
Звіт про роботу відділу молодіжної політики  у 2020 році 

З метою створення сприятливих передумов для  життєвого самовизначення 

та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, 

розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та 

студентського  самоврядування рішенням  сесії міської ради  від 11.03.2016 року  

№ 59-4 прийнято Програму «Молодь міста Івано-Франківська» на                                   

2016-2020 роки». 

У звітному періоді організовано та проведено молодіжні заходи та акції, 

зокрема: 

 

 

 

 

 

 молодіжну розважальну 

програму біля новорічної ялинки; 

 

 

 

 

 

 «живий ланцюг» з 

нагоди відзначення Дня 

Соборності, за участі 

представників громадських 

організацій; 

 

 

 

 

 

 13-ий фестиваль культур 

«Global Village»; 

 

 



 

 

 

 концерт-реквієм «Герої не 

вмирають!», присвячений Героям 

«Небесної сотні», які загинули в 

лютому 2014 року в Києві; 

 

 

 

 мотивуючий семінар-

тренінг для студентської молоді 

«Мислити ефективно»; 

 

 

 

 

 3 онлайн-майстер класи з 

нагоди відзначення Дня молоді та 

Дня громадських організацій, 

спільно з Івано-Франківською 

обласною організацією «Молода 

Просвіта»; 

 

 

 

 

 

 флешмоб з нагоди відзначення Дня 

молоді, спільно з Університетом Короля 

Данила; 

 

 



 

 

 

 «круглий стіл»: 

«Молодь і підприємництво – 

кроки до успіху» з нагоди 

відзначення Дня молоді, спільно 

з Університетом Короля Данила; 

 

 

 

 заходи з відзначення Дня 

Державного Прапора України та 

Дня Незалежності України 

(презентація молодіжного 

короткометражного фільму 

«Мала»; майстер-класи, молодіжна 

лаундж-зона, патріотична акція) 

 

  
 

 

 

 профілактично-спортивну акцію 

«Правильний вибір» 

 
 

 



Надана підтримка громадській організації «Консалтингові технологій» у 

підготовці та випуску молодіжного некомерційного журналу «Repost» (2 випуска 

у 2020 році). 

 
 

 

3 листопада на території Братковецького ліцею ініціативна молодь спільно 

з громадською організацію «Інститут неформальної освіти» за підтримки 

Департаменту здійснила висадку саджанців фруктових та декоративних дерев. 

             
 

За підтримки Департаменту у співпраці з 109 ОГШБ створено 

інформаційну продукцію. Зокрема, білборди з інформацією про набір на 

військову службу за контрактом, розміщено на вулицях міста. Також 

виготовлено прапори батальйону. 



 Оголошено та проведено конкурсу з розгляду пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка з міського 

бюджету. 08.09.2020 року проведено засідання Конкурсної комісії, де 

представники громадських організацій мали змогу представити свій проект.  

Відповідно до рішення Конкурсної комісії 11 проектів від 6 громадських 

організацій отримали фінансову підтримку на загальну суму 90, 0 тис. грн. 

У 2020 році реалізовано 8 проектів: 

«Молодіжний квест до Дня створення Івано-Франківської ОТГ «Інтелект-

крос», громадська організація «консалтингові технології; 

«Християнські табори в с. Рибне», Місія «Молодіжна комісія» Івано-

Франківської Архієпархії УГКЦ; 

«Екологічна акція «Будь Еко» (в режимі онлайн), молодіжна організація 

«Станиця Івано-Франківськ Пласту – НСОУ»; 

«Міський квест до вшанування подій Листопадового Чину» - «Станиця 

Івано-Франківськ Пласту – НСОУ»; 

«Зустріч Молодих Лемків на Прикарпатті. Мережування» - Івано-

Франківська обласна організація «Молода Просвіта»; 

«Фізично здорова молодь – наше майбутнє» - громадська організація 

«Богатир»; 

«Пластові вишкільні табори національно-патріотичного виховання» - 

«Станиця Івано-Франківськ Пласту – НСОУ»; 

«Молодіжні радники поліцейських проти цькувань» - Івано-Франківська 

обласна організація «Молода Просвіта». 

 

20.12.2020 року громадська 

організація «Віолла» за підтримки 

Департаменту та благодійної 

організації «Благодійний фонд 

«Хребет» організували та провели 

на Вічевому Майдані благодійну 

акцію «Давайте творити добро 

разом». Така акція відбувається 

вчетверте, щоб зібрати і 

подарувати одиноким людям 

похилого віку, які перебувають на 

обліку в Івано-Франківському 

територіальному центрі, 

продуктові набори. 

 

 

З метою здобуття практичних навичок для початку кар’єру в 

корпоративному секторі  Департаментом надана підтримка Міському 

Локальному Комітету «AIECEK» - Івано-Франківськ в реалізації проекту 

«Кар’єр Старт» (серія відео-семінарів та практичних частин онлайн). 



З метою кваліфікації фахівців 

молодіжної сфери в умовах 

децентралізації задля підвищення 

ефективності розробки та реалізації 

обґрунтованої молодіжної політики в 

грудні Департаментом організовано 

проведення базового тренінгу 

програми «Молодіжний працівник». У 

заході взяло участь 15 осіб, як молодь, 

так і працівники, які працюють з 

молоддю. Учасники дізналися, що 

таке молодіжна політика, що з нею 

відбувається в Україні, який зміст 

молодіжної роботи, чим вона 

особлива, чому важливо робити 

акцент на участі і залученості молоді, 

що означає бути молодіжним 

працівником в громаді, та як 

розвинути власні компетенції в 

молодіжній роботі. 
 

 

 


