налагодження діалогу між молоддю 
Сходу, Півдня та Заходу (обмінні поїздки)» (донор - NED)
Розвиток ОМС та підтримка реформ
«Школа Молодої Демократії» (донор - Poland-Canada Democracy Support Program co-financed by the 
Ministry o f Foreign Affairs o f Republic o f Poland and Canada's Department o f Foreign Affairs, Trade and 
Development (DFATD);
«Молодь хоче впливати на політику (дослідження)» (донор - NED)
Євроінтеграція
«Промоція та розповсюдження Європейських цінностей та культури шляхом прийняття активної 
участі в національних культурних та спортивних заходах в Україні» (донор -  Представництво С в 
Україні);
«ЄС: вибір молодого покоління України» (у партнерстві з ГО «Фундація «Відкрите суспільство», донор 
-  Представництво ЄС в Україні).
Інтеграція ВПО
«Новий дім: Інтеграція молоді з числа ВПО у нові громади» (донор - Посольство США);
«Спільними зусиллями ВПО та громади: промоція інтеграції молоді з числа ВПО у приймаючі 
громади» (Донор -  Рада Європи);
«Частина громади» (англ. «P[art] o f the community», донор - The Black Sea Trust);



«Підтримка місцевих ініціатив щодо довготривалої інтеграції ВПО (з фокусом на жінок) у приймаючі 
громади» (донор - ОБСЄ).
Підлітки
«Age matters!» (донор - ЮНІСЕФ).

3. Опис програми має містити наступне:
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення проблеми 
передбачаються проектом.

Основною проблемою є те, що дуже багато амбітних, талановитих молодих людей від’їжджає з 
України. І з кожним роком ця тенденція лише посилюється. Таку негативну ситуацію можна 
спробувати змінити лише доводячи молоді, що в Україні є можливості для успіху, що тут є всі шанси 
побудувати кар’єру, здійснити свої мрії і повністю самовиразитися в майбутній професії.

Мета проекту:
- формування активних громадян в середовищі старших школярів та студенів коледжів, стимулювати 
молодь ставати успішною, розвиватися і досягати цілей, формувати в них тренд, що Україна - країна 
успішних людей, а значить потрібно залишатися в Україні в розвивати власну державу.

Завдання проекту:
- підвищення мотивації молоді рухатись вперед, вчитись, розвиватись, брати відповідальність на себе 
за власне життя та майбутнє країни шляхом активної популяризації «історій успіху» серед молодих 
українців
- формування у української молоді ціннісних орієнтирів, світогляду, які допоможуть бути успішними 
та активними громадянами, працювати та розвивати власну країну
- формування розуміння професійного розвитку, сприяння розвитку професійних навичок
- розбудова соціальних зв’язків між молоддю, бізнесом, ВНЗ та науковим середовищем
- інформування молоді про досягнення молодих українців в різних сучасних професіях

Таблиця 1

Етапи
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Строк реалізації 
етапу

Відповідальний 
виконавець (прізвище 

та ініціали, посада)
Підготовчий Комунікація пошук та 

створення мережі
партнерів, однодумців 
та друзів для 
подальшого розгортання 
проекту, створення
аккаунтів в соціальних 
мережах, формування 
програм та спікерів для 
зустрічей______________

1-2 місяць Кудіна Л.І. 
Рязанцева О.Ю. 
Маковій В.І.

Основний Проведення трьох 
мотиваційних зустрічей 
для школярів міста 
Києва з успішними 
молодими українцями 
(віком до 40 років), 
представниками різних 
професій (IT, 
інженерінгу, медицини, 
політики, державного 
управління, 
менеджменту, 
маркетингу, 
комунікацій, 
юриспруденції,________

3-4 місяць Рязанцева О.Ю. 
Маковій В.І.



фінансів, мистецтва та 
соціальних проектів).

Комунікація зі ЗМІ 
щодо полуляризації 
успішних історій 
молодих успішних 
українців, ціннісних 
навративів для 
широкого загалу 
українців_____________

Заключний Підбиття підсумків 
проекту, звітність

5 місяць Кудіна Л.І. 
Рязанцева О.Ю. 
Маковій В.І.

Очікувані результати:
• Залучено щонайменше 20 шкіл та 5-7 ГО в якості партнерів проекту.
• Проведено 3 мотиваційні зустрічі для молоді. Орієнтовна кількість учасників однієї зустрічі 

150-200 осіб. Загальне орієнтовне охоплення до 600 осіб.
• Розміщено пости соціальних медіа та електронних медіа. Загально ми плануємо розширити 

вплив на аудиторію через електронні медіа до 10000-15000 осіб.
• Проаналізовано результати роботи та розроблено відповідний звіт.

Цільова аудиторія: школярі (9-11 клас), студенти коледжів
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту: інтернет та Facebook 
(регулярні пости на сторінці організації, на сайті візитці проекту, публікація фото з зустрічей, 
відеозаписи, блоги та сторінки партнерських організацій), ЗМІ (друковані та онлайн-медіа: розсилка 
матеріалів зустрічей, інтерв’ю).
Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, телефон, контактна 
особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає 
для реалізації проекту):

• Національна Молодіжна Рада України, +380672540165, Конотопенко Яна, секретар -  
поширення інформації про проект серед молоді та ГО-членів (наприклад, ВМГО «Національна 
організація скаутів України», ГО «Спілка Ініціативної Молоді», ГО «JCI YOUTH» тощо).

• Мережа Євроклубів у м. Києві, контакти за посиланням http: //euroquiz .org .ua/network
eu/contacts

Нами планується залучати партнерів по створенню мережі партнерів для подальшого розгортання 
проекту з метою залучення цільової групи та спікерів.

Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?
Власний внесок організації 65500 грн

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише ті витрати, які 
потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2
№ Стаття витрат Розрахунок

витрат
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету м. 
Києва, грн.

Сума коштів з 
інших
джерел, грн.

Власний 
внесок 

організац 
ії , грн.

Загальна 
сума коштів 

на
реалізацію

проекту,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Послуги по 

організації та

http://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts
http://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts


координації
проекту

1 Забезпечення 
комунікації з 
партнерами, 
залучення 
партнерів серед 
ГО, шкіл та ВНЗ 
м. Києва для 
участі в проекті, 
промотування 
проекту

Послуги 
координатора 

проекту 1 особа 
5 місяців 

(8000,00 грн на 
місяць)

24000,00 0 16000,00 40000,00

2 Послуги по фото 
та відео обробці

Послуги проекту 
1 особа 1 місяць 
(10000,00 грн на 

місяць)

10000,00 0 0 10000,00

3 Забезпечення
бухгалтерського
обліку

Послуги 1 особи 
5 місяців 

(3000,00 грн на 
місяць)

12000,00 0 3000,00 15000,00

4 Логіст по
проведенню
заходів

Послуги 1 особи 
2 місяці (5000,00 

в місць)

5000,00 0 5000,00 10000,00

Послуги по 
оренді офісу

5 Оренда
приміщення

7200 грн на 
місяць 5 місяців

0 0 36000,00 36000,00

6 Комунальні
послуги

600 грн на 
місяць 5 місяців

0 0 3000,00 3000,00

Послуги по 
проведенню 

заходів
7 Розробка банера 

проекту
послуга 0 0 2500,00 2500,00

8 Друк банера 
проекту

послуги 1800,00 0 0 1800,00

9 Розробка 
інфографіки для 
учасників, 
роздаткові 
матеріали, та 
канцтовари

60 грн на особу 
600 осіб

36000,00 0 0 36000,00

10 Оренда
приміщення для 
заходу

Послуги оренди 
- 1 година 1000 
х 4,5 годин х 3 

заходи

13500,00 0 0 13500,00

11 Кава перерви кава перерви 
40 грн на 2 на 
600 учасників

48000,00 0 0 48000,00

ВСЬОГО: 150300,00 65500,00 215800,00
РАЗОМ:

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших 
джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, 
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і 
максимальної ефективності їх використання



Проектом пропонується залучати фахівців та отримувати послуги з питань комунікації з партнерами, 
залучення партнерів серед ГО, шкіл та ВНЗ м. Києва для участі в проекті, промотування проекту, 
оголошення конкурсу есе та прийом конкурсних робіт, організації та проведення тренінгів, логістики, 
розробка та анкети, сайта, обробка даних, тренерські послуги. Ціни на ці послуги зазначені з 
урахуванням середніх для міста Києва. https://www.work.ua/stat/?r=39
Так само нами вказані середні ціни на оренду приміщення, харчування та канцтовари для учасників.

(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

6. Перелік характеристик наявного матеріально -  технічного та кадрового (штатні працівники, 
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту 
(окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації)

1 офіс
3 комп’ютери 
1 принтер
3 співробітника на повній зайнятості
4 волонтера
Всі заходи в рамках проекту будуть здійснені ГО «Молодіжна Альтернатива», з використанням 
залучених експертів (розробка сайту для опитування) та партнерських мереж (ВНЗ, школи, молодіжні 
ГО м. Києва).

Керівник інституту громадянського суспільства
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
__________________ 20_ року

Примітки
І.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект. 
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати десяти 
сторінок.

https://www.work.ua/stat/?r=39
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МОЛОДІЖНА
АЛЬТЕРНАТИВА



Ми працюємо заради створення нових 
можливостей для української молоді

ГО «Молодіжна Альтернатива» є досвідченою та знаною організацією в Україні, місією якої 
є просвіта молодого покоління, розвиток активної участі молоді в прийнятті рішень на всіх 
рівнях шляхом залучення активних громадян до аналізу питань та проблем у державній 
політиці, створення нетворкінгу серед активних громадян.
Стратегічними Завданнями Організації згідно до Статуту є:
- забезпечення загальної поваги, справедливості і законності, захисту основних прав і свобод 
людини;
- формування нових ціннісних орієнтирів серед молоді, позитивізму мислення та нарративу 
про Україну, як країну успішних людей, та надання допомоги із професійним визначенням;
- сприяння демократизації українського суспільства, широкій участі молоді у суспільному житті 
країни, створення механізмів реалізації молодіжної ініціативи;
- вивчення та аналіз суспільно-політичних процесів в Україні та країнах ЄС, дослідження та 
формування пропозицій для державних інституцій з питань Доброго врядування та сталого 
розвитку, створення нетворкінгу та майданчиків для комунікацій серед активних громадян;
- популяризація та утвердження ідеалів і принципів миру та безпеки, забезпечення 
демократії, толерантності та взаєморозуміння;
- розповсюдження європейських цінностей серед молоді, формування ціннісних орієнтирів у 
молодіжному середовищі;
- створення та підтримка позитивного іміджу України.



Наші стейкхолдери

«Молодіжна Альтернатива» має великий досвід у наданні проектів, які 

включають безліч зацікавлених сторін. Це і влада - Верховна Рада 

України, міністерства, місцеві органи влади, регіональні адміністрації 

тощо; і науково-дослідні центри, (молодіжні) громадські організації, 

суденти, аспіранти, активна молодь тощо.

Ми маємо досвід роботи у великій кількості місцевих ініціатив і 

довгострокових партнерств у всіх регіонах України. МА працює в 

наступних областях: розвиток молоді, освіта, права людини,

розширення прав і можливостей жінок, вирішення конфліктів тощо.



Місія ГО Молодіжна Альтернатива

Н аш а місія полягає в тому, щ об відкрити та розвивати соціальну 

мобільність, сприяти виникненню і розвитку нового покоління 

демократичних українських лідерів, створювати навички, 

здібності і мереж і молодих майбутніх фахівців політики, а також  

сприяти тому, щ об політичні процеси ставали більш 

прозорим и, ціннісними та інклю зивними на всіх рівнях.

С пираю чись на більш  ніж  20-річний досвід роботи, «М олодіжна 

Альтернатива» відкриває доступ та інструменти до соціальної 

мобільності, для просування демократії та європейських 

цінностей, а також  для розвитку України.



Організаційна структура

Н айвищ ий орган -  Загальні 
Збори
Голова ГО - Кудіна Л ю дмила

Правління організації: Людмила Кудіна Андрій Халецький

Олександра
Рязанцева

Любов Шара Світлана Куц



Донори МА у 2017

o Council of Europe

o Delegation of the European Union to Ukraine 

o U.S. Embassy

o Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

o The Black Sea Trust for Regional Cooperation 

o UNICEF

Всього на реалізацію наших проектів було залучено 3.796.154,74 грн.



Рівень довіри та визнання 
нашої діяльності в соціальних мережах

На наші новини підписані 5330 людей.

Нашу сторінку вподобали люди з 45 країн 
по всьому світу. Кожну нашу публікацію в

середньому бачить 1800 людей.
28% 30%

Женщины

■ 72%
Баши

поклонники

Мужчины

■ 28%
Ваши

поклонники

0 ,594%

13-17

0 ,173% 0 ,479%

12%

0 ,863%

0 ,69%



Протягом 2017 року МА працювала у таких 
________________ напрямках:________________
Євроінтеграція
«Промоція та розповсюдження Європейських цінностей та культури шляхом 
прийняття активної участі в національних культурних та спортивних заходах в 
Україні»;
«ЄС: вибір молодого покоління України» (у партнерстві з ГО «Фундація 
«Відкрите суспільство»)

Інтеграція ВПО
«Новий дім: Інтеграція молоді з числа ВПО у нові громади»;
«Спільними зусиллями ВПО та громади: промоція інтеграції молоді з числа 
ВПО у приймаючі громади»;
«Частина громади» (англ. «P[art] of the community»);
«Підтримка місцевих ініціатив щодо довготривалої інтеграції 
ВПО (з фокусом на жінок) у приймаючі громади»

Дослідження проблем молоді/підлітків
«Age matters!»



«Промоція та розповсюдження Європейських цінностей та 
культури шляхом прийняття активної участі в національних 

культурних та спортивних заходах в Україні»

Донор: Представництво ЄС в Україні.

Опис: проект покликаний створити синергію між українськими культурними та 
спортивними заходами (по всій Україні) та ініціативами Європейського Союзу. Географія 
проекту - вся Україна

Діяльність в рамках проекту: В рамках цього проекту Представництво ЄС стало 
партнером 6 загальнонаціональних та регіональних культурних заходів в Україні, де 
інформувало молодь про європейські цінності, стиль життя і багату культурну спадщину 
України і Європейського Союзу, популяризувало широкий контекст співпраці ЄС-Україна.

Проект включав в себе різні види участі, серед яких виступи дипломатів та експертів, 
вікторини та квести, майстер-класи та презентації освітніх можливостей для молоді 
тощо.



ЄС: вибір молодого покоління України (у партнерстві з 
ГО «Фундація «Відкрите суспільство»)

Донор: Представництво ЄС в Україні.

Мета: об'єднати українську молодь навколо ідеї європейських цінностей і розвитку 
країни в європейському напрямку.

Географія проекту - вся Україна 

Формат: Євроквіз, конкурс відео, Дискусійні клуби, Дні кар'єри ЄС.

З лютого по червень 2017 року було проведено більше 30 дискусійних клубів в 24 
регіонах України, в тому числі на території Донецької та Луганської областей, 
підконтрольній українській владі, у яких взяло участь більше 1500 молодих людей. 
Дискусійні клуби сприяли обізнаності учасників про ЄС і європейську інтеграцію. 
Неофіційні дискусії з політиками, громадськими активістами і бізнесменами 
сприяли підвищенню знань всіх учасників про Угоду про асоціацію, законодавство 
ЄС, європейську історію тощо.

Окрім цього було проведено 10 Днів кар'єри ЄС на базі Інформаційних Центрів 
Представництва ЄС, під час яких молодь мала змогу отримати інформацію про 
освітні та професійні можливості.



Новий дім: Інтеграція молоді з числа ВПО у нові громади

Донор: Рада Європи.

Мета проекту: Інтеграція і підвищення спроможності внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні 
в Україні, підвищення обізнаності про те, як вирішувати соціально-економічні проблеми ВПО в межах 
приймаючих громад.

Географія проекту: Київ, Дніпро, Краматорськ, Маріуполь.

В рамках проекту було проведено 4 дводенних тренінги«Молодь з числа ВПО -  шлях до вирішення 
економічних та соціальних проблем», які надали учасникам знання та навички з питань про пошук 
роботи, навики самопрезентації та підготовки документів для отримання роботи; про те, як 
розпочати власну справу, написати бізнес-план, робити РК та просувати продукцію; ознайомили з 
історіями успіху від ВПО; шляхами вирішення соціальних проблем, механізми взаємодії із владою, 
самоорганізація молоді з числа ВПО

Створено онлайн-курс на теми: «Як відкрити власну справу», «Механізми співпраці із владою»

Підготовлені методичні рекомендації для вимушено переселеної молоді та влади з питань 
підвищення економічної активності, адаптації та соціалізації у новому побутовому середовищі.

Проведенно 4 Ярмарки кар'єри для молоді з числа ВПО, з метою налагодження соціальних зв'язків, 
комунікації з приймаючими громадами; інформування молоді з числа ВПО про можливі вакансії та 
пропозиції роботи в приймаючих громадах; отримання навичок по написанню резюме, походженню 
співбесід тощо.



Спільними зусиллями ВПО та громади: промоція інтеграції молоді 
з числа ВПО у приймаючі громади

Донор: Посольство США.

Мета проекту: Сприяння інтеграції ВПО з числа молоді у нові громади шляхом реалізації 
спільних проектів за участю ВПО і місцевої громади.

Географія проекту - Львівська, Вінницька,Херсонська, Запорізька, Харківська, 
Дніпропетровська області.

Діяльність в рамках проекту:

Прведення 6 дводенних тренингів щодо мобілізації ресурсів, створення команди, ведення 
діалогу та вирішення конфліктів всередині молодіжної громади та ВПО з числа молоді. 
Учасники розробили власні проекти та волонтерські ініціативи соціального спрямування, а 
також навчилися шукати фінансування та реалізовувати проектні ініціативи.

Підготовка та реалізація 19 проектів та волонтерських ініціатив, які сприяють інтеграції ВПО з 
числа молоді у нові громади, які спрямовані на згуртування громади, гармонійне 
співіснування.

За результатами ініціатив - проведення 6 презентацій та прес-конференцій



Part of Community

Донор: The Black Sea Trust for Regional Cooperation

Мета: об'єднати молодь ВПО, представників НУО/ГО (які працюють з 
проблемами ВПО або в яких активістами є ВПО), місцеву молодь та локальних 
активістів з метою зміцнення їх комунікації та співпраці всередині громади, а 
також сприяти інтеграції та соціальній згуртованості цих груп за допомогою 
мистецтва. Це допоможе переосмислити стереотипи і нівелювати травматичий 
досвід ВПО.

Географія проекту: Україна (Одеса та Чернівці), Грузія (Квемо Картлі та 
Самегрело)

За проектом проведено чотири 3-денні тренінгові сесії (2 в Україні та 2 в Грузії) 
для молоді серед ВПО та місцевої молоді з питань навчання інструментам 
ефективної співпраці з місцевою владою, проблем, потреб та можливостей 
ВПО в нових умовах, воркшоп зі створення ескізів муралів під керівництвом 
художника. Після тренингів пройде Конкурс на кращих скетч для майбутніх 
муралів.

У березні заплановано створення муралів у 4 містах та проведення заключної 
2-денної білатеральної сесія в м. Одеса щодо можливостей для ГО та НУО, які 
займаються питаннями ВПО, у програмах транскордонного співробітництва та 
нетворкінг.



Підтримка місцевих ініціатив щодо довготривалої інтеграції 
ВПО (з фокусом на жінок) у приймаючі громади

Донор: ОБСЄ

Метою проекту стала психологічна адаптація, зняття психологічної напруги, 
підвищення самооцінки жінками з числа ВПО, запобігання дискримінації, 
управління конфліктами, налагодження діалогу між ВПО та новими громадами 
шляхом проведення циклу тренінгів, консультацій та соціальних активностей для 
ВПО з акцентом на жінок.

Географія проекту: Львівська та Вінницька області.

За проектом було повелено проведено проведено 21 тренінг (по 7 в Вінниці, 
Дрогобичі та Червонограді) на теми - стрес-менеджмент з елементами арт-терапії, 
тайм-менеджмент, стереотипи та конфлікти, ефективні комунікації, пошук роботи 
тощо , та індивідуальні і групові консультації для жінок з числа ВПО Львівської та 
Винницької областей.

Загальна кількість учасниць заходів: 392. З них у заходах у Вінниці взяли участь -  
146 учасниці (з них ВПО -  96 учасниць, представниць громади -  34, представників 
владних інституцій - 16) , Дрогобич -  130 (з них ВПО - 67, представниць громади - 
32, представників владних інституцій - 26, ЗМІ - 5), Червоноград -  116 осіб (з них 
ВПО -  60, представниць громади -  32, представників владних інституцій -  24) 
Загально ВПО -  223, представників активістів і місцевої громади - 98 та влади та 
інш. -71.



Age matters!

Донор: UNICEF

Мета: проект розроблений Регіональним офісом ЮНІСЕФ для країн 
Центральної та Східної Європи та СНД та організацією Youth Policy 
Labs. Проект підводить підсумки існуючих вікових правових положень 
для дітей, підлітків та молоді у 70 сферах у 22 країнах та територій 
країн ЦСЄ та СНД. Дані згруповані у шість тематичних розділів - 
громадянські та юридичні права, політична участь, соціальна участь, 
економічна участь та освіта, охорона здоров'я, безпека. Географія: 
Київ та Київська область (фокус-групи)

Формат: проведення/фасилітація фокус-групових досліджень серед 
молоді.

Діяльність в рамках проекту:

Підготовка, фасилітація та проведення 6 фокус групових досліджень в 
Києві та області



«Молодіжна Альтернатива» в 
числах:

о 7 проектів реалізовано за цей рік 

о 23 області приймали участь в проектах 

о 20 волонтерів залучено 

о 1500 заявок на участь у проектах

о 7540 людей по всій Україні прийняли участь в наших проектах

о 97 івентів було проведено в рамках проектів

о 20 партнерських організацій прийняло участь в реалізації 
проектів

о 86 подорожей Україною здійснено за цей рік

о 19 локальних ініціатив підтримано



Міжнародні партнерства

o MitOst e.V.

o Initiative Mittel- und Osteuropa e.V. 

o Youthpolicy.org 

o Einstieg e.V.

o Deutsche Gesellschaft e.V. 

o Agora Central Europe 

o Georgian Adult Education Network (GAEN) 

o Fundacja Kultury Chrzescijahskiej ZNAK



ГО «Молодіжна Альтернатива»

Адреса: Київ, пр. Рильський 10, оф. 401 
• Телефон: (044) 592 8669 

• Факс: (044) 279 5202 
E-mail: youth.alternative.ua@gmail.com 

• www.ya.org.ua

МОЛОДІЖНА
АЛЬТЕРНАТИВА

mailto:youth.alternative.ua@gmail.com
http://www.ya.org.ua

