
Звіт про роботу відділу молодіжної політики Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради 

за I-ше півріччя 2022 р. 
Січень 2022 р. 

- Спільно з міською радою учнівського самоврядування та органами 

студентського самоврядування організували «Молодіжний вертеп» (музично-

театралізоване дійство, яке подарувало святковий різдвяний настрій учасникам 

та глядачам) 11.01.2022р. 

  
 

- Вручили сертифікати державного зразка учасникам тренінгу базового рівня 

«Молодіжний працівник» 12.01.2022р. , який відбувався в Івано-Франківську за 

підтримки ГО «Консалтингові технології», Міністерства молоді та спорту 

України та  Державного інституту сімейної та молодіжної політики. 

 

 
 

- Створили ініціативну групу по створенню Молодіжної ради, здійснювали 

прийом та перевірку документів від кандидатів у члени Молодіжної ради, 

підготували та співорганізували 26.01.2022р. установчі збори Молодіжної ради 

при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради - консультативно-

дорадчий орган, який утворюється при органах місцевого самоврядування із 

представників молоді для консультування, розробки та реалізації молодіжної 

політики на місцях. 



  

  
 

- Підписали меморандуми про співпрацю із закладами освіти з метою 

залучення учнів та студентів до планування та реалізації молодіжної політики: 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Івано-

Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки»; 

 Івано-Франківська Духовна семінарія УГКЦ імені 

священномученика Йосафата; 

 Івано-Франківський професійний будівельний ліцей; 

 Івано-Франківське вище художнє професійне училище №3; 

 Івано-Франківський національний медичний університет; 

 Університет Короля Данила; 

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу;  

 Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; 

 Івано-Франківське вище професійне училище №13; 

 Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу; 

 Івано-Франківське вище професійне училище №21. 

 



 
 

- 29.01.2022р. з ініціативи Штабу оборони Прикарпаття було проведено 

смолоскипну ходу та віче пам'яті Героїв Крут з нагоди 104-ї річниці легендарної 

битви. Захід відбувся за участі гостей міста, громадських організацій та 

представників ОМС.  

 
 

  
 

Лютий 2022 р. 
 

- Провели опитування для визначення індексу благополуччя молоді м. Івано-

Франківська, в якому взяли участь 300 респондентів – молодь різної вікової та 

соціальної категорій.  

  
 

- Сформували команду, знайшли мецената (для виготовлення відео-

презентаційного ролика) та здійснили підготовку  заявки для участі у ІІ етапі 

конкурсу «Молодіжна столиця України» 2023 р.  
 



    
 

 

- Спільно із громадською організацією «Віолла» провели захід «День святого 

Валентина. Захід для молодих подружніх пар», на якому окрім майстеркласу із 

виготовлення натурального мила, учасники мали можливість поспілкуватися із 

сімейним психологом, почути лекцію про здоров’я, зокрема репродуктивне, від 

професійного лікаря. Також обговорили потреби та інтереси молоді 25-35 років 

з метою врахування цього при плануванні наступних подій для цієї вікової 

категорії.  

 

 
 

- До відзначення Дня Героїв Небесної Стоні провели пробіг дистанцією 8 км., який 

називався «Біжу, щоб пам’ятати», та розмістили в центральній частині міста «пам’ятних 

ангеликів». 

   
 

Березень 2022 р. 



- Сформували базу ключових волонтерів відділу молодіжної політики 

Департаменту молодіжної політики Івано-Франківської міської ради: волонтер 

психолог, волонтер-фотограф, волонтер у притулку для тварин, волонтер із 

власним автомобілем, волонтер лікар-терапевт, волонтер SMM-менеджер, 2 

волонтери по роботі зі людьми похилого віку та людьми з інвалідністю. Трьом із 

них видали посвідчення волонтерів.  

  
 

- Залучили мецената, спільно із волонтерами закупили ліки і продуктові 

набори для 20 людей з інвалідністю та людей похилого віку, доставили допомогу 

адресно по домівках. Список 16 осіб та їх потреб наданий Департаментом 

соціальної політики Івано-Франківської міської ради, 4 особи звернулися із 

запитом самостійно.  

 

   

   
 



- Організували доставку гуманітарної допомоги від повіту м. Хелм, 

розсортували і передали згідно запиту про потреби внутрішньо-переміщеним 

особам, залишок передали на склад в ліцей ім. Івана Пулюя. 

 

   

   

- Спільно з волонтерами відвідали притулок для тварин «Дім Сірка», 

передали дві великі пачки сухого корму, вигуляли собак, зібрали список потреб 

притулку. 



   
 

- 19.03.22 р. були присутні на зустрічі підприємців та взяли участь у 

обговоренні тем «Як і де молоді шукати роботу?», «Який бізнес сьогодні 

актуальний?», «Як адаптуватися і не закрити свій бізнес у час війни?» та ін. 

 

   
 

- 23, 25 і 31 березня організували навчання із тактичної медицини. Тренерка 

Віта Щокіна, інструкторка з тактичної медицини Міністерства оборони України, 

парамедик медичного батальйону «Госпітальєри», та членкиня ГО «Дозір 

«Крук». Партнер Пластова домівка. Загальна кількість учасників 69 осіб. 

ОТБ «Галичина» https://www.youtube.com/watch?v=upf9imBVLPk  

Інтернет-видання «Інформатор» https://if.informator.ua/2022/03/25/u-

frankivsku-navchayut-taktychnij-medyczyni/ 

   

https://www.facebook.com/DozirKruk/?__cft__%5b0%5d=AZXYXZMl3JZiZV0dq5OYsPsHsAmYrLAM6IbR0e9Km_UccAtia7wJWaXC66ND_JdCiHIvMOp8BIDriyB_G9pVrBx9JdZSPdRLHl6afM0_VXz6JbfPxKk0bsbt_b3tFqHlkJZAMdjz4PZ5RJfL26RfMXS8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DozirKruk/?__cft__%5b0%5d=AZXYXZMl3JZiZV0dq5OYsPsHsAmYrLAM6IbR0e9Km_UccAtia7wJWaXC66ND_JdCiHIvMOp8BIDriyB_G9pVrBx9JdZSPdRLHl6afM0_VXz6JbfPxKk0bsbt_b3tFqHlkJZAMdjz4PZ5RJfL26RfMXS8&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=upf9imBVLPk
https://if.informator.ua/2022/03/25/u-frankivsku-navchayut-taktychnij-medyczyni/
https://if.informator.ua/2022/03/25/u-frankivsku-navchayut-taktychnij-medyczyni/


   

 

1. Усією командою Департаменту проводили збір та передачу гуманітарної 

допомоги Солоницівській громаді (Харківська область, продукти харчування для 

дітей та дорослих, засоби гігієни), ЗОШ с. Волосянка (Закарпатська область, одяг 

та взуття для внутрішньо переселених осіб), Харківському волонтерському 

штабу (продукти харчування та засоби гігієни), Запорізькому військовому 

госпіталю (ліки), Полтавському волонтерському штабу (туристичні газові 

пальники, які заправили та передали військовим на передову), Калинівській 

селищній раді Броварського р-н, Київської обл. у співпраці з управлінням 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

 

     

     



    

        
 

- Були співорганізаторами тренінгу з української мови для внутрішньо 

переміщених дітей і молоді 25.03.2022 р. Оскільки перед самим початком заняття 

пролунала сирена повітряної тривоги, половина учасників не встигла потрапити 

на тренінг, а з тими, хто прийшов завчасно, проводили заняття у безпечній 

частині бібліотеки. 

Агенція новин «Галка» http://surl.li/bpziu  

Мар’яна Сурмей, голова ГО «Творчий простір «Креатив Клуб» http://surl.li/bpzlx 

     

http://surl.li/bpziu
http://surl.li/bpzlx


   
 

- Залучили мецената, спільно із волонтерами закупили ліки і продуктові 

набори для 7-х людей похилого віку(4-ри з яких перебувають на обліку в Івано-

Франківському територіальному центрі), та 3-х малозабезпечених сімей, 

доставили допомогу адресно по домівках.  

 

   
 

- Провели професійну фото-зйомку керівників та команд волонтерських 

штабів міста у співпраці із молодіжним виданням «Репост». Отримані світлини 

разом із погодженим до публікації текстом опулбікували на сторінці 

Департаменту у фейсбуці під хештегом #волонтериучасвійни  



       

   
 

- З метою збору коштів на ЗСУ, вдруге підтримали громадську організацію 

«Фундація Регіональних Ініціатив» у проведенні благодійного ярмарку «Солодка 

допомога». Організатори сподівалися зібрати 20 тис. грн., а в результаті 

виручили 42,5 тис. грн. 

 

     
 

- Запропонували заступнику Міністра молоді і спорту Марині Попатенко 

організувати онлайн-зустріч «Молодіжна політики у час війни. Досвід інших 

країн». В результаті підготовки і пошуку спікерів серед 4-х країн (Ізраїль, Грузія, 

Вірменія та Азейбарджан) з’ясувалося, що в цих державах не велося 

систематичної і структурної молодіжної політики під час воєнних дій (за певним 

виключенням досвід Ізраїлю, проте він не можливий для використання на даний 

час в Україні) і політики та молодіжні лідери вказаних країн хотіли б почути 

успішні практики від України. Саме тому 1 квітня з 10:00 до 12:10 год. в онлайн 

форматі відбулася зустріч «Молодь за демократію в Україні»: презентація та 

обговорення особистих актуальних питань та потреб молодіжних працівників і 

працівниць, які виникли внаслідок агресії російської федерації проти України; 

отримання інформації про допомогу, яку можна отримати в умовах війни. 

«Наступні зустрічі з метою обговорення питань здійснення молодіжної роботи в 



умовах війни відбудуться після того, як ми будемо впевнені, що молодіжні 

працівники та працівниці у безпеці, отримують належну допомогу та готові 

спільно з нами наблизити день перемоги і розпочати діалог для відновлення 

країни.» - написала на своїй сторінці у фейсбуці Марина Попатенко.  

 

       

 

- Вели активну комунікацію та співпрацю із Молодіжною радою та ГО 

«Молодіжний центр «Параграф».   

- Чергували згідно графіку на залізничному вокзалі.  

- Брали активну участь як волонтери (плетіння сіток, допомога із пошуком 

амуніції та гуманітарної допомоги, пошук транспорту для доставки 

гуманітарної допомоги тощо). 

Сюжет на ТРК «РАІ» про діяльність Департаменту молодіжної політики та 

спорту Івано-Франківської міської ради 

https://www.youtube.com/watch?v=wLyXpWr78pI  

Квітень 2022 р. 

- Усією командою Департаменту проводили збір та передачу гуманітарної 

допомоги (ліки, продукти харчування, засоби гігієни для дітей та дорослих) 

громаді міста Чернігів, спільно із Пластовий центром зібрали та відправили 

гуманітарну допомогу в м. Буча. 

https://www.youtube.com/watch?v=wLyXpWr78pI


            

    

   
 

- У співпраці із молодіжним виданням «Репост» розпочали відеозйомку та 

монтаж рубрики «Добрі історії» (короткі мотиваційні інтер’ю з волонтерами та 

цікавими або відомими особистостями). Презентували перші два випуски: 

- https://www.youtube.com/watch?v=eIN5vxXcSgE – Сергій Лазановський 

- https://www.youtube.com/watch?v=1m1oDNYXoE4 – Анна та Павло Оголь 

https://www.youtube.com/watch?v=eIN5vxXcSgE
https://www.youtube.com/watch?v=1m1oDNYXoE4


   
  

- 06.04.22 р. провели першу частину благодійної акції «Благодійна 

фотосесія», метою якої був збір коштів для купівлі тепловізійного прицілу для 

128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка знаходиться в гарячих точках на 

східній частині України. Зібрали 24 156, 00 грн., 11.04.22 р. і 22.04.22 р. провели 

другу і третю частини акції. За підсумком 3-х частин зібрали 77 856, 00 грн. та 

замовили тепловізор закордоном (Іспанія).  

 

 

   

- Придбали та передали на передову 128-й окремій гірсько-штурмовій 

бригаді тепловізійний приціл, а також прилади, які нам для відправки передали 

активісти Молодіжного Націоналістичного Конгресу  (3 тепловізори, 1 

тепловізійний приціл а також тактичні дощовики).  



        

   

- Розпочали співпрацю із ГО «Сильно» та ЮНІСЕФ. Отримали 6 спортивних 

і розвиваючих наборів для різних вікових груп («MSA»-Академія чарівних умінь 

(тенісний клуб), Центр психологічної підтримки від ГО «Мами Прикарпаття», 

Федерація легкої атлетики Івано-Франківська). 

    

- Долучилися до організації творчої зустрічі із ВПО дітьми і молоддю в ліцеї 

№2 на запрошення від Ювенельної превенції Прикарпаття. Забезпечили захід 

канцтоварами, печивом та соками.  

 



     
 

- Провели мотиваційну зустріч із ключовими волонтерами відділу 

молодіжної політики за участю секретаря міської ради Віктора Синишина, 

обговорили зроблену роботу та намітили плани на наступні тижні 

 

   
 

- Із робочим візитом Івано-Франківськ відвідала делегація представників 

дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ (відділ молодіжної політики). Підбили підсумки 

перших кроків співпраці та обговорили майбутні проєкти. Запланували в травні 

провести опитування 300-400 осіб, які вимушено переміщені у нашу громаду 

(різного віку) та скласти реальну картину потреб. Також представники фонду 

виявили бажання надалі співпрацювати з відділом молодіжної політики і дали 

усну і письмову гарантію, що готові забезпечити матеріально-технічну базу 

молодіжного простору міста, якщо влада виділить для цього приміщення.  

      

 

- 18.04.22 р. провели майстер-клас із виготовлення свічок, 14 виробів 

передали військовим на передову, доєднавшись до вантажу від Івано-

Франківської міської ради (Ігор Шевчук).  



    
 

- 19.04.22 р. отримали результати другого етапу конкурсу та відвідали 

першу онлайн-зустріч щодо кроків реалізації проєкту в Івано-Франківській 

громаді.  

   
 

- 20.04.2022 р. в міжнародний День вдячності волонтерам організували 

зустріч із представниками 12 волонтерських штабів Івано-Франківська за участі 

міського голови Руслана Марцінківа та заступника міського голови Олександра 

Левицького. Присутні коротко розказали про діяльність свого штабу, озвучили 

потреби та можливості, обмінялися контактами та намітили спільну 

координацію дій.  

   
     

 



- Волонтери Департаменту відвідали 7 одиноких людей похилого віку, які 

перебувають на обліку в Територіальному центрі Івано-Франківська та 

подарували продуктові і пасхальні набори.  

 https://www.youtube.com/watch?v=gd00CgKDNMY – сюжет ТРК «РАІ»  

- Вели активну комунікацію та співпрацю із Молодіжною радою та ГО 

«Молодіжний центр «Параграф»;  

- Чергували згідно графіку на залізничному вокзалі та у Департаменті 

соціальної політики Івано-Франківської міської ради. 

Травень 2022 р. 

- Передали 14 ігрових наборів для дітей ВПО, які навчаються та проживають 

у ліцеях Івано-Франківська за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та ГО 

«Сильно». 

          

- 06 травня провели міні-форум «Молодіжна політика у час війни. Потреби 

та можливості України». Учасники обмінялися кращими практиками роботи під 

час воєнного стану, допомоги військовим та цивільному населенню, медіа-

діяльності та розвитку волонтерських рухів. Також обговорили можливості 

підтримки від міжнародних фондів, українських платформ і спільних проєктів у 

майбутньому. 

Один із результатів зустрічі - прийняття рішення про створення молодіжного 

центру в місті Івано-Франківську. Свою підтримку щодо цього офіційно 

висловила Лілія Любомудрова, керівниця напрямку молодіжної політики 

UNICEF Ukraine та Марина Попатенко, заступниця Міністра молоді та спорту 

України. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запевнив у 

готовності керівництва міста та команди Департаменту молодіжної політики та 

спорту створити молодіжний центр та підтримувати його активну діяльність як 

під час війни, так і після нашої перемоги у мирний час.  

Участь у міні-форумі взяли: 

Марина Попатенко - заступниця Міністра Міністерство молоді та спорту 

України  

Ірина Тулякова - керівник платформи «СпівДія» 

https://www.youtube.com/watch?v=gd00CgKDNMY
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minmolodsport?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/minmolodsport?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/spivdiia.org.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=kK-R


Анна Білошапко - керівник «СпівДіяХаб» 

Анна Аранжій - заступниця начальника управління міжнародного 

співробітництва та євроінтеграції Міністерства молоді та спорту України 

Юлія Бєлоконь - заступник начальника відділу забезпечення роботи керівництва 

Міністерства молоді та спорту України 

Світозар Ніцполь - представник дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ 

Руслан Марцінків - міський голова Івано-Франківська 

Віталій Матешко - директор Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-

франківської міської ради 

Мар'яна Циганин - начальник відділу молодіжної політики Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради 

Вікторія Вовк - головний спеціаліст відділу молодіжної політики Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-франківської міської ради 

Остап Зелик - голова Молодіжної ради Івано-Франківська  

Богдан Мельник - начальник відділу молодіжної політики управління сім‘ї та 

молоді Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради  

Яна Мельник - радниця Чернівецького міського голови з питань молодіжної 

політики 

Владислав Ковальов - головний спеціаліст відділу дитячого та молодіжного 

дозвілля управління молодіжної політики Департаменту розвитку Львівської 

міської ради 

Станіслав Гвоздінський - провідний спеціаліст відділу молодіжних проектів 

управління молодіжної політики Департаменту розвитку Львівської міської ради 

Христина Білінська - начальник управління сім'ї, молодіжної політики та захисту 

дітей Тернопільської міської ради 

Михайло Сиротюк - керівник Центру Науки Тернополя  

Віталій Дольний - депутат Тернопільської міської ради. 

Також на частині обговорень в режимі онлайн були присутні представники із м. 

Луцька та м. Ужгорода.  

 

        

https://www.facebook.com/molradaif/?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ternopil.center?__cft__%5b0%5d=AZVJg8MQoiNOdFu79aYiZQpotqssSX-tkf7uP2vJLeBkQkagB-MkzfWz6p49vVnOGR26tbEAtmaqCl1i7NwaBmXRQZoR-BxwDaG63cO-SiIaBvsGywMY6L_vp7GFqRkO99u8R1CZtWlpITGyBsyYTXUg&__tn__=-%5dK-R


   
- У співпраці із ГО «Сильно» та Івано-Франківською обласною 

телерадіокомпанією «РАІ» розпочали зйомки відеопроєкту 

#волонтериучасвійни (глибинні інтер’ю з керівниками або представниками 

волонтерських штабів в Івано-Франківську). Прем’єра першого випуску 

відбулася 14.05.22 р. о 19:00 год. на ТРК «РАІ» 

Всі впуски публікуватимуться на Ютуб каналі відділу молодіжної політики  

https://www.youtube.com/channel/UCN-D4fF2wLKHASNBLSE1jFA/videos  

     

- Залучили спонсорів та спільно із волонтерами подарували продуктові 

набори 6-м одиноким людям похилого віку, які перебувають на обліку в Івано-

Франківському міському територіальному центрі соціального обслуговування. 

 

    
 

- Допомогли організувати гуманітарну допомогу в м. Чернігів. 

https://www.youtube.com/channel/UCN-D4fF2wLKHASNBLSE1jFA/videos


 

 

- Підготували перший пакет документів для створення молодіжного центру 

Івано-Франківська як комунальної установи. 

- Вручили подяки волонтерам Департаменту, організувавши навчання з 

командної роботи та змістовне дозвілля (гра в лазер-таг). 

 
 

- 19 травня до Дня Вишиванки провели благодійний ярмарок, зібравши 

22 097 грн. Усі виручені кошти були направлені на закупівлю потужних павер-

банків для бійців 80-ї десантно-штурмової бригади та для обладнання ними 

машин швидкої допомоги, які вирушать у гарячі точки рятувати життя 

військовим. Три павери одназу поїхали на передову. 



    

   
 

- 20 травня спільно із Федерацією легкої атлетики Івано-Франківської 

області провели благодійний забіг та спортивні естафети для дітей. Зібрали 

31 717 грн., які теж підуть на закупівлю потужних павер-банків для бійців 80-ї 

десантно-штурмової бригади та для обладнання мини машин швидкої допомоги, 

які вирушать у гарячі точки рятувати життя військовим. 

 

  
- Вели активну комунікацію та співпрацю із Молодіжною радою та ГО 

«Молодіжний центр «Параграф»;  

- Чергували згідно графіку на залізничному вокзалі та у Департаменті 

соціальної політики Івано-Франківської міської ради. 

 

Червень 2022 р. 



- Привітали журналістів місцевих ЗМІ із професійним святом та коротко 

обговорили важливість висвітлення інформації про заходи та можливості, які 

стосуються молодіжної політики. 

  

- Розпочали реалізацію проєкту «Запровадження мобільної молодіжної 

роботи в громадах Львова, Івано-Франківська, Луцька, Нововолинська, 

Кременчука з дітьми та молодими людьми переселенцями, що перебувають в цих 

громадах», який реалізовується громадською організацією «Донецький 

молодіжний дебатний центр» за підтримки Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу в партнерстві з 

Молодіжним центром «Нові крила» м. Нововолинськ, Молодіжним центром 

Волині, Львівським молодіжний центр «Молодвіжцентр», Громадською 

організацією «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр 

«Європейський клуб» , відділом молодіжної політики Департаменту молодіжної 

політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Велику підтримку надали 

Департамент освіти та науки ІФМР та ліцей №11, на базі якого відбувається 

більша частина заходів проєкту. 

В рамках проєкту відбувалися навчальні, мотиваційні, інтеграційні та інші 

заходи, конкурс проєктів учасників та допомога в їх реалізації. Так 20.06.22р. 

команда-переможець провела захід «Музично-поетичний вечір «Затишок» в 

с. Черніїв для підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання (відео-сюжет 

https://www.facebook.com/watch/?v=391366709688181 ) та друга команда 

отримала підтримку від мецената і 27.06.22 р. організувала вечір музичної 

творчості для початківців, відбулася подія під девізом: "Кожна людина має право 

на вільний розвиток своєї особистості" згідно ст. 23 Конституції України. 

https://www.facebook.com/watch/?v=391366709688181


 

   

   
 

- 14.06.22 р. були співорганізаторами концерту для волонтерів міста 

«Мистецтво за добро». Повна відео-версія із заходу 

https://www.youtube.com/watch?v=bOAc4EGpoyY (57:00 хв. озвучення подяки), 

сюжет на ТРК «РАІ» https://www.youtube.com/watch?v=PHUUQ7akqF4 . 

Спільно з активною молоддю та волонтерами підготували сюрприз-

подарунок глядачам концерту – патріотичні пряники та розмальовані 

патріотичними гаслами стаканчики із прохолодними напоями. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=bOAc4EGpoyY
https://www.youtube.com/watch?v=PHUUQ7akqF4


 

- Видали спортивним школам, клубам та іншим установам, які працюють з 

дітьми ВПО більше 20 ігрових спортивних боксів від дитячого фонду ЮНІСЕФ, 

та 20 спортивних і навчальних наборів Департаменту освіти та науки ІФМР. 

 

- Залучили спонсорів та спільно із волонтерами подарували продуктові 

набори 25-м одиноким людям похилого віку, які перебувають на обліку в Івано-

Франківському міському територіальному центрі соціального обслуговування. 

 

 

 


