
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт-аналіз дослідження ситуації  

в Широківській громаді в сфері молодіжної політики  

«Молодіжний паспорт громади»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ  

 

 Завдяки передачі повноважень і фінансів на місця громади отримали 

можливість самостійно ухвалювати рішення і відповідати за їх реалізацію. 

 Молодь – завжди була і буде пріоритетом сталого розвитку та стабільності 

кожної території. Інше питання, яке ставлення саме місцевої влади до сприяння 

збереженню та підтримки в розкритті молодіжного потенціалу. В той же час, застарілі 

та «рамочні» завдання і методи, зазначені в нормативно-правових актах не 

забезпечували законодавчого підґрунтя та креативного підходу до молодіжних 

ініціатив. 

 Завдячуючи Закону України «Про основні засади молодіжної політики» ми 

бачимо, що важливість розвитку молодіжної інфраструктури має стати пріоритетом 

Державної політики. З’явилися важливі дієві інструменти роботи, одним із яких є 

Молодіжні центри.  

 Для місцевої молоді відкриваються нові перспективи щодо розвитку 

молодіжної інфраструктури, участі у прийнятті рішень на рівні громади, реалізації 

молодіжних ініціатив, їх належного фінансування та створення комфортного і 

цікавого неформального середовища.  

 Щоб зрозуміти, чого ж саме не вистачає молоді, чи про що вона мовчить та які 

є проблеми в неї необхідно, окрім збору та обробки інформації, ще й правильно на неї 

відреагувати.  

 Тому команда з небайдужих та ініціативних молодіжних працівників та усіх 

дотичних до молодіжного напрямку осіб Широківської громади зібралася для 

опрацювання зазначених цілей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На виконання кроку 1.1 Дорожньої карти – Проведено збір статистичної 

інформації, опитування молоді у всіх населених пунктах Широківської 

територіальної громади (далі – Широківська ТГ). За результатами складено та 

оприлюднено аналітичну довідку про стан молодіжної роботи та потреби молоді.  

 

З метою збору інформації про інфраструктуру, яка може посилити молодіжну 

політику в Широківській громаді, проаналізувавши наявні ресурси та прихований 

потенціал, який ще не використовується для молоді було створено онлайн Молодіжну 

мапу Широківської громади з якою можна ознайомитись за посиланням: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1naBlBzuxjmmLbarAYPN38KomBg-

jCZM3&ll=47.993875144479375%2C35.00193905200528&z=11   

 

1.1.1- 1.1.2. Дослідження інфраструктури: 

• Школа (8 од.: села Августинівка, Володимирівське, Петропіль, Лукашеве, 

Широке, Миколай-Поле, Новопетрівка, селище Відрадне) – молодь залучена до 

роботи викладачами, вихователями. Функціонують шкільні та позашкільні гурткові 

об’єднання. Можлива організація інформаційно-просвітницьких, культурно-масових 

заходів, спортивних змагань. Біля закладів освіти розташовані дитячі/спортивні 

майданчики, шкільні стадіони та зелені зони.  

• Центри дозвілля (публічні простори) – (7 од. в 7 населених пунктах) – 

здійснення культурно-просвітницької, масової, громадської, спортивної, туристичної 

діяльності, організація гурткової роботи. На прилеглій території розташовані 

пам’ятки історії, лавки, дитячі майданчики, зелені зони. 

• Бібліотека (публічні простори) – (9 од. в 9 населених пунктах) – 

організація бібліотечної, громадської, туристичної діяльності, здійснення гурткової 

роботи. На прилеглій території розташовані пам’ятки історії, лавки, дитячі 

майданчики, зелені зони. 

• Музей історії на громадських засадах (публічний простір) – (с. Лукашеве) 

– здійснення краєзнавчої діяльності, організація пошукової роботи, проведення 

екскурсій молоддю.  

• Молодіжний Хаб – (1 од.) в селі Широке – має усі необхідні ресурси для 

проведення інформаційно-просвітницьких, масових заходів. Гнучкий Графік роботи.  

• Зелені зони – облаштовані для комфортного перебування з лавками (села 

Ручаївка, Широке, Лукашеве та сел. Відрадне).  

• Дитячі/спортивні майданчики (наразі – розширення мережі на території 

населених пунктів громади) – користуються попитом серед молодих сімей з дітьми та 

молоді. Мають вільний доступ. 

• Футбольні поля – (шкільні стадіони) – (8 од. – шкільні стадіони у 8 

населених пунктах громади) – у 2020 році – капітальне будівництво стадіону у                        

с. Широке, у 2021 році – завершуються роботи у с. Лукашеве. Подано проект на 

конкурс ДФРР «Проект будівництва стадіону у с. Володимирівське». У 2018 році 

побудовано міні-футбольне поле зі штучним покриттям у сел. Сонячне. До 

відповідних об’єктів – вільний доступ населення Широківської громади. Інші об’єкти 

потребують необхідних реставраційних робіт, чи облаштування.  

• Майданчики для виступів (села Малишівка, Ручаївка) – облаштовані з 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1naBlBzuxjmmLbarAYPN38KomBg-jCZM3&ll=47.993875144479375%2C35.00193905200528&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1naBlBzuxjmmLbarAYPN38KomBg-jCZM3&ll=47.993875144479375%2C35.00193905200528&z=11


метою проведення масових, громадських заходів просто неба.  

• Кафе, кіоски, бари – працюють згідно фіксованих Графіків роботи. У селах 

Августинівка та Лукашеве на базі кафе організовуються дискотеки. Біля магазинів та 

кіосків встановлені лавки, де молодь переважно збирається і спілкується.  

• Мангал-зона – (1 од.) в с. Ручаївка – можливість проведення масових 

заходів з організацією харчування.  

• Стан доріг між населеними пунктами, міськими сполученнями та в селах 

– переважно задовільний. 

 

1. Частка молоді в структурі населення Широківській ТГ: 

- кількість населення: 14755 осіб; 

- гендерний склад: чоловіки 6981, жінки 7778; 

- кількість молоді від 14 до 35 років: 3782 особи (26%); 

- гендерний склад: чоловіки 1671 , жінки 2111.  

 

2. Портрет молоді в громаді:  

- 14-18 років: 823 особи; 

- 19-22 років: 564 особи;  

- 23-28 років: 682 особи; 

- 29-35 років: 1713 осіб.  

 

Дівчата та хлопці 14-18 років охоплені освітнім процесом та є учасниками 

додаткових шкільних гуртків (робототехніка, туризм, спорт, фотографія, 

медіаграмотність, проєктні офіси) та аматорських художніх формувань установ 

культури (вокальний, музичний, інструментальний, хореографічний, театральний, 

декоративно-прикладний жанри та спортивний напрямок). Відвідують культурно-

просвітницькі заходи закладів культури.  

Молодь 19-22 років переважно навчається в закладах професійно-технічного 

профілю та вищих навчальних закладах міста Запоріжжя. Є учасниками аматорських 

художніх формувань установ культури (вокальний, музичний, інструментальний, 

хореографічний, театральний, декоративно-прикладний жанри та спортивний 

напрямок) та входять до Молодіжної ради. Відвідують культурно-просвітницькі 

заходи закладів культури, спортивні майданчики, зелені зони та паркові території.  

Молоді люди 23-28 років – молоді фахівці, які працюють на 

сільськогосподарських і промислових підприємствах, у сферах легкої промисловості 

та обслуговування на території Широківської ТГ і м. Запоріжжя. Частина з них вже 

створили сім’ю та/або відкрили власний бізнес. Є учасниками аматорських художніх 

формувань установ культури (вокальний, музичний, інструментальний, 

хореографічний, театральний, декоративно-прикладний жанри та спортивний 

напрямок) та входять до Молодіжної ради. Відвідують культурно-просвітницькі 

заходи закладів культури, дитячі, спортивні майданчики, зелені зони та паркові 

території.  

 

 



Молоді жінки та чоловіки 29-35 років – сформовані особистості, які мають 

власні досягнення: сім’ї, дітей, власний малий бізнес чи стабільну роботу. Є 

учасниками аматорських художніх формувань установ культури (вокальний, 

музичний, інструментальний, хореографічний, театральний, декоративно-

прикладний жанри та спортивний напрямок) та входять до Молодіжної ради. 

Відвідують культурно-просвітницькі заходи закладів культури, дитячі, спортивні 

майданчики, зелені зони та паркові території.  

 

3. Інклюзивні групи молоді  

- молодь з інвалідністю/вадами розвитку – 46 осіб; 

- молодь з багатодітних сімей – 457 осіб; 

- молодь із соціально-вразливих верств населення (СЖО) – 82 осіб; 

- діти померлого годувальника – 11 осіб.  

 

4. Суб’єкти реалізації молодіжної політики:  

- Відділ освіти Широківської с/р;  

- Заклади загальної середньої освіти Широківської с/р; 

- КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму» 

Широківської с/р (заклади культури); 

- Відділ соціального захисту Широківської с/р; 

- Відділ «Служба у справах дітей» Широківської с/р; 

- КУ «Центр соціальних послуг Широківської громади». 

 

5. Молодіжна інфраструктура:  

- 8 закладів загальної середньої освіти; 

- 16 установ культури (7 центрів дозвілля, 9 бібліотек (у т.ч. музей історії); 

- Молодіжний Хаб «SPACE» (с. Широке); 

- Бізнес-Хаб (с. Широке); 

- Міні-футбольне поле зі штучним покриттям (сел. Сонячне, с. Широке); 

- дитячі ігрові та спортивні майданчики.  

 

 Заклади загальної середньої освіти використовуються, окрім освітнього 

процесу, для проведення масових просвітницьких заходів та організації роботи 

позашкільних гуртків. Мають фіксований графік роботи та встановлену сигналізацію, 

тому не можуть функціонувати для молоді як відкриті простори.  

 КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму» 

Широківської с/р (далі – Центр культури), до складу якого входять 16 установ 

культури (центри дозвілля, бібліотеки, музей), опікується культурною, туристичною, 

спортивною сферою громади та молодіжною роботою. Установи культури 

розташовані в 10 селах громади, мають власні приміщення; частина з них устаткована 

відповідною технікою (комп’ютерна, копіювальна, музична, мультимедійна), є 

доступ до Інтернету. Можуть використовуватись, як молодіжні простори. Установи 

культури працюють за гнучким графіком роботи.  

 Критично не вистачає саме «живих» нетворкінгових молодіжних просторів.  

Матеріально-технічна база установ культури потребує оновлення. 



 Молодіжний Хаб «SPACE» – молодіжний простір, який функціонує по типу 

«антикафе». Тут можна поспілкуватись за філіжанкою чаю чи кави, пограти в 

настільні ігри, взяти участь в тренінгу, переглянути кіно чи відвідати танцювальний 

вечір. Приміщення відремонтоване, опалюється, має добру матеріально-технічну базу 

(у тч. Мобільні меблі та вільний доступ до Інтернету).  

 Бізнес-Хаб (с. Широке) – безкоштовний нетворкінговий простір, який має 

добру матеріально-технічну базу (комп’ютери, копіювальна техніка, вільний доступ 

до Інтернету) та гнучкий графік роботи. 

 

6. Місця збору молоді: 

 

Із 35 населених пунктів Широківської ТГ: 

- 8 – мають освітні та дошкільні заклади; 

- 10 – мають заклади культури. 

 

Майже в кожному населеному пункті є формальні і неформальні місця збору 

молоді.  

Формальні:  

 - заклади освіти; 

- заклади культури; 

 - Молодіжний Хаб «SPACE» (c. Широке);  

 - Бізнес-Хаб (с. Широке);  

 - творчий простір «Клаптик з бабусиної скрині» (с. Лукашеве);  

 

Неформальні:  

- зелені зони, сільські парки; 

- прилегла територія біля закладів культури та освіти; 

- прилегла територія біля пам’яток історії;  

- дитячі ігрові, спортивні майданчики; 

- шкільні та сільські стадіони;  

- 2 міні-футбольних поля зі штучним покриттям (сел. Сонячне, с. Широке); 

- імпровізовані «відкриті» майданчики для виступів (села Малишівка, Ручаївка); 

- мангал-зона (с. Ручаївка); 

- літні майданчики кафе;  

- прилеглі території магазинів, кіосків; 

- зупинки громадського транспорту. 

 

7. Молодіжні ініціативи та можливості для молоді: 

- Молодіжна рада Широківської громади; 

- Шкільний парламент (с. Володимирівське); 

- Проєктні офіси (заклади освіти); 

- Шкільні правові клуби (заклади освіти); 

- Громадський бюджет. 

Власні громадські організації з молодіжного напрямку на сьогодні – відсутні.  



З громадою співпрацюють громадські організації з Запоріжжя та інших міст 

області: «СТЕП», «Меценат України», «ЙЕС», «Запоріжжя – місто можливостей». 

Зокрема проводять тренінги для молоді, залучають до своїх проєктів, у т.ч. з 

молодіжної тематики. 

 

8. Документи, що регулюють реалізацію молодіжної політики в 

Широківській громаді:  

- Стратегія розвитку Широківської громади на період до 2022 року; 

- Положення про відділ освіти Широківської сільської ради;  

- Статут КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму»; 

- Посадові інструкції: заступника голови Широківської сільської ради, завідувача 

відділу з основних видів діяльності та методиста по роботі з молоддю КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму»; 

- Програма розвитку освіти Широківської сільської ради на 2018-2022 роки (у т.ч. 

підпрограми «Здорова дитина», «Формування особистості», «Кадровий ресурс 

освіти», «Стань успішним у громаді»); 

- Меморандум про взаємодію із Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

у рамках Ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»; 

- Програма розвитку культури, сім’ї, молоді, спорту, туризму та збереження об’єктів 

культурної спадщини Широківської сільської ради на 2021-2025 роки; 

 

У 2019 р. Широківська ТГ стала партнером Ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня 

до дітей та молоді». В рамках партнерства підготовлено аналітичну доповідь «Про 

стан забезпечення прав дітей та молоді у Широківській об’єднаній територіальній 

громаді» (станом на 2020 рік) та розроблено План дій з реалізації ініціативи «Громада 

дружня до дітей та молоді на 2020-2022 роки». 
Окрема молодіжна програма на сьогодні відсутня; в процесі актуалізації Статут 

Молодіжної ради при Широківській с/р.  

 

Можливості залучення фінансування:  

- заклади освіти фінансуються з місцевого бюджету;  

- заклади культури, у т.ч. Молодіжний Хаб, входять в структуру КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської с/р (ремонтні 

роботи, комунальні послуги, оновлення матеріально-технічної бази, штат фахівців 

тощо); 

- грантові кошти: адвокаційна кампанія «Робота моєї мрії – в мої громаді» 

реалізована Молодіжної радою Широківської громади (координаторка – Катерина 

Гусакова) за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та програми 

«Активні громадяни» від Британської Ради в Україні. Організаційний партнер – 

громадська організація «Агенція сталого розвитку «Хмарочос»; 

- Громадський бюджет Широківської громади 2018-2020 роки: Найпопулярніші 

теми – створення або покращення публічних просторів для молоді та сімей, 

проведення фестивалів, змістовне дозвілля для різних категорій мешканців, спорт, 

оздоровлення, благоустрій парків та підвищення доступності громадських 

file:///C:/Users/User/Desktop/(http:/shyroke-agency.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Analitychnyi-zvit-unisef.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/(http:/shyroke-agency.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Analitychnyi-zvit-unisef.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/(http:/shyroke-agency.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Analitychnyi-zvit-unisef.pdf
http://shyroke-agency.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Plan-realizatsii-unisef.pdf
http://shyroke-agency.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Plan-realizatsii-unisef.pdf


закладів для людей з інвалідністю. (переможці (50 тис. грн.): 2019 р. – 6 проєктів 

(села Августинівка, Зеленопілля, Петропіль, селища Відрадне та Сонячне); (90 тис. 

грн.) 2020 р.: – 5 проєктів (села Лукашеве, Веселе, Дніпрельстан та селище 

Сонячне).  

  



Місце Молоді у Стратегії розвитку Широківської громади на період до 2022 року: 

 

Стратегічна ціль 2 «Підвищення якості життя мешканців громади»:  

 
№ 

з/п 
Операційна ціль Пріоритетні напрямки Виконавці Індикатори 

2.2 

«Покращення умов надання 

послуг у сфері культури і 

дозвілля» 

- підвищення ефективності використання 

культурно-просвітницьких закладів; 

- впровадження культурно-

просвітницьких послуг і заходів з 

культурного дозвілля, орієнтованих на 

різні цільові групи (діти, молодь та інші); 

- створити нові та забезпечити благоустрій 

наявних публічних просторів для 

фізичного й інтелектуального розвитку 

дітей, сімейного дозвілля, занять спортом, 

популяризації здорового способу життя, 

соціалізації людей з обмеженими 

можливостями 

КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та 

туризму» 

Широківської с/р (далі 

КУ «ЦКДСМСТ»); 

 

- кількість проведених масових 

заходів у сфері культури і 

дозвілля; 

- кількість учасників та учасниць 

масових заходів у сфері культури 

і дозвілля, у т.ч. за різними 

віковими категоріями; 

- кількість нових, 

відремонтованих та 

реконструйованих об’єктів 

соціально-культурної сфери, 

введених в експлуатацію 

2.3 
«Соціалізація та інтеграція 

людей з інвалідністю»  

- забезпечити доступність публічних 

просторів, комунальних закладів та установ 

для людей з інвалідністю; 

- сприяти соціальній активності і 

самореалізації людей з інвалідністю у різних 

сферах життєдіяльності 

- забезпечити інклюзивність освітньо-

виховного процесу у дошкільних, 

шкільних і позашкільних закладах освіти 

у відповідності з вимогами законодавства 

України і визнаними міжнародними 

стандартами; 

- сприяти створенню адаптованих робочих 

місць і самозайнятості для людей з 

інвалідністю.  

КУ «Центр 

соціальних послуг 

Широківської 

громади», 

Відділ соціального 

захисту населення, 

Відділ «Служба у 

справах дітей»  

- частка об’єктів соціально-

побутового і культурного 

призначення, адаптованих під 

потреби людей з інвалідністю;  

- частка людей з інвалідністю, які 

оцінюють створені умови для 

соціалізації та інтеграції, як 

задоволені; 

- частка дітей з інвалідністю, 

яким створені належні умови для 

дозвілля, відвідування школи та 

інших закладів 



2.4 

«Підвищення 

привабливості громади для 

молоді та сімей» 

- впровадження системної 

профорієнтаційної роботи і практики для 

молоді; 

- сприяння створенню кваліфікованих 

робочих місць на території громади; 

- покращення житлових та соціально-

побутових умов в населених пунктах 

КУ «ЦКДСМСТ»; 

Відділ освіти 

Широківської с/р; 

КУ «Агенція розвитку 

Широківської громади 

- кількість осіб у віці 16-35 років, 

які працевлаштовані на території 

громади; 

- частка молодих фахівців, 

забезпечених належними 

соціально-побутовими умовами; 

- кількість навчально-

просвітницьких і культурно-

розважальних заходів, 

орієнтованих на молодь і сім’ї з 

дітьми 

2.5 

«Розвиток громадської 

активності»:  

2.5.1. стимулювати 

громадські ініціативи і 

взаємодію мешканців 

громади для вирішення 

соціальних проблем 

- створити умови для реалізації 

мешканцями громади законних прав на 

безпосередню участь у вирішенні питань 

місцевого розвитку, через збори громадян, 

громадські ініціативи, петиції та інші форми 

прямої демократії; 

- збільшити залучення мешканців громади 

до суспільно-корисних заходів, 

розроблення й впровадження соціальних 

проектів, у т.ч. в рамках бюджету участі 

(Громадський бюджет) 

КУ «ЦКДСМСТ»; 

Органи 

самоорганізації 

населення 

- кількість громадських 

об’єднань та інших громадських 

формувань, зареєстрованих на 

території громади;  

- кількість проектів, поданих на 

конкурс громадського бюджету 

та інші грантові конкурси у 

співпраці з ОМС; 

- кількість проектів, поданих на 

конкурс громадського бюджету; 

- кількість проектів, поданих на 

грантові конкурси у співпраці з 

ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегічна ціль 3 «Покращення якості послуг, які надаються в громаді»: 

  
№ 

з/п 

Операційна ціль Пріоритетні напрямки Виконавці Індикатори 

3.1 Підвищення якості 

освітньої галузі 

- підвищити якість дошкільної та 

шкільної освіти; 

- адаптувати діапазон та якість закладів 

позашкільної освіти до потреб мешканців 

громади; 

- покращити матеріальне забезпечення 

діяльності дошкільних, шкільних і 

позашкільних закладів освіти  

Відділ освіти 

Широківської с/р  

- середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи 

об’єднаної територіальної 

громади; 

- кількість учнів, які є 

переможцями та призерами 

районних, обласних, 

загальнонаціональних олімпіад, 

конкурсів МАН та аналогічних 

заходів  

3.3 Покращення якості 

соціальних послуг  

- створити мережу будинків сімейного типу 

і забезпечити розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- розширити перелік соціальних послуг для 

різних категорій населення 

КУ «Центр соціальних 

послуг Широківської 

громади», 

відділ «Служба у 

справах дітей»  

- частка осіб, забезпечених 

наданням соціальних послуг за 

місцем проживання, із загальної 

кількості осіб, які потребують 

таких послуг; 

- кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

пілкування, які забезпечені 

власним соціальним житлом 

 

Звіт про результати моніторингу Стратегії за підсумками 2019 року:  

https://shyroke.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zahal-nyy-zvit-monitorynh-2019.pdf  

https://shyroke.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zahal-nyy-zvit-monitorynh-2019.pdf


9. Аналіз зацікавлених сторін  
 

ХТО? ПОТРЕБИ? ЩО ПРОПОНУЄМО? 

Клієнти 1. Школярі (14-

18 років) 

 

 

 

 

 

2. Студенти 

(19-22 років) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Молоді 

батьки, 

працюючі люди 

(23-35 років) 

1) Навчання, розвиток, 

спорт, мотивація, 

самоосвіта, дозвілля 

профорієнтація 

 

 

 

2) самоосвіта, розвиток, 

спорт, дозвілля, 

самореалізація, 

профорієнтація (курси) 

 

 

 

 

 

3) спорт, дозвілля, 

розвиток 

1) Гуртки, тренінги по лідерству, 

майстер-класи, спортивні секції, 

змагання, перегляд, показ 

кінофільмів, цікаве проведення 

часу (ігри, «круглі» столи, ДПМ), 

тематичні заходи, свята) 

2) Гуртки, тренінги по лідерству, 

майстер-класи по ораторському 

мистецтву, спортивні секції, 

змагання, перегляд, 

показ  кінофільмів, цікаве 

проведення часу («круглі» столи, 

ДПМ), тематичні заходи, свята. 

 

3) заняття з фітнесу перегляд 

кінофільмів, тематичні 

заходи, свята, майстер-класи, 

профорієнтація (курси) 

Партнери  Громадські 

організації, 

благодійні 

фонди, 

волонтери,  

місцеві 

підприємці, 

молодіжні 

центри 

Проведення 

тренінгів 

Аудиторія 

Місце проведення 

Контакти з 

активістами 

Можливість для 

співпраці 

Обладнання 

Друковані 

матеріали  

  Інформаційні канали  

  Матеріали для ДПМ 

Аудиторія 

Місце проведення 

Обладнання 

Інформування 

Підтримка 

Співпраця 

Брейк-кава 

Конкуренти Розважальні, 

спортивні 

заклади м. 

Запоріжжя, 

Дніпра  

Клієнти   

Кошти   

  Час  

   Продукт  

Конкуренти: кафе, Молодіжний 

Хаб, міні-футбольні поля зі 

штучним покриттям 

 

 

 

 

 



10. Історичний аспект розвитку молоді в Широківській громаді:  

- 2017 рік – створення Молодіжної ради при Широківській сільській раді та І-ші 

вибори до її складу; 

- 2019 рік – ІІ-гі вибори та оновлення складу Молодіжної ради при Широківській 

сільській раді; 

- 2021 рік – реформування Молодіжної ради при Широківській сільській раді. 

 

Культурно-мистецькі заходи та активності для молоді Широківської громади:  

- 18 різножанрових гуртків та любительських об’єднань;  

- 40 шкільних гуртків (робототехніка, медіаграмотність, туризм, спорт, 

краєзнавство); 

- місцеві урочистості та святкові концерти (у т.ч. виїзні); 

- урочистості з нагоди відзначення Дня Широківської громади; 

- Фестиваль «Мистецьким зорепадом квітнуть таланти України» (Лукашеве); 

- Музичні конкурси «Кумири та кумирчики», «По хвилям пам’яті», «Круті хлопці», 

«Осінній вернісаж», «Ранкова зірка». «Зустріч поколінь» (Відрадне); 

- Спартакіада Широківської громади;  

- Змагання КВК.  

 

Деякі найбільші заходи та проєкти за безпосередньої участі дітей та молоді 

протягом 2018-2020 рр. 

 

Адвокаційна кампанія «Робота моєї мрії – в моїй громаді» (2020). За ініціативи 

Молодіжної ради формована робоча група з числа представників сільської ради, 

молодіжного активу та бізнесу, яка має на меті розробити план заходів зі створення 

можливостей для молодіжної зайнятості в громаді. Проведено дослідження ринку 

праці та потреб молоді щодо працевлаштування та додаткового навчання. Розроблено 

каталог підприємств Широківської громади. Реалізовано за підтримки Посольства 

Великої Британії в Україні та програми «Активні громадяни» від Британської Ради в 

Україні. Організаційний партнер – ГО «Агенція сталого розвитку “Хмарочос”».  

Дізнатись більше.   

 

«День Професіоналів» (2019) для учнів старших класів. Протягом дня школярі могли 

«попрацювати» як керівники і фахівці різних відділів сільської ради та комунальних 

установ, провести нараду, написати сценарій для свята, відчути себе героєм-

вогнеборцем. А дехто навіть спробував себе в ролі голови громади! Захід відбувся в 

рамках програми «Стань успішним в громаді» відділу освіти Широківської ТГ. 

Дізнатись більше. 

 

Дитяча сесія до Дня Конвенції ООН про права дитини (2019). Акція проходила в 

Молодіжному Хабі (с. Широке) за участі представників/ць Молодіжної ради, 

працівників апарату громади, депутатів. Захід відбувся за підтримки ЮНІСЕФ. 

http://shyroke-agency.com.ua/advocacy-results/
https://shyroke.org.ua/2019/04/12/den-profesionaliv-abo-yak-sprobuvaty-sebe-na-posadi-golovy-gromady-i-ne-til-ky/


Дізнатись більше.  

 

Форум Волонтерів «Твої емоції рухають громаду» (2019). Цей захід об’єднав 

активну молодь з семи міст і громад, «професійних» волонтерів і волонтерок – 

представників запорізьких громадських організацій, благодійних фондів і навіть 

Корпусу Миру США, освітян та керівництво Широківської ТГ. Форум – заключна 

подія проєкту «Розвиток молодіжного лідерства та волонтерства» ГО «Меценат 

України», в рамках якого школярі Широківської громади взяли участь у тренінгах з 

лідерства від волонтера Корпусу миру Крістіана Хеша, а також реалізували власні 

волонтерські ініціативи.  

Дізнатись більше. 

 

Перший Молодіжний Форум «Твої ідеї змінюють громаду» (2018). Захід відбувся 

на базі молодіжного хабу SPACE за участі представників трьох громад Запорізької 

області (Широківської, Чернігівської, Плодородненської). Під час «світового кафе» 

молодіжні лідер/ки обговорювали можливості вирішення проблем, що їх турбують у 

громадах: створення в селах додаткових можливостей для розвитку та самореалізації, 

робота молодіжних рад і широке залучення до неї зацікавленої молоді, пошук ресурсів 

для втілення молодіжних проєктів, співпраця з органами місцевого самоврядування. 

Захід відбувся за підтримки ГО «СТЕП» в рамках регіонального проєкту «Зміцнення 

демократичного врядування». 

Дізнатись більше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shyroke.org.ua/2019/11/20/do-30-toi-richnytsi-konventsii-z-prav-dytyn/
http://shyroke-agency.com.ua/u-shyrokomu-vidbuvsia-forum-molodizhnoho-liderstva-ta-volonterstva/
http://shyroke-agency.com.ua/u-shyrokivskij-oth-vidbuvsia-molodizhnyj-forum-tvoi-idei-zminiuiut-hromadu/


ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ МОЛОДІ 

ВІД 14 ДО 35 РОКІВ У ШИРОКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ 

 

На основі 195 відповідей, що складає 5% від загальної чисельності молоді на 

території громади (3782 осіб) 

 

 

 
 

 

1-2. Віковий розподіл респондентів/ок: 

● (64,1%) – 125 осіб жіночої статі 

● (35,9%) -  70 осіб чоловічої статі 

 

- 14-18 років – 26.7 % 

- 19-22 років – 24,6% 

- 23-28 років – 18,5 % 

- 28-35 років – 30,3 % 

 

Отже, охоплено всі вікові категорії молоді. Більша частина опитаних – це жінки 

64,1. Але в структурі населення Широківської громади жінок загалом трохи більше за 

чоловіків, і вони традиційно більш активні під час опитувань та суспільної діяльності.  

 



3. Найбільш важливими напрямками роботи з молоддю в Широківський 

громаді, на думку опитаних, є: 

▪ підтримка талановитої молоді – 52,3%,  

▪ популяризація здорового способу життя – 52,8%,  

▪ розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних центрів – 47,7%.  

 

Інші популярні відповіді (більше 30%):  

▪ сприяння зайнятості та самозайнятості,  

▪ підтримка молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах,  

▪ організація фестивалів, формування національно-патріотичної свідомості. 

 

Більше 20% респондентів/ок вважають важливими напрямки роботи, як розвиток 

молодіжного волонтерства, проведення тренінгів, форумів, зустрічей з цікавими 

людьми, творчих вечорів, вуличних акцій, стимулювання громадської активності, 

підтримка молодіжної ради.  

 

Трохи менше 20% опитаних обрали такі варіанти, як підтримка неформальних 

молодіжних рухів і формування національно-патріотичної свідомості.  

 

Серед «інших варіантів відповідей» – лише одна пропозиція про відкриття шкіл. 

 



4. На думку опитаних, молоді 

найбільше не вистачає таких заходів:  

▪ розважальні (56,4%),  

▪ спортивні (52,3%), 

▪ профорієнтаційні, сприяння у 

працевлаштуванні (46,2 %).  

 

Нижче в рейтингу опинились:  

▪ неформальна освіта (39%),  

▪ інформування (31,3 %),  

▪ консультування (31,3%),  

▪ робота з вразливими категоріями 

молоді (28,7%),  

▪ культурно-мистецькі заходи (28,2%). 

 

Трохи більше 20% респондентів/ок 

висловились за надання приміщення під 

центр для навчання і проведення 

заходів та реалізацію соціальних/ 

волонтерських проектів (20,5%). 

 
На думку жінок  На думку чоловіків 

Розважальні 1 місце Розважальні 

Профорієнтаційні, сприяння у 

працевлаштуванні 

2 місце Спортивні 

Неформальна освіта 3 місце Профорієнтаційні, сприяння у 
працевлаштуванні 

 

 Для молоді 14-18 

років  

Для молоді 19-22 років  Для молоді 23-35 

років  

1 
місце 

Розважальні Розважальні Профорієнтаційні, 

сприяння у 

працевлаштуванні  
2 
місце 

Спортивні  Спортивні  Спортивні  

 
3 
місце 

Інформування Неформальна освіта Консультування  

 



5. 48,7% реципієнтів готові брати активну участь у процесі розбудови і розвитку 

Широківської громади.  

● (64,1%) – 61 осіб жіночої статі 

● (35,9%) – 34 осіб чоловічої статі 

 

32,3% опитаних готові, якщо їх покличуть. І трохи більше 16 % молоді важко 

відповісти, або вони зовсім неініціативні.  

 

 

 

 

 



6. Топ–5 цікавих видів діяльності, в яких хоче взяти участь молодь: 

 

1. Розробка та реалізація молодіжних проектів та ініціатив, заходів (50,3 %). 

2. Створення молодіжних ініціативних груп чи організацій (44,1%). 

3. Участь у громадських зборах та слуханнях (39%). 

4. Участь у розробці та реалізації стратегій та проектів щодо розвитку ТГ 

(29,2%). 

5. Представництво у виконавчих органах ТГ (16,9%). 

 

0,5% із всіх опитаних обрали «Інше», висловивши небажання брати участь в будь-

яких видах діяльності, а 0,5% готові активно долучитися в творчому напрямку.  

 



7. Систематизувавши дані про заходи за інтересами поза межами навчальних 

закладів, ми виділили два найбільш популярні напрямки. Майже половина опитаних 

брали участь у масових заходах для молоді (46,7%) та заходах з неформальної освіти, 

а саме тренінгах, майстер-класах тощо (44,1%).  

 

23,1% респондентів/ок долучались до роботи молодіжних організацій, громадських 

об’єднань, учнівських/студентських рад. 

 

Менш популярні такі заходи, як таборування та реалізація власного проекту в 

неформальній групі (12,8 і 13,8% відповідно).  

 

Частина опитаних не брали участь в жодних заходах, оскільки: 

▪ не мають достатньо часу через велике навантаження в школі/ВНЗ/на роботі 

(13,8%),  

▪ не знаходили інформацію про такі заходи в їхньому населеному пункті (13,8%),  

▪ живуть далеко від місця проведення заходів (10,8%),  

▪ мають інші інтереси (6,2%), 

▪ або ж їм не є зручним час роботи установ, що пропонують діяльність (2,6%). 

 

 

 



8. Молодь Широківської громади хоче відвідувати такі заходи: 

▪ спортивні: фітнес, тренування, змагання, настільний теніс, волейбол, футбол, 

змагання зі спортивної рибалки, акробатика, бокс, фітнес; 

▪ культурно-розважальні: фестивалі, ярмарки, дискотеки, кінопокази, КВК, 

майстер-класи, танці; 

▪ неформальна освіта, саморозвиток і самовдосконалення: тренінги, 

вебінари, вивчення англійської, розмовний клуб, молодіжні зустрічі, клуби за 

інтересами, профорієнтація, курси IT, перукаря, візажу, манікюру; 

▪ волонтерство; 

▪ екологічні, зокрема заходи з озеленення; 

▪ туристичні: краєзнавчі екскурсії, фестиваль історичної реконструкції, 

використання аудіогіду; 

▪ заходи для дітей молодшого віку. 

 

На жаль деякий відсоток є прогнозовано негативним, з відсутністю будь-яких 

інтересів і зацікавлень.  

 
На думку жінок  На думку чоловіків 

Спортивні заходи 1 місце Спортивні заходи 

Неформальна освіта, 
саморозвиток і 
самовдосконалення 

2 місце Культурно-розважальні: 

Волонтерство  
 

3 місце Неформальна освіта, саморозвиток і 
самовдосконалення 

 

 Для молоді 14-18 

років  

Для молоді 19-22 

років 

Для молоді 23-35 років 

1 місце 
Культурно-

розважальні заходи  

Культурно-

розважальні заходи  

 

Неформальна освіта, 
саморозвиток і 
самовдосконалення 

2 місце Спортивні заходи Спортивні заходи Спортивні заходи 

  3 місце Неформальна освіта, 

саморозвиток і 

самовдосконалення 

Неформальна освіта, 

саморозвиток і 

самовдосконалення 

Волонтерство 

 

 

 

 

 

 



9. Опитавши молодь про те, чого саме бракує на території Широківської громади, ми 

склали рейтинговий перелік потреб (починається з найактуальніших): 

▪ пропагування здорового способу життя, правильного харчування, спорту, 

зустрічі з людьми, які досягли успіху в житті (у т.ч. фінансового); 

▪ створення молодіжної інфраструктури – молодіжних просторів, мобільних 

кінотеатрів, квест-кімнати; 

▪ модернізація та розширення спортивної інфраструктури – спортивні, 

баскетбольні майданчики, стадіони, столи для тенісу, у т.ч. вуличні, відкриття 

різних спортивних дитячих секцій; 

▪ допомога молодим людям, підтримка; 

▪ організованість і саморозвиток, мотивація та ініціатива; 

▪ доступне місце для збору та спілкування, відпочинку; розважальні заклади; 

▪ культурно-масові заходи для молоді; 

▪ профорієнтаційні заходи; 

▪ ресурси для розвитку особистості; 

▪ місця для освітньої самореалізації; 

▪ транспорт, що дозволить регулярно проводити/відвідувати масові молодіжні 

заходи за межами свого населеного пункту; 

▪ участь молоді в місцевих активностях – конкурсах, фестивалях, історичних 

реконструкціях тощо. 

 

Великий відсоток молоді влаштовує те, що вони мають на сьогодні, і якихось значних 

змін вони не потребують.  

 



10. Найголовнішими проблемами молоді Широківської громади, на їх думку є: 

▪ згуртованість; 

▪ лінь; 

▪ відсутність стимулів до 

здорового способу життя, 

розвитку і мотивації; 

▪ байдужість; 

▪ відсутність системного 

підходу; 

▪ відсутність спеціалізованих 

місць для молоді; 

▪ брехня; 

▪ низька активність; 

▪ шкідливі звички; 

▪ злість; 

▪ брак роботи в громаді; 

▪ відсутність самореалізації; 

▪ брак дозвілля; 

▪ проблеми транспортного 

сполучення між селами 

громади; 

▪ невизначеність житті; 

▪ відсутність молодіжних 

просторів; 

▪ відсутність активних лідерів; 

▪ страх змін; 

▪ споживче відношення до 

громади.  



11. Серед запропонованих сфер, в яких молодь хотіла б реалізували себе, найбільш 

популярними є спорт (футбол, волейбол, туризм, шахи, фітнес, тренажерний зал), 

культурне дозвілля (танці, музика, театр, кінотеатр, клуб за інтересами, 

декоративно-прикладне мистецтво), волонтерство (прагнення змінити на краще не 

тільки своє життя), тематичні вечори. Трохи меншим попитом користуються 

зелений патруль та розмовний клуб. В цілому, молодь бачить себе у декількох 

сферах одночасно.  

 
На думку жінок  На думку чоловіків 

Культурне дозвілля 1 місце Спорт 

Спорт 2 місце Культурне дозвілля 

Волонтерство  
 

3 місце Тематичні вечори  

 

 Для молоді 14-18 

років  

Для молоді 19-22 

років 

Для молоді 23-35 років 

1 місце 
Спорт  Культурне дозвілля  Культурне дозвілля 

2 місце Культурне дозвілля  Спорт Спорт 

  3 місце  Волонтерство Зелений патруль  Волонтерство 

 

 

12. Топовими джерелами, з яких молодь 

отримує інформацію про можливості в 

громаді, є соціальні мережі:  

▪ Фейсбук (68,7%) 

▪ Інстаграм (55,9%) 

▪ Viber (45,1%) 

▪ Телеграм (34,9%) 

Значно менша частка респондентів/ок 

отримують інформацію з оголошень в 

адміністративних будівлях, в транспорті, на 

зупинках (від 23,1% по 0,5%).  

 

13. Не може не тішити, що переважна 

більшість молоді (61,1%) знає, що таке Молодіжна рада, і навіщо вона потрібна 



громаді. Але 28,5 % опитаних не впевненні в досконалості своїх знань, а 10,4 % 

зовсім не знають, що це таке.  

Це питання є важливим і вказує на те, що треба посилити інформування про роботу 

Молодіжної ради, її заходи та можливості для кожного/кожної долучитись. 

14. Незважаючи на деякий брак поінформованості молоді, більше половини 

респондентів/ок (65,6%) хотіли б долучитися до організації та проведення заходів 

Молодіжної ради.  

Вважаємо, що активне залучення охочих до заходів Молодіжної ради може з часом 

мотивувати до участі і тих респондентів/ок (34,4%), які зараз не готові долучатися.  

 

 

15. Думки молоді стосовно того, яким саме має бути молодіжний центр, здебільшого 

збігаються. Більша частина вважає, що центр все ж таки потрібен та повинен бути 

сучасним, креативним і доступним в вечірній час. Тут мають приділяти більше 

уваги популяризації здорового способу життя, правильного харчування, спорту, а 

також враховувати актуальні молодіжні потреби, реалізовувати бажання, 

пропонувати цікаве дозвілля. 

 

Для успішної роботи молодіжного центру, на думку молоді, важливим є ініціативний 

молодіжний працівник, який живе своєю справою, в якого «горять» очі та який 

уважно стежить за тенденціями розвитку молоді, бере до уваги вікові відмінності. До, 

до складу МЦ мають входити представники молоді різного віку. 

 



І звісно ж, такий центр має бути у всіх населених пунктах Широківської громади. Це 

вочевидь фізично неможливо, проте вдалим рішенням може бути створення 

молодіжних центрів на рівні старостинських округів, облаштування розгалуженої 

системи молодіжних осередків при діючих закладах культури, що вдихне нове життя 

в уже існуючі об’єкти. Також відзначився варіант мобільного центру дозвілля, який 

зможе охопити навіть найвіддаленіші села нашої громади, де відсутні установи 

культури. Це допоможе зацікавити та залучити до активного життя в громаді ще 

більше молоді.  

16. Більше половини (54,4%) опитаних  молодих людей бачать можливості для 

самореалізації (самозайнятості) на території своєї громади. 

Водночас невтішним показником є те, що 40% молоді не бачать достатньої 

кількості можливостей для самореалізації.  

Можливо, це пов’язано зокрема з браком поінформованості про можливості в 

громаді. Тоді цей відсоток можна зменшити за рахунок активнішого інформування 

молоді за допомогою соціальних мереж та інформаційних стендів.  

Невеликий відсоток (в межах 0,5%) відповіли інакше на це запитання. 

 



17. Позитивним є те, що 80,5 % опитаних планують і далі жити у Широківській 

ТГ. 

Лише 13,3 % планують в подальшому виїхати з території громади і 6,2 % планують і 

зовсім виїхати з країни.  

За рахунок створення умов для працевлаштування молоді на території громади можна 

зменшити відтік населення та втрату цінних кадрів.  

18. Які кроки ви б зробили в першу чергу на місці голови громади?  

Відповідає молодь Широківської ТГ:  

 

▪ зробити те, чого хочуть люди і молодь; 

▪ обмін між учнями і молоддю з інших областей території України; 

▪ пропаганда здорового способу життя, підтримка спорту на території 

громади; 

▪ будівництво місць для відпочинку та дозвілля молоді; 

▪ знайомство з молоддю і зацікавленість в подальшому її розвитку; 

▪ допомога вразливому населенню громади;  

▪ контроль якості товарів в продуктових магазинах; 

▪ залучення молодих спеціалістів на території ТГ; 

▪ поточні ремонти у всіх сферах; 

▪ допомога пенсіонерам та людям з інвалідністю; 

▪ реалізація проєктів громадян; 

▪ створення робочих місць за рахунок будівництва нових підприємств; 

▪ підтримка волонтерських проєктів; 

▪ відкриття молодіжних центрів; 



▪ підтримка молодих фермерів-початківців; 

▪ проведення водопостачання, ремонт доріг; 

▪ побудова розважального центру для дітей, супермаркет, кафе-бар; 

▪ забезпечення новітніми технологіями закладів освіти громади; 

▪ зайнявся пошуком активних громадян на території ТГ; 

 

Більше половини опитаних відповіли, що їх повністю влаштовує чинний голова 

Широківської громади і якихось значних змін вони не потребують. Водночас 

більшість із зазначених вище напрямків виконується в поточному режимі або ж є 

пріоритетом на наступні роки. 

 

19. ТОП-10 ідей молодіжних проєктів Широківської громади для реалізації в 

рамках Програми USAID/DOBRE: 

  

1. Створення мережі відкритих молодіжних просторів у Широківській громаді 

(облаштування молодіжних просторів на базі приміщень установ культури в 

різних старостинських округах – придбання мультимедійної, комп’ютерної 

техніки та мобільних меблів). 

2. Облаштування ігрово-спортивних майданчиків (антивандальні майданчики на 

прилеглих територіях установ культури та паркових/зелених зонах). 

3. Мобільний кінотеатр під відкритим небом. 

4. Творчий мобільний простір змістовного дозвілля (пасажирський автобус 

переобладнаний під проведення майстер-класів, воркшопів, перегляд фільмів 

та інших просвітницьких заходів). 

5. Створення профорієнтаційного простору для молоді (умови та ресурси для 

проведення профорієнтаційної роботи, залучення профільних фахівців). 

6. Облаштування веломаршрутів основними історичними та туристичними 

місцями Широківської громади. 

7. Модернізація музейного простору в селі Лукашеве. 

8. Фестиваль «Спортивна громада». 

9. Фестиваль фарб «Холі». 

10. Фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних талантів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Молодь Широківської ТГ – активна і небайдужа, готова долучатись до розвитку і 

розбудови громади. Цікавиться розробкою молодіжних проєктів, реалізацієї 

молодіжних ініціатив, створенням молодіжних організацій, а також конкретними 

інструментами участі (громадські збори, стратегія розвитку, представництво у 

виконавчих органах, Молодіжна рада).  

При цьому певна частина молодих людей (30% опитаних) очікують своєрідного 

«запрошення» до участі. Така молодь потенційно готова долучатись до активного 

життя громади, але не знає, як саме це можна зробити. В свою чергу це свідчить про 

недостатнє інформування про можливості молодіжної участі.  

Поза межами навчального процесу молодь бере участь переважно в  масових 

заходах, що проводяться в громаді, а також позашкільних тренінгах і майстер-класах. 

Близько 1/4 опитаних долучаються до роботи громадських об’єднань та учнівських 

рад.  

Головними причинами неучасті молодих людей у заходах, що проводяться для 

молоді, є брак часу та велике навантаження за місцем навчання/роботи, брак 

інформації про заходи, проживання у віддалених населених пунктах, незручний час 

роботи установ, які пропонують можливості дозвілля, або інші інтереси. Ця 

інформація важлива для планування заходів і врахування реальних потреб молоді. 

Респондент/ки вказують на недостатню кількість розважальних, спортивних і 

профорієнтаційних заходів (сприяння в працевлаштуванні); висловлюють 

зацікавлення в неформальній освіті, у т.ч. курсах, що б дозволили набувати і 

розвивати конкретні навички (вивчення мов, ІТ, дизайн та інші). Вважають 

пріоритетним напрямком молодіжної роботи на сьогодні популяризацію здорового 

способу життя, підтримку талановитої молоді та розвиток молодіжної 

інфраструктури.  

Є потреба в створенні сучасного, креативного, доступного у вечірній час 

молодіжного центру, молодіжних осередків у старостинських округах (на базі 

наявних центрів дозвілля та бібліотек), а також покращення транспортного 

сполучення, щоб молодь могла активніше долучатись до заходів поза межами своїх 

населених пунктів.  

На сьогодні єдиний оснащений молодіжний хаб знаходиться в с. Широке. Також 

оновлені міні-футбольні поля в Широкому і Сонячному, завершується проєкт з 

реконструкції футбольного поля в Лукашевому. Є проєкт будівництва стадіону в с. 

Володимирівське, цього року його подано на конкурс Державного фонду 

регіонального розвитку.  

 

 



В Стратегії громади є окрема операційна ціль, якою передбачено підвищення 

привабливості громади для молоді і сімей. Проте тема дітей, молоді, сімей 

проходить наскрізною лінією і в інших цілях, що стосуються покращення умов 

надання послуг у сфері культури і дозвілля, соціалізації та інтеграції людей з 

інвалідністю, розвитку громадської активності, покращенню освітніх і соціальних 

послуг. В документах громади чітко прописані комплексні кроки щодо підтримки 

та розвитку молодіжного потенціалу громади через заклади соціально-

культурного призначення та визначені потреби в розвитку спортивної 

інфраструктури. 

Актуальним питанням залишаються розробка місцевої програми «Молодь 

Широківської громади», яка б визначила комплекс систематичних заходів для 

задоволення потреб молоді, а також визначення відповідальної особи за роботу з 

молоддю в апараті Широківської сільської ради. Окремим завданням місцевої 

програми може стати створення профорієнтаційного центру та сприяння 

працевлаштуванню молоді на території громади. 

Молодіжна рада створена, зараз перебуває в процесі «перезавантаження» 

(переглядається Статут, плануються заходи по залученню молоді з усіх населених 

пунктів). Більшість учасників/ць опитування знають, що таке Молодіжна рада та 

готові долучатись її заходів. Водночас їхня обізнаність залишається недостатньою, 

про що зазначають самі респондент/ки. Тож потрібно налагодити краще 

інформування про роботу Молодіжної ради та можливості, що вона пропонує, у т.ч. з 

використанням тих соціальних мереж, звідки молодь бере інформацію про події в 

громаді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИ 

Мета – Активне залучення молоді до соціально-культурного життя Широківської 

громади.  

Кроки для вирішення: 

1. «Перезавантаження» Молодіжної ради;  

2. Підвищення відсотку залучення молоді до участі в житті Широківської 

громади шляхом створення в населених пунктах ефективних осередків 

Молодіжної ради; 

3. Створення сучасного, креативного, доступного у вечірній час молодіжного 

центру, молодіжних осередків у старостинських округах; 

4. Доступне інформування про роботу Молодіжної ради та її можливості;  

5. Розробка місцевої програми «Молодь Широківської громади»; 

6. Розбудова молодіжної інфраструктури;  

7. Запровадження нових форм роботи, орієнтуючись на потреби виявлені в 

процесі опитувані молоді (популяризація здорового способу життя, 

підтримка талановитої молоді, організація профорієнтаційних заходів) 

8. Продовження впровадження заходів адвокаційної кампанії «Робота моєї мрії 

– в моїй громаді!».  

 


