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У 2017 році у Донецькій області стартував проект «Гідна країна для 
гідних людей». В рамках цього проекту в області була створена мережа 
молодіжних інноваційних центрів, які стали осередками активної молоді 
Донеччини. Дані центри дають змогу об'єднатися та реалізувати в життя 
свої плани молодому поколінню нашої області.

Впевнена, що створення інноваційних центрів в Донецькій області 
значно вплине на ситуацію у вихованні молоді, адже в даний момент 
проходить зміна основного підходу до цієї справи. Від формального 
виховання ми поступово переходимо до більш неформальних форм 
роботи з молоддю. В такому випадку у молодих людей з'являються 
можливості саме для самореалізації.

Пропоную вам ознайомитися з діяльністю центрів, які зараз 
працюють на території Донецької області.

Начальник управління у справах сім’ї та 
молоді Донецької обласної державної 
адміністрації 

Лілія Золкіна
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У 1971 році при ЖЕКах і домоуправліннях в Україні були створені перші підліткові клуби (аналог 
європейських молодіжних центрів). Держава прагнула не просто забрати підлітків з вулиці, а й усебічно їх 
розвинути шляхом організованого дозвілля. 

Сьогодні ж клубна система втратила чітко сформульовані цілі, педагогів, дітей, а також матеріально – 
технічну базу та приблизно 70-80% приміщень. У 2003 році в Україні було 1656 підліткових клубів, а у 2007 – уже 
1506. Сьогодні їх залишилось близько 1000 і ще близько 100 створені за ініціативи громадських організацій. 
Окрім цього, 17 обласних молодіжних центрів виникли за ініціативи обласних рад та державних адміністрацій 
(насправді ж молодіжні центри, передбачені Законом, змінюють статути і перетворюються на обласні молодіжні 
центри).

У розрізі сучасних реалій в Україні створення молодіжних центрів визначний крок у розвитку молодіжної 
політики. Молодіжний центр для молоді - це можливість всебічного розвитку завдяки неформальним та 
інтерактивним методам навчання, громадянської освіти молоді через участь у суспільній діяльності, 
національно-патріотичного виховання, розвитку волонтерства та мобільності молоді, реалізації творчого 
потенціалу молодих осіб, формування здорового способу життя, сприяння зайнятості молоді у вільний час та 
молодіжного підприємництва.

У 2017 році в Донецькій області у рамках проекту «Гідна країна для гідних людей» започатковано 
створення молодіжних центрів. Протягом року у містах та селищах області створено 80 інноваційних центрів 
розвитку для молоді та дітей, з них 46 молодіжних центрів створено за рахунок коштів з обласного бюджету, 
бюджетів міст, районів та об'єднаних територіальних громад. 

На території області функціонує 38 молодіжних центрів, створених за кошти приватних осіб та 
міжнародних благодійних організацій.

З обласного бюджету на створення молодіжних центрів у 2017 році було використано 12,16 млн.грн., з 
бюджетів міст, районів та об'єднаних територіальних громад було використано 9,84 млн.грн., з державного 
бюджету 650,0 тис грн. та залучено коштів з інших джерел -  2,04 млн.грн.

У 2018 році заплановане створення ще 34 молодіжних ценрів у містах та селищах Донецької області. На це 
з бюджетів області, міст, районів та об'єднаних територіальних громад виділено 40,8 млн.грн.

Створення мережі молодіжних центрів – це створення єдиного простору неформальної освіти, ще одна 
сходинка до формування особистості, яка гармонійно поєднує матеріальні цінності та потребу у духовному 
збагаченні.

4 КОРОТКА ДОВІДКА



5КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧО-МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР» (м. КРАМАТОРСЬК)

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» є 
широкодоступним закладом, що надає дітям та молоді позашкільну освіту гуманітарного напрямку, сприяє 
розвитку дитячо-молодіжного громадського руху, юнацьких засобів масової інформації, проводить роботу із 
патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», іншими чинними нормативно-правовими актами державного рівня, розпорядженнями 
голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, наказами управління у справах сім'ї та молоді 
Донецької обласної державної адміністрації, а також власним Статутом. 

Працівники Центру працюють над виконанням таких завдань: 
- виявлення і впровадження нових підходів, форм і методів навчання громадського активу дітей та молоді  
      області;
- проведення  роботи зі створення системи пошуку та розвитку талановитої учнівської та студентської
     молоді області;
- розвиток та підтримка дитячих та молодіжних засобів масової інформації області;
- організація та проведення обласних масових заходів з патріотичного виховання дітей та молоді;
- розвиток та підтримка дитячо-молодіжного громадського руху області;
- попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі;
- організація та проведення фестивалів, конкурсів, форумів для активної молоді області.

Адреса: м. Краматорськ, вул. Паркова, 99
Телефон: 095-135-85-44
Сайт: dodmc.dn.ua
Електронна адреса: dodmc@donmolod.gov.ua
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Основні напрямки діяльності центру передбачають: розробка проектів; підтримка молодіжних ініціатив; 
робота з підлітками; розвиток волонтерського руху; проведення культурних заходів; проведення заходів, 
спрямованих на психологічне розвантаження; проведення заходів з медіа-грамотності.

На проведення ремонтних робіт було витрачено 383,0 тис. грн.: 100,0 – на капітальний ремонт прибудови з 
обласного бюджету; 133,0 тис. грн з місцевого бюджету - на капітальний ремонт прибудови; залучені кошти – 
150,0 тис.грн.- на ремонт та придбання обладнання від фонду ЮНІСЕФ.

Адреса: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Соборна, буд.73
Facebook:  https://www.facebook.com/centervulyk/
Телефон: 066 075 9280, Фень Олена Григорівна – начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
Електронна пошта: sms@avdeevka.dn.ua
Графік роботи: 11:00 - 19:00

«ЦЕНТР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МОЛОДІ «ВУЛИК», (м. АВДІЇВКА)

Центр сприяння розвитку молоді «Вулик» розташований на базі підліткового клубу «Орля». Центром 
опікується відділ у справах сім'ї, молоді та спорту. Центр обладнаний сучасною оргтехнікою, побутовою 
технікою та меблями. Центр є простором розвитку, змістовного дозвілля та відпочинку для молоді та дітей, 
місцем для створення та реалізації місцевих проектів, сприяння співпраці громадських організацій міста, 
майданчиком для презентації проектів представників інших міст, областей, країн. 

Протягом 2017 року центр проводив свою діяльність при сприянні міжнародної організації UNICEF.  З 
травня 2017 року на базі центру щотижня проводились ігротеки з дітьми шкільного та дошкільного віку, зустрічі 
майстринь зі створення аксесуарів hand-made, у червні пройшов 5-ти денний тренінг зі створення 
однохвилинного відео (UNICEF), турнір з вуличного футболу, відкритий літній кінотеатр до Дня молоді, у липні 
відбулась зустріч із заступником ООН з гендерних питань. На базі центру проводили роботу з дітьми 
представники благодійного фонду «Карітас Україна». Центр «Вулик» поки єдиний молодіжний центр в місті.
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Молодіжний центр «Перспектива» - це відкритий простір для роботи, відпочинку та розвитку молоді за 
принципами доступності та спільної відповідальності. Основними напрямками роботи центру є: національно-
патріотичне виховання - утвердження національної свідомості, духовності;  неформальна освіта - створення 
умов та надання можливостей для інтелектуального та творчого розвитку особистості; підтримка молодіжних 
громадських організацій міста - інформування молоді про програми навчання за кордоном, гранти, надання 
методичних рекомендацій щодо розробки та втілення власних проектів; розвиток учнівського та студентського 
самоврядування.

На ремонт молодіжного центру «Перспектива» витрачено 100 тис. грн. з місцевого бюджету, 270 тис. грн  з 
обласного бюджету виділено на придбання меблів та технічного обладнання та залучено 50 тис. грн. 
спонсорських коштів.

Адреса: м. Бахмут , вул. Перемоги 23-а
Керівник: Махничев Роман Юрійович - тел. 050 131 36 89
Facebook: https://www.facebook.com/groups/Bahmutperspektiva/
Графік роботи: вівторок-п'ятниця з 14.00 до 20.00; субота-неділя з 12.00 до 19.00

Молодіжний центр «Перспектива» відкрився 23 серпня 2017 року в мальовничому куточку міста Бахмут. За 
підтримки Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради  тут почали працювати 
безліч безкоштовних клубів та занять не лише для молоді нашого міста, а й для всіх бажаючих: комп'ютерний 
клуб (Skype, вільний доступ до  wi-fi); «Школа подружнього життя»; «Школа політичного успіху»; Дитяча 
приймальня (безоплатна первина юридична допомога); щосереди працює практичний психолог; мовний клуб 
«Відкривай Європу» (українська та англійська мови); курси з історії України; перегляд спортивних чемпіонатів та 
online трансляцій, фільмів. 

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» (м. БАХМУТ)



Інноваційний центр розвитку для молоді та створений на базі Центру культури та дозвілля міста 
Білозерська Добропільської міської ради 

Основні напрямки роботи центру – це всебічний розвиток молоді завдяки неформальним та 
інтерактивним методам навчання, формуванні духовно- моральних якостей, основ культури здоров`я, адаптація 
молоді до умов сучасних реалій, а саме: інтернет клуб, клуб настільних ігор, клуб «Волонтер», клуб молодої 
сім`ї, Клуб «Надія для молоді з особливими потребами, клуб молодих поетів міста, дебатна платформа, 
проведення тренінгів та семінарів. Кількість молоді, що охоплена роботою центру нараховує близько 700 
чоловік.

дітей 

На створення молодіжного центру було витрачено 773,4 тис.грн.: на проведення ремонтних робіт та 
придбання обладнання з міського бюджету  було витрачено 608,8 тис.грн, з обласного бюджету на меблі та 
техніку витрачено 164,6 тис.грн.

МОЛОДІЖНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ІНТРИГА» 
(м. БІЛОЗЕРСЬКЕ, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН))

Адреса центру: м. Білозерське, вул. Гірнича, б. 15 (будівля ЦКД)
Керівник центру: тел. +38 050-707-08-03, https://www.facebook.com/ckd.bel/
Графік роботи: щодня окрім понеділка з 16: 00 до 22: 00

8



«ХВИЛЯ» – це неформальний, молодіжно-дитячий простір. Місце для розвитку творчості висловлювання 
своєї думки, втілення своїх ідей.

Метою діяльності центру є сприяння розвитку молодіжних ініціатив, самореалізації молоді та дітей, 
неформальний розвиток та національно-патріотичне виховання.

У  «ХВИЛІ»  можна знайти нових друзів, відпочити душею, та взагалі просто спілкуватися і бути собою. 
Напрямки діяльності центру:
- неформальний розвиток  (сприяння життєвому самовизначенню, інтелектуальному, моральному, 

духовному розвитку молоді та дітей, реалізації  їх творчого потенціалу);
-  організація зайнятості молоді та дітей у вільний  час;
-  національно-патріотичне  виховання;
-  надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією;
-  забезпечення правової просвіти у молодіжному середовищі;
-  сприяння формуванню здорового способу життя;
На ремонт та оснащення центру витрачено 24 тис. грн.: з обласного бюджету 12,0 тис.грн., з місцевого 

бюджету 12,0  тис.грн..

Адреса: с. Білокузьминівка, вул.Шкільна, 8а, Костянтинівського р-ну, Донецької обл. 85130
Контактний телефон:  099 320 37 68; Керівник - Губар Оксана Сергіївна
Електронна адреса: klub85130@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/Інноваційний-центр-розвитку-для-молоді-та-дітей-ХВИЛЯ-
1747214512006368
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ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ «ХВИЛЯ» 

(с. БІЛОКУЗЬМИНІВКА, КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН)



ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ «МІКС» (м. ВУГЛЕДАР) 

МІКС – це чудовий публічний простір для 
самоорганізації міської активної спільноти, спільної 
праці в реалізації амбітних ідей, ініціатив, 
спрямованих на розвиток рідного міста, 
організованого дозвілля для активної молоді, дітей, 
молодих сімей, молодіжних організацій. На даний 
час Центр вже згуртував біля 600 мешканців з числа 
молоді. 

Основними напрямками діяльності центру є:
- коворкінг
- робота молодіжних платформ
- неформальна  освіта молоді 
- генерування ідей та проектна робота
- спілкування молоді за напрямками діяльності, 
  інтересів
- проведення форумів, конференцій, тренінгів, 

лекцій, майстер-класів, тематичних та розважальних 
заходів, тощо.

Для відкриття центру з міського бюджету було виділено і витрачено 234,319 тис. грн. на проведення 
ремонтних робіт, за рахунок обласного бюджету було придбано обладнання та меблі на суму  366.071 тис. грн.

Адреса: м. Вугледар, вул.Трифонова, буд. 38
Керівник: Гольцев Борис Вікторович - тел. 099-986-16-58 
Facebook: https://www.facebook.com/Молодіжний-центр-Мікс-1737509932973195
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Метою створення центру «Cool drive» є всебічний розвиток молоді завдяки неформальним та 
інтерактивним методам навчання, формування духовно-моральних якостей, основ культури здоров'я, 
соціальної та комунікативної компетентності, адаптація молоді до умов сучасних реалій.

В Інноваційному центрі розвитку для молоді та дітей «Сool drive» хлопці та дівчата проводять велику 
роботу за різноманітними напрямками – це і національно-патріотичне виховання молоді, і попередження 
негативних явищ, і пропаганда здорового способу життя, і формування в молоді здорової моралі та 
відповідальності, і сімейна політика, і дуже активна волонтерська діяльність.

У центрі діє активна молодіжна організація «Гарячі серця». Члени якої займаються розповсюдженням 
української культури, надають допомогу малозабезпеченим верствам населення, проводять благодійні вечори, 
ярмарки-розпродаж, займаються  волонтерською діяльністю.

Для молоді, яка займатиметься пошуком особистих здібностей для об'єднання різних молодіжних течій, в 
центрі створена «Школа лідера» де проводиться тренінги, робота психолога щодо розвитку якостей та 
особистих здібностей в умовах сьогодення.

Для успішної інтеграції молоді до сучасного Європейського суспільства в центрі функціонує «Євроклуб 
«Первоцвіти», де молодь займається вивченням англійської мови та культури європейських країн. Клуб 
оздоблений достатньою кількістю інформаційних засобів для об'єднання та навчання молоді.

На ремонт та оснащення центру витрачено 212,2 тис. грн.: з обласного бюджету 84,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 58,2  тис.грн., залучені кошти 70,0 тис.грн.

«ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ «СOOL DRIVE»
(с. ГАННІВКА, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН) 11

Адреса: Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Комарова, 48  в приміщенні сільського будинку культури.
Телефон: 099-357-89-06
Facebook: https://www.facebook.com/nick.cooldrive.9 
Керівник: Смоляр Микола Миколайович
Графік роботи: вівторок - субота  з 12:00 до 20:00



«ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ 
«ГРОДІВСЬКИЙ ГУРТ» (смт. ГРОДІВКА, ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН)

Смт. Гродівка є адміністративним центром Гродівської селищної ради. В селищі Гродівка постійно проживає 
3000 чоловік, з них 200 осіб з числа ВПО. Великий відсоток з яких саме молодь, молоді сімейні пари, діти. 

Інноваційний центр розвитку для молоді та дітей створений на базі діючого Гродівського будинку народних 
традицій, який розташований в центрі селища Гродівка. Поряд знаходиться Гродівський ДНЗ №12 
«Котигорошко» та спортивно-ігровий комплекс для дітей та молоді, який включає ігрові та спортивні об'єкти 
благоустрою.

Відкриття Інноваційного центру розвитку для молоді та дітей «Гродівський гурт»  створило нові можливості 
для покращення якості життя  молоді громади через забезпечення роботи різних молодіжних платформ. Це 
відкритий простір для генерування ідей та роботи над особистими та колективними проектами, співпраці різних 
вікових груп членів громади по впровадженню ініціатив як місцевого так і обласного значення. Це база для 
формування   нових форм відносин між молоддю та місцевою владою завдяки інтерактивній формі спілкування.

На першому етапі  роботи центру акцентується увага на вільному спілкуванні в ігровій та навчальній 
формах, неформальних зустрічах з лідерами громади для досягнення своїх цілей: розвитку особистості, 
працевлаштування, покращення якості життя молоді в сільській місцевості.

Молодіжний  центр користується  попитом  в  молоді. На його базі  проводяться  заходи  з  молоддю. 
Особливо  багато  молоді  у вихідні дні, коли студенти   повертаються додому після  навчання, а ввечері 
приходять до молодіжного  центру поспілкуватись  та  прийняти участь  в  заходах  які готують  керівники 
закладу.

На ремонт та оснащення центру витрачено 900,0 тис. грн.: з обласного бюджету 300,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 600,0  тис.грн.

Адреса: Донецька область, Покровський район, смт. Гродівка, вул. Донецька,106А
Керівник: Потапова Наталія Олександрівна. Тел. 0951638631
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МОЛОДІЖНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «DOBRO LAB» (м. ДОБРОПІЛЛЯ)

Основними напрямками діяльності центру є молодіжна журналістика (створення молодіжного прес- центру, 
проведення зустрічей для інтерв`ю з цікавими мешканцями міста та висвітлення подій), LEGO клуб,  
молодіжний парламент (організація діяльності молодіжного волонтерського руху та проведення тренінгів по 
різним темам), кіноклуб( показ документальних фільмів для молоді), англійський розмовний клуб, прикладне 
мистецтво, фотоклуб, музичний напрямок ( організація акустичних концертів в приміщенн і центру, діяльність 
бази для репетицій музичних груп). 

Для відкриття центру з міського бюджету було виділено і витрачено 40,0 тис. грн. на проведення ремонтних 
робіт, за рахунок обласного бюджету було придбано обладнання та меблі на суму  278,36 тис. грн. та залучено 
коштів від фонду ЮНІСЕФ 996,8 тис.грн

Адреса: Донецька область, м. Добропілля, вул. Фестивальна, б. 21(будівля ЦКД). 
Facebook: https://www.facebook.com/DCMDobro/
Керівник: +38 050-935-98-35, https://www.facebook.com/vladimir.oros 
Графік роботи: щодня окрім понеділка з 16:00 до 22:00.
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Основними напрямками діяльності - проведення цікавих  тренінгів,  організація майстер-класів, знайомство 
з цікавими людьми, перегляд фільмів, футболу або просто спілкування з друзями, проведення безалкогольних 
тематичних вечірок, дитячих свят. 

 «АНТИКАФЕ "4ЕРДАК"» (м. ДОБРОПІЛЛЯ)

Адреса: м. Добропілля, пров. Європейський, 6
Телефон: 050-758-59-54 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/816076785213086/permalink/836963146457783/ 
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Молодіжний Центр «ART HUB – Калейдоскоп» створений на базі Комунального підприємства 
«Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради.

Діяльність Молодіжного центру направлена на:
– розвиток дітей та молоді у сфері культури, сучасних технологій;
– розкриття особистості, пошуку себе за допомогою проведення майстер-класів, лекцій, тренінгів сучасних, 

місцевих та залучених з інших місць лекторів;
– вивчення народних традицій, залучення до проведення заходів з розкриттям творчого потенціалу;
– проведення різноманітних заходів з психологічною допомогою молодим батькам з малими дітьми та 

дітьми – підлітками, матерям – одиначкам, тимчасово переміщеним особам, дітям з обмеженими 
можливостями та дітям-переселенцям, родинам з важким моральним та психологічним станом. 

 Контингент, що залучений – учнівська та студентська молодь Дружківського житлово-комунального 
технікуму, Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, загальноосвітніх шкіл № 1 
та № 14, санаторної школи-інтернат Олексієво-Дружківки, молодь «Corum Group» Дружківського гірнічно-
машинобудівного заводу, усі бажаючі батьки з малими дітьми та молоді сімейні пари. Постійна кількість 
відвідувачів Молодіжного центру «ART HUB – Калейдоскоп» – 37 осіб, на одному заході кількість присутніх 
складає від 30 до 80 осіб.

На проведення ремонтних робіт з місцевого бюджету виділили на капітальний ремонт кімнати  250 000 тис. 
грн. та на придбання обладнання і матеріали – 330 700 тис. грн. Загальна площа приміщення складає: 75 м².

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ART-HUB КАЛЕЙДОСКОП» (М. ДРУЖКІВКА)

Адреса: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 6, І повер
Контакти: 050 989 80 12 – директор Комунального підприємства «Дружківський міський парк культури та  
відпочинку» Дружківської міської ради Євтушенко Дмитро Миколайович, 095 484 72 94 – керівник  
Молодіжного центру «ART HUB – Калейдоскоп» Романенко Інна Анатоліївна
Facebook: https://www.facebook.com/groups/200619367377640
Графік роботи: 16:00 – 22:00
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Напрямки діяльності центру:
Це відкритий простір для генерування ідей та проектної роботи, відпочинку та розваг. Це система нових 

форм освіти і дозвілля молоді та сприяння розвитку кожної окремої особистості так і громади в цілому. 
Центр складається з двох локацій. Перша локація «ART-ROOM» - сучасний зал створений для організації 

пересувних виставок, експозицій та інсталяцій, для зустрічей з письменниками, істориками і музикантами. Друга 
локація центру «SPEECH-ROOM» створена для реалізації нових ідей у гарній, приємній атмосфері, яка 
сприятиме творчому настрою, дає можливість знайти однодумців, нових друзів, проведення майстер-класів, 
тренінгів, ворк-шопів та настільних ігор.

«МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРИ КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
«ДРУЖКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА - ЛЕСЯХАБ» (м. ДРУЖКІВКА)16

Адреса: м. Дружківка, вул. Енгельса, 112, І поверх 
Телефон: (06267)3-07-88 
Facebook: https://www.facebook.com/lesyahub/
Графік роботи: 10:00 – 18:00, вихідний – вівторок (але час роботи може корегуватись за потребою 
молодіжного центру)

Проект реалізується за підтримки Управління у 
справах сім'ї та молоді Донецької ОДА та Дружківської 
міської ради. Бібліотека отримала кошти на ремонт 
приміщень від Донецької ОДА та міської ради у сумі 
423,3 тис.грн, 294,0 з яких – кошти Донецької ОДА, 
129,3 тис.грн. – кошти місцевої ради. Також за кошти з 
місцевого бюджету були придбані стільці та 
радіосистема з двома мікрофонами на суму 52,0 
тис.грн., а на кошти мецената виготовлені меблі за 
індивідуальним замовленням на суму 50,0 тис.грн.



З місцевого бюджету на ремонт приміщення було витрачено 300,0 тис грн.
На закупівлю обладнання було витрачено  72,5 тис.грн. з обласного бюджету.

Адреса: місто Дружківка, вул. Соборна, 33.
Кервіник: Климова Олена Леонідівна, телефон +380969917718.

«MODERN-MEDIA» - це відкритий простір для генерування ідей, відпочинку та розваг, сприяння всебічному 
розвитку молоді Донецької області завдяки неформальним та інтерактивним методам навчання.

Метою роботи молодіжного центру є зміна  світогляду молоді та дітей міста з обмеженими можливостями 
щодо інформаційних технологій.  Проведення різноманітних заходів з використання мультимедійних 
технологій.

Напрямки роботи центру:
1)  Платформа «Я- лідер»( Проведення тренінгів та семінарів, спрямованих на становлення та вироблення 

лідерських  якостей молодих людей)
2) Клуб «Без меж» (тренінги, майстер –класи та конкурси)
3) Клуб для молодих родин (просвітницька робота серед молоді , проведення тренінгів та семінарів з 

сімейної  психології)
4) Зона відпочинку та вільного спілкування молоді з обмеженими можливостями 
Учасниками молодіжного центру є молодь, яка проходить реабілітацію на базі СЦКРІ та молодь міста 

Дружківка.

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «MODERN MEDIA»  (м. ДРУЖКІВКА) 17



МОЛОДІЖНА ПЛАТФОРМА ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР «DRUZI» (М. КОСТЯНТИНІВКА)

Офіційно діяльність молодіжної платформи вільний 
простір «DRUZI».  розпочато з кінця січня 2017 року  в 
рамках реалізації проекту «Гідна країна для гідних людей» 
та за підтримки Львівської фундації.

Напрямки діяльності: культура та мистецтво, 
урбаністика, екологія,  тренінги, майстер-класи, виставки, 
патріотичне виховання та інше.

Платформа це спілкування молоді, об`єднання молоді 
міста, креативний простір, неформальна освіта, підтримка 
новаторських ідей молоді міста та втілення їх креативних 
ідей, проектів для подальшого розвитку громади 
Костянтинівки.

Головний напрямок молодіжного центру - це всебічний 
культурний розвиток молоді виховання патріотизму, 
створення  сприятливих  умов для  розвитку та життя 
молоді у соціумі.

На ремонт та оснащення центру витрачено 58,1 
тис.грн з місцевого бюджету.

18

Адреса: м. Костянтинівка по пр. Ломоносова 164
Керівник: Сосницька Наталія Олексаедрівна - 095-698-56-55
Електронна адреса: sosnytska.natalka@gmail.com



19МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ТАЛАНТАУН» (м. КОСТЯНТИНІВКА)

Оскільки потенційний молодіжний центр знаходиться на  правобережній частині міста  де немає  
працюючої соціально-культурної інфраструктури для молоді виникла потреба громади у створенні одиниці, яка 
б задовольняла вимоги, бажання, реалізувала проекти, заходи для молоді міста. 

Офіційно розпочато  діяльність  громадської організації неформальної освіти та розвитку особистості 
«ТаланТаун» з травня 2017 року. Проте продовж п`яти років ініціативна група займалась громадською 
діяльністю з молоддю та молоддю, яка опинились у складних життєвих обставинах.

Проводились тренінги, майстер-класи, виставки, у тому числі для молоді з числа переселенців, одиноких 
молодих  мам.

 Професійним психологом проводиться тренінги для молодих сімей. Коли молоде  подружжя зайнята на 
тренінгах , майстер-класах члени організації займаються їх дітьми,  організуючи різноманітні  заходи.

Головний напрямок молодіжного центру- це створення   сприятливих  умов для  розвитку та життя молоді у 
соціумі, навчання її комунікації, створення іміджу сучасної української людини шляхом надання необхідної 
інформації в умовах сьогодення; заповнення духовного вакууму молоді  міста інноваційними методиками 
сучасності шляхом залучення спеціалістів організацій, різних форм власності , Благодійних фондів та  інших 
закладів.

На ремонт та оснащення центру витрачено 67,8 тис. грн.: з обласного бюджету 15,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 52,8 тис.грн..

Адреса:  м.Костянтинівка по вул.Трудова 445
Керівник: Приходченко Євгенія Юріївна - 050-832-52-16



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР НА БАЗІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ ТОРГОВО-КУЛІНАРНЕ УЧИЛИЩЕ» (м. КРАМАТОРСЬК)

Данська Рада у справах біженців (ДСБ)/Данська група з розмінування (ДГР) у партнерстві з ГО 
Маріупольська Спілка молоді та за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку відкрили 
Молодіжний центр на базі Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне торгово-
кулінарне училище».

Тут молодь має можливість брати участь у навчальних, розвиваючих та цікавих заходах, які направлені 
на розвиток їх життєвих навичок: лекції, дискусійні клуби, тренінги, майстер-класи, спортивні заняття та ін. 
Все, що може допомогти проводити час з користю, розвиватися і бачити альтернативу ризикованій поведінці. 
Всі заняття у центрі безкоштовні.

У Краматорському Молодіжному Центрі молодь отримує нові враження, знання та навички, бажаючі 
можуть відвідати МЦ та прийняти участь у заходах які проводяться керівником центру безкоштовно для всіх. 

Наразі центр працює використовуючи потенціал навчального закладу. Керівник МЦ відкрита для нових 
ідей та партнерства з активною молоддю, волонтерами, неурядовими організаціями та іншими молодіжними 
центрами. 
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Адреса: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 6 
Керівник: Ульяненко Оксана Григорівна (тел: 066 692 5486)



Адреса: м. Краматорськ, вул. Паркова, 99

Інноваційний   центру   розвитку   для   молоді   та  дітей  у м. Краматорськ - це створення нових якісних 
можливостей для молоді міста через забезпечення роботи різних молодіжних платформ. Це відкритий простір 
для генерування ідей та проектної роботи, відпочинку та розваг. Це система нових форм освіти і дозвілля 
молоді та сприяння розвитку кожної окремої особистості так і міста в цілому. Сприяння всебічному розвитку 
молоді завдяки неформальним та інтерактивним методам навчання.

Для ефективної реалізації проекту «Гідна країна для гідних людей» Інноваційний центр розвитку для 
молоді та дітей співпрацює з позашкільним навчальним закладом «Донецький обласний дитячо-молодіжний 
центр» (див. сторінку 3), громадськими об'єднаннями «Інша освіта», «Мамочки Краматорська», «Асоціація 
молоді НКМЗ» тощо. 

Асоціації молоді HKM3 - підвищення професійного рівня, соціальний захист, охорона здоров'я молоді, 
організація її дозвілля. Своїм завданням Асоціація ставить виховання високопрофесійного, морально і фізично 
здорового, об'єднаного корпоративною культурою персоналу. Асоціація молоді HKM3 має свої представництва 
в 57-х підрозділах заводу і об'єднує близько 3-х тис. чоловік. Робота Асоціації орієнтована на робітників, 
службовців, інженерно-технічних працівників і керівників. До кожної конкретної групі застосовуються підходи, 
найбільш їй Відповідні.

«Інша  Освіта» за формою – це громадська організація, яка працює над альтернативними освітніми 
розробками та займається менеджментом якості неформальної освіти задля того, аби таким чином 
зміцнювати все суспільство. Вони переконані, що демократичний інклюзивний простір для різних форм 
навчання не тільки допомагає кожному з нас розвиватися та добиватися більшого в житті. Завдяки 
різноманітному, цілісному та живому навчанню вони дозволяють собі більше довіри (до себе та до інших) та 
більше та частіше об'єднуватися – задля посилення один одного та посилення їх громад.

На ремонт та оснащення центру витрачено 1314,93 тис. грн.: з обласного бюджету 979,83 тис.грн., з 
місцевого бюджету 335,1  тис.грн..

ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ  «ФАКЕЛ» (м. КРАМАТОРСЬК) 21



Інноваційний центр для молоді та дітей «Нове покоління» - це відкритий простір для генерування ідей та 
проектної роботи, відпочинку та розваг. Це система нових форм освіти і дозвілля та сприяння розвитку як 
кожної окремої особистості так і громади в цілому. 

Метою створення Центру «Нове покоління» є всебічний розвиток молоді завдяки неформальним та 
інтерактивним методам навчання, формуванні духовно-моральних якостей, основ культури здоров'я, соціальної 
та комунікативної компетентності, адаптація молоді до умов сучасних реалій.

Інтелектуальна платформа що сучасно оздоблена спрямована на створення умов для творчого та 
інформаційного розвитку молоді, придбання навичок сучасних технологій для прояву лідерських якостей.

На ремонт та оснащення центру витрачено 203,0 тис. грн.: з обласного бюджету 127,0  тис.грн., з місцевого 
бюджету 76,1 тис.грн.

 «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ 
«НОВЕ ПОКОЛІННЯ» ( с. КРИВОРІЖЖЯ, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса: Донецька область, Добропільський район,с. Криворіжжя, вул. Центральна,81 
Керівник: Карманець Оксана Миколаївна
Телефон: 050-842-79-24
Графік роботи: вівторок - субота  з 10:00 до 22:00
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     В молодіжному центрі м Лиман працює громадська молодіжна організація «АЛЬТАНКА» та планує 
долучитися до роботи ще дві молодіжні організації  «НЕФОРМАЛ» та «КРАЇНА МРІЙ».

Головною метою діяльності Молодіжної платформи  «АЛЬТАНКА» 
Це відкритий простір, кожен охоче може долучитися до його творення, розкрити себе, свій потенціал, 

реалізувати свою мрію, ідею, також це місце неформальної освіти, саморозвитку та творчості.
Одна з небагатьох молодіжних організація в Україні, створена самою молоддю, яка є офіційною і 

незалежною.
Пріоритетними напрямками діяльності організації є:розвиток культури живої музики і створення умов 

творчої ініціативи молоді; неформальна освіта; соціальна робота - проведення соціальних заходів, акцій, 
облагороджування міста; розвиток лідерських, організаторських і творчих здібностей молоді через розробку і 
реалізацію соціально-значущих проектів, участь міських конкурсах, акціях, фестивалях, флешмобах і квестах 

Наша мета:
Долучення молоді до активного способу життя! 
Доступна самореалізація. Що це таке? Це означає, що якщо у тебе є голова, а в ній проекти, плани, 

бажання, та що завгодно - але ти не знаєш, кому сказати, куди нести свої думки - приходь до нас! Ми 
допоможемо тобі розробити і реалізувати свої проекти! Просто приходь і самореалізуйся! 

Популяризація молодіжної платформи «Альтанка». Для того, що б було простіше і зручніше молоді 
працювати з людьми, бізнесменами, ЗМІ, і т.д.

Наша організація є не політичною і не має тиску від сторонніх організацій і сил!
 Альтанка- це відкритий простір, кожен охоче може долучитися до його творення, розкрити себе, свій 

потенціал, реалізувати свою мрію, ідею, також це місце неформальної освіти, саморозвитку та творчості. 
Завітавши до Альтанки, ви можете бути самим собою, відчути себе вільним від буденності та почати творити. 
Послухати лекцію, читати сучасну літературу, малювати, співати, грати у різноманітні ігри, відвідати майстер 
клас. Простір є відкритим для усіх, незважаючи на політичні чи релігійні вподобання.  Молодіжна платформа 
охоплює за рік шкільного віку молоді приблизно 1500 та працююча молодь приблизно 800.  

 Голова Молодіжної платформи  «АЛЬТАНКА» Поплавська Ольга Олександрівна. Тел. 0662414084

 Головною метою діяльності Організації «НЕФОРМАЛ» є  здійснення діяльності, спрямованої на 
задоволення, захист та реалізацію соціальних, економічних, освітніх, творчих та інших спільних прав та 
інтересів членів Організації, а також членів суспільства, надання послуг з освітньої, творчої, культурної, 
соціальної і психологічної підтримки, адаптації та реабілітації фізичних осіб. Напрямки діяльності неформальна 
освіта, реалізація освітніх програм, національно-патріотичне виховання, проведення виставок та  ярмарок, 
проведення спільних досліджень, психосоціальної реабілітації, вирішення конфліктних ситуацій. Планує 
охоплення молоді у 2018р   18% учнівської молоді 7% робочої молоді Лиманщіни.

Голова Молодіжної організації  Мацегора Вікторія Юрієва. Тел 0999465361
    
Головною метою діяльності Організації «КРАЇНА МРІЙ» є розбудова громадянського суспільства та 

сприяння стратегії сталого розвитку; підвищення рівня фасилітації в ОТГ; надання освітньо - культурних послуг; 
покращення інфраструктури; сприяння дотриманню людських прав, досягненню гендерної рівноваги, 
покращення статусу людини в суспільстві, задоволення та захист  своїх законних соціальних, економічних, 
творчих, національно-культурних та інших інтересів. Планує охоплення молоді у 2018р учнівська молодь до 
20% працюючої 10%  молоді Лиманщіни.

Голова громадської організації Макогон Руслан Миколайович. Тел. 0509056119

«АЛЬТАНКА»  (м. ЛИМАН) 23



«АЛЬТАНКА»  (м. ЛИМАН)

На ремонт та оснащення центру витрачено 1000,0 тис. грн.: з обласного бюджету 500,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 500,0  тис.грн..

Адреса: м. Лиман, вул.Незалежності, буд. 15 а 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/goaltanka/ ipoplavskayaolga@gmail.com
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР (м. МАРІУПОЛЬ)

Напрямки діяльності Центру
- організація дозвілля підлітків та молоді;
- профілактика негативних проявів у підлітковій середі;
- зміцнення соціально-психологічного благополуччя молоді

Заходи, що проводяться- арт-терапевтичні заняття; 
- клуб англійської   мови;
- столярна майстерність;
- гончарне мистецтво; 
- тренінгові програми з молодіжного лідерства, побудови позитивної життєвої перспективи;
- групові інтерактивні заняття;
- індивідуальне консультування; 
- організація змістовного дозвілл.

Молодіжний центр створенний громадською організацією «Маріупольська Спілка Молоді» при підтримці 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Адреса: м. Маріуполь, вул. Шота Руставелі, 30-а;
Телефон: 068 966 36 70; 
e-mail: csssdmmmr@ukr.net

25



Напрямки діяльності Центру
- удосконалення роботи безпечного простору для молоді;
- психологічна підтримка;
- інформування зпитань дотримання прав та свобод,,  основ безпечної поведінки, здорового образу життя

Заходи, що проводяться:

- арт-терапевтичні заняття; 
- впровадження програми з профілактики негативних проявів у підлітково-молодіжній середі, 
-  укріплення соціально-психологічного благополуччя молоді;
- психологічна підтримка

Молодіжний центр створенний громадською організацією «Маріупольська Спілка Молоді» при підтримці 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

ЛІВОБЕРЕЖНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР  (м. МАРІУПОЛЬ)26

Адреса: м. Маріуполь,  пров. Ризький, 40
Телефон: 068 935 63 88
e-mail: ocentrar@gmail.com



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР #ORANGEHOUSE  (м. МАРІУПОЛЬ)

Напрямки діяльності Центру
- духовний та інтелектуальний розвиток підлітків;
- інтеграція у соціокультурну середу;
- надання доступу до інформації, легальних електронних книжкових баз та періодичних видань;
- створення умов для спілкування та неформального навчання молоді

Заходи, що проводяться:
- арт-терапевтичні заняття; 
- тренінгові заняття за програмою «Як стати успішним»;
- заняття з арт-терапії;
- інтерактивні заняття за темами: права людини, ненасильницьке спілкування, гендерна рівність, здоровий 
  спосіб життя, безпечна поведінка тощо;
- заняття з користування електронної бібліотекою;
- майстер класи з hand-made

Молодіжний центр створенний громадською організацією «Маріупольська Спілка Молоді» при підтримці 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Адреса: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 29
Телефон: 098 833 04 11
e-mail: bibinfo.mrpl @ gmail.com
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МОЛОДІЖКА» (М. МАРІУПОЛЬ)28

Напрямки діяльності Центру

- духовний та інтелектуальний розвиток підлітків;
- інтеграція у соціокультурну середу;
- надання доступу до інформації, легальних електронних книжкових баз та періодичних видань;
- створення умов для спілкування та неформального навчання молоді.

Заходи, що проводяться:
- арт-терапевтичні заняття; 
- тренінгові заняття за програмою «Як стати успішним»;
- заняття з арт-терапії;
- інтерактивні заняття за темами: права людини, ненасильницьке спілкування, гендерна рівність, здоровий 
  спосіб життя, безпечна поведінка тощо;
- заняття з користування електронної бібліотекою;
- майстер класи з hand-made.

Молодіжний центр створенний громадською організацією «Маріупольська Спілка Молоді» при підтримці 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Адреса: м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 3
Телефон: 098 833 04 11
e-mail: bibinfo.mrpl @ gmail.com



29МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР НА БАЗІ МАРІУПОЛЬСЬКОГО 
ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №3 (м. МАРІУПОЛЬ)

Данська Рада у справах біженців (ДСБ)/Данська група з розмінування(ДГР) у партнерстві з ГО 
Маріупольська Спілка молоді та за фінансування Агентства США з міжнародного розвиткур відкрили 
Молодіжний Центр (МЦ) на базі Маріупольського Центру Професійно-технічної освіти (№3). 

В МЦ проводилися такі заходи: 
· сесії психосоціальної підтримки з акцентом на розвиток життєвих навичок;
· інтерактивні тренінги за наступними темами: «Відносини у сім'ї», «Креативне мислення та сприйняття 

інформації», «Важливість співпраці», «Розвиток творчого мислення», «Розвиток творчого мислення», 
«Громадська мова», «Толерантність і розуміння насильства та ксенофобії», «Потреби, побажання», «Етикет, 
поведінка на публіці»; 

· літературний клуб, де підлітки вибирають цікаву тему, вибирають книги, читають їх та діляться 
враженнями;

· заняття зі здорового способу життя, організовані учасниками МЦ, де вони діляться знаннями щодо 
харчування та фізичних вправ; 

· курси публічного спілкування;
· дискусійний клуб «Наслідки агресивної поведінки (фізична агресія)», «Вибір професії», «Щастя в 

кожну хвилину»; Дискусійний клуб: «Рівність», «Вступ до ґендеру», «Літературні персонажі в реальному 
житті»;

· семінари: «Відео: редагування, обробка», «Photoshop», «PowerPoint - створення хорошої 
презентації»; 

· спортивні заходи: ігри, йога, Тайчжі, самозахист для дівчаток тощо; 
· тематичні події: «Новорічне свято», «Святкування Святого Валентина», «Святкування 8 березня» та 

інше.

Адреса: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 63  
Керівник: Кондрючек Раїса Флорівна (тел: 098 379 0031)



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР  (м. МАРІУПОЛЬ)

Напрямки діяльності Центру
- організація змістовного дозвілля;
- профілактика негативних проявів у підлітковій середі;
- зміцнення соціально-психологічного благополуччя молоді; 
- духовний та інтелектуальний розвиток підлітків.

Заходи, що проводяться:
- тренінгові програми щодо розвитку комунікаційних навичок, вміння сказати «НІ» в ризикових ситуаціях та 
  формування стійкості в конфліктних ситуаціях; 
- курс тренінгових занять за програмою «Як стати успішним»;
- семінари по безпечній поведінці, розвитку важливих соціальних і життєвих навичок (ефективне 
  працевлаштування, управління особистим і сімейним бюджетом, стосунки з оточуючими та ін.);
- майстер-класи (фотомайстерність, здоровий спосіб життя, ораторське мистецтво, театральний клуб).

Молодіжний центр створенний громадською організацією «Маріупольська Спілка Молоді» при підтримці 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Адреса: м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 61
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ВІКТОРІЯ» (МАР'ЇНСЬКИЙ РАЙОН,  м. МАР'ЇНКА) 31

У молодіжному центрі проводиться робота у таких напрямках: національно-патріотичне виховання дітей 
та молоді; волонтерська діяльність; робота з громадськими та благодійними організаціями; робота з 
безробітною молоддю; робота з дітьми та молоддю з особливими потребами.                       

У молодіжному центрі проводяться різноманітні, різнопланові заходи (всеукраїнського, обласного, 
районного та навіть міжнародного формату). 

Молодіжний цeнтр «Вікторія» активно розпочав свою роботу з різними гуманітарними та благодійними 
організаціями, а саме тісно співпрацює з Всeукраїнською організацією «АСEТ» та Карітас - Запоріжжя. Разом 
із ними проводяться бесіди, тренінги, спрямовані на підтримку жителів міста Мар'їнка та району. Організація 
«АСEТ» допомогла створити міні – бібліотеку у молодіжному центрі. Також проводяться різні кіно-вечори, 
ігрові-вечори, щоб наша молодь мала змогу відпочити, поспілкуватися. 

На ремонт та оснащення центру витрачено 600,0 тис. грн.: з обласного бюджету 300,0 тис.грн., з 
місцевого бюджету 300,0  тис.грн.

Адреса: Мар'їнський р-н., м. Мар'їнка, пр-т. Дружби, буд. 29; 
Елекронна адреса -  molodejniy.center.viktoria2017@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/groups/928072587348401/about/



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «РУХ» (м. МИРНОГРАД)

Молодіжний центр «Рух» - це відкритий простір для генерування та втілення нових ідей, використання 
якісних можливостей для  дітей та молоді міста Мирноград завдяки неформальним та інтерактивним методам 
навчання.

Представниками молодіжного центру розроблена «Стратегія розвитку молодіжного центру «Рух», згідно з 
якою, в подальшому, Центр, зможе здійснювати свою діяльність. Сама Стратегія поділена на сім основних 
напрямків, завдяки яким молодь міста зможе використати свої можливості.

Основні напрямки діяльності молодіжного центру «Рух»:
1. Організація дозвілля молоді:
1) організація діяльності молоді за інтересами;
2) творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва;
3) вечори відпочинку (тематичні дискотеки, святкові вечори, вечори спілкування і знайомств, молодіжні 

бали, літературні фести);
4) концерти та фестивалі, конкурси за участю творчої молоді міста і самодіяльних молодіжних колективів, 

виставки робіт молодих художників, поетів, письменників-початківців;
5) прем'єри вистав молодіжних спектаклів і мюзиклів;
6) розвиток молодіжного телебачення на базі будинку творчості, дітей та юнацтва;
7) кінотеатр «Просто небо».
2. Національно-патріотичне виховання молоді:
1) проведення інформаційно-масових заходів (дискусії, диспути, конференції, інтелектуальні ринги, 

вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права);
2) відвідування  музеїв, книжкових виставок, тематичних стендів, бібліотек;
3) участь у міських та обласних масових заходах;
4) популяризація історії України, рідного краю, відродження національної культури;
5) збереження й продовження українських та культурно-історичних традицій;
6) виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
7) співпраця з громадською організацією "Молодіжна  ліга  майбутніх поліцейських";
8) виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській 

діяльності.
3. Неформальна освіта:
1) проведення акцій, ігор, конкурсів, круглих столів, дебатів, семінарів, зборів-походів , тренінгів, змагань, 

конференцій, форумів, майстер - класів, виставок, фестивалів;
2) зустрічі з учасниками молодіжних об'єднань, громадськими організаціями для обміну досвідом роботи 

серед  молоді;
3) участь в Міжнародних та Всеукраїнських грантах.
4. Попередження негативних явищ, пропаганда здорового способу життя, формування в молоді здорової 

моралі та відповідальності:
1) участь молоді в профілактичних заходах;
2) видання інформаційних та методичних матеріалів; 
3) виготовлення та розміщення соціальних роликів, реклами;
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4) популяризація та утвердження здорового способу життя та культури здоров'я серед молоді;
5) акція «Чисте місто»;
6) участь молоді в спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах;
7) розвиток та діяльність  вело - клубу «Bike Riders».
5. Розвиток волонтерського руху:
1) допомога незахищеним верствам населення;
2) підтримка громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції;
3) проведення благодійних акцій;
4) залучення молоді до волонтерської діяльності.
6. Сімейна політика:
1) збереження репродуктивного здоров'я населення;
2) популяризація «Школи подружнього життя»;
3) організація змістовного дозвілля молодих сімей;
4) формування національно-родинних цінностей серед молоді.
7. Профілактика гендерності, насильства та протидії торгівлі людьми:
1) залучення юнаків та чоловіків до організації та проведення  заходів із запобігання насильству та протидії 

йому;
2) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній ;
3) формування в суспільстві толерантності, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності 

серед населення;
4) виготовлення та розміщення інформаційної продукції (плакатів, біл - бордів, соціальної реклами) з 

питань протидії торгівлі людьми. 
На ремонт та оснащення центру витрачено 398,0 тис. грн.: з обласного бюджету 120,0 тис.грн., з місцевого 

бюджету 278,0  тис.грн..

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «РУХ» (м. МИРНОГРАД)

Керівник: голова громадської організації «Український Патріотичний Рух Донбасу» Бессараб Сергій 
Борисович. Номер моб. тел. 050 526 18 40, 099 451 11 00 , 
Е-mail: sergeibessarab1989@gmail.com
Адреса: місто Мирноград, мікрорайон «Молодіжний», буд. 37-б (3-й поверх), 



ІННОВАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ «СУЗІР'Я» 
(, с. НІКОЛЬСЬКЕ, НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОН)

Діяльність центру спрямована на розвиток дітей, розкриття їх творчих здібностей. 
Інноваційний центр для розвитку молод та дітейі у Нікольськму районі є одним з улюблених місць молодих 

подружніх пар та дітей.
За останні місяці проводилось багато занять у творчому гуртку «Цікава творчість». Маленькі відвідувачі 

нашого центру залюбки прикрашали свій одяг різноманітними малюнками з акрилової фарби, робили вироби з 
солоного тіста, повітряного пластиліну та бісеру. Пам'ятні сувеніри зроблені своїми руками – це справжній 
подарок для батьків. На передодні Великодня заняття у центрі були спрямовані на розпис святкових писанок, 
найкращі саморобки прикрасили центральну вулицю селища Нікольське. Також важливим напрямом роботи 
центру залишаються заняття з логопедії, дипломований спеціаліст допомагає дітям відчути усю красу 
правильного мовлення. 

На ремонт та оснащення центру витрачено 268,0 тис. грн.: з обласного бюджету 206,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 62,0  тис.грн.

Адреса: Нікольський район, селище Нікольське, вулиця Свободи, 130
Контакти центру: спеціаліст центру – Зубова Олена Сергіївна 0688817614
Електрона адреса 02933138@mail.gov.ua
Facebook: https://www.facebook.com/centr.rozvitku
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35МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «NOVOСХІД» (м. НОВОГРОДІВКА)

Цінності центру:
· Родинна атмосфера
· Довіра та взаєморозуміння
· Розвиток та саморозвиток
· Відкритість
· Справедливість
· Свобода
· Незалежність

Місія:
Сприяння культурному, освітньому, бізнес-розвитку молоді м. Новогродіка шляхом розвитку та 

функціонування молодіжного центру “НовоСхід” через співпрацю з органами влади, смислові партнерства з 
іншими організаціями та спонсорами, створення соціального підприємництва на базі центру.

Стратегічні цілі:
1. Надати можливості для розвитку потенціалу молоді Новогродівки.
2. Розвиток малого бізнесу серед зацікавленої молоді міста.
3. Створення умов для проведення свого вільного часу для молоді та молодих сімей.
4. Розвиток компетенцій та штату центру “НовоСхід”.

На ремонт та оснащення центру витрачено 423,3 тис. грн.: з обласного бюджету 86,9 тис.грн., з місцевого 
бюджету 336,4  тис.грн.

Адреса: місто Новогродівка, вулиця Молодіжна, будинок 5
Контактна особа: Ємець Вікторія 0953646555
Електронна адреса: novocxid@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1934310736817340/

Молодіжний центр працює у таких напрямках:

Напрямок дозвілля
Просвітницький напрямок
Культурний напрямок
Мобільність



МОЛОДІЖНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
 (с. НОВООЛЕКСАНДРІВКА)

«М - АК» (МОЛОДЬ – АКТИВНА КРЕАТИВНА)

Напрямки діяльності:
- Національно – патріотичне виховання;
- Інформаційно – просвітницька робота;
- Молоді села – здорове життя;
- Молодь – творча, талановита;
- Інтерактивне дозвілля.
Молодіжний центр став місцем спілкування молоді не тільки села Новоолександрівка, а й молодих людей 

всіх сіл Новолександрівської сільської ради.В вечірній час для молоді і людей інших вікових категорій 
організовані  сеанси перегляду кінофільмів.

На базі молодіжного центру проходять цікаві заходи і для підростаючого покоління: розважальні, 
пізнавальні, засідання клубів по зацікавленості та ін.

На ремонт та оснащення центру витрачено 338,92 тис. грн.: з обласного бюджету 284,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 54,92  тис.грн.
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Адреса: Олександрівський район, с. Новоолександрівка, вул.. Миру, буд. 38.
Керівник: 066 846 47 65 -  керівник центру Лях А.В.



ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ
«МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР СМАЙЛ» ( смт. ОЧЕРЕТИНЕ, ЯСИНУВАТСЬКИЙ Р-Н)

Центр охоплює роботу з різними верстами населення. До «Смайлика» приходять маленькі дітлахи,  
підлітки й молодь – усі тут можуть знайти для себе заняття. Молодіжний центр «Смайл» працює за наступними 
напрямами:

- підтримка дитячих і молодіжних проектів, соціальних ініціатив
- духовний, інтелектуальний і моральний розвиток підлітків і молоді;
- семінари, тренінги і круглі столи з розвитку важливих соціальних життєвих навичок (толерантність, 
      волонтерство, гендерна нерівність та ін.);
- організація і проведення соціально - культурних масових заходів.
- організація дозвілля і розвиток творчих здібностей підлітків та молоді.
- виховання молодого покоління в дусі моральності, патріотизму і толерантності.
- формування здорового способу життя, профілактика асоціальних проявів в молодіжному середовищі.
- зміцнення соціально - психологічного благополуччя молоді та молодої сім'ї.

Молодіжний центр «Смайл» поки що є єдиним молодіжним  центром в Ясинуватському районі, тому робота 
центру ведеться не тільки в смт Очеретине, а й по всьому Ясинуватському районі. Підлітки та молодь
з довколишніх населенних пунктів приїздять в канукулярні та вихідні дні в МЦ «Смайл».  Актив «Смайла» 
складає 30 осіб, з яких  є підлітки та молодь. Актив центра розробив та проводить семінари, тренінги та лекції 
по Ясинуватському району, а великі святкові заходи приводять до центру багато мешканців та гостей селища.

На ремонт та оснащення центру витрачено 356,3 тис. грн.: з обласного бюджету 307,1 тис.грн., з місцевого 
бюджету 49,2 тис.грн.

Адреса: Ясинуватський р-н, смт. Очеретине, вул. Заводська, буд. 2 
Керівник: Ващук Надія Петрівна 0507506965
Facebook: https://www.facebook.com/groups/molod.centr.smile/
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38 МОЛОДІЖНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ІМПУЛЬС» 
(с. ОЧЕРЕТИНЕ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Напрямки роботи центру: психологічна підтримка 
молоді, інтерактивне дозвілля, здоровий спосіб життя, 
сімейна платформа.

У цьому році проведено низку зустрічей з 
молоддю, навчання азам комп'ютера дітей та молоді. 
Активісти центру приймали активну участь в акції 
«Серце до серця» по збору благодійних коштів для 
закупівлі медичного обладнання дітям з вадами слуху. 
Три рази на тиждень у молодіжному центрі для дітей, 
молоді  та сімей проводяться заняття з танців, фітнесу, 
танцювального фітнесу, заняття з тяжкої атлетики.

 
На ремонт та оснащення центру витрачено 356,3 

тис. грн.: з обласного бюджету 307,1 тис.грн., з 
місцевого бюджету 49,2 тис.грн.

Адреса: Олександрівський р-н, с.Очеретине, вул.Молодіжна,1 а
Телефон: 050 506 0601 - Резниченко Дмитрий Андреевич



ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ 
«МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР JUNIOR TRACKERS» (м. ПОКРОВСЬК)

Центр став місцем розташування Донецького осередку Національної Організації Скаутів України. Двері 
центру відчинені для всіх бажаючи, кожен може прийти і найти собі заняття по душі. Свята, семінари, тренінги, 
дискотеки, уроки профорієнтації, туризм, спортивне орієнтуванні, занурення в англійську атмосферу за 
допомогою ігор, все це і багато іншого для розвитку дітей та молоді, завдяки неформальним і інтерактивним 
методам навчання. Крім того, скоро розпочнуться роботи з облаштування простору навколо JT. Мотузковий і 
ігровий майданчики,  відкрита літня сцена, альтанки все для веселого та корисного проведення вільного часу. 

На ремонт та оснащення центру витрачено 4700,0 тис. грн.: з державного бюджету 650,0 тис.грн., з 
обласного бюджету 1350,0  тис.грн., з місцевого бюджету 2761,2 тис.грн.

Адреса:  
Facebook: 

м. Покровськ, вул. Київська, 123. 
https://www.facebook.com/groups/141092480046009/
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«МОЛОДІЖНИЙ ХАБ» (м. ПОКРОВСЬК)

На базі Донецького національного технічного університету в місті Покровську відкрито «Молодіжний Хаб». 
Це яскравий приклад коворкінгу для реалізації ідей, а також місце, де можна просто відпочити, а не тільки 
працювати. 

Головний організатор Хабу та його ідейний натхненник Гліб Ступак. 
Всю інформацію про діяльність Хабу можна побачити на сторінці 
Facebook https://www.facebook.com/pokrovsk.youth.hub/
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР «ПОКРОВСКАЯ SAKURA» (м. ПОКРОВСЬК)

В Покровську центральна бібліотека імені Тараса 
Шевченка виграла грант, ініційований 
представництвом МОМ (Міжнародна організація з 
міграції) в Україні, на відкриття соціокультурного 
центру «Покровська SAKURA». 

Центр став місцем для проведення культурних, 
творчих, сімейно-спортивних та інших заходів. 

Адреса: м.Покровськ, вул. Європейська , 22.
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ВІЛЬНИЙ  ПРОСТІР «МОЛОДА ХВИЛЯ» (смт. РАЙГОРОДОК, )СЛОВЯНСЬКИЙ РАЙОН

6 напрямків діяльності:
- розкриття творчого потенціалу дітей та молоді, 
- національно-патріотичне виховання
- генерування ідей та проектна робота, 
- неформальна освіта, 
- медіа – грамотність, 
- розвиток громадянського суспільства та загальний розвиток молоді. 
     Відкриття молодіжного центру надихнуло молодь на нові ідеї, плани та дало можливість об'єднатися 

заради  спільної роботи над розвитком молодіжної активності у селищі. Вільний простір - це місце у якому 
молодь може саморозвинутися та відволіктись від буденного життя, місце де кожен підліток зможе знайти свій 
куточок та отримати підтримку у нестандартних ситуаціях. Наш простір об'єднує людей різної вікової категорії, 
але кожен відвідувачів вносить у роботу нові стратерії розвитку та виконує поставлені цілі без заперечень , бо 
всі ми створюємо не просто центр, де молодь може розважатися та навчатися ,а другий дім - куди вони 
захотять приходити кожного дня, щоб змістовно провести вільний час, самовдосконалитися, запропонувати свої 
ідеї та отримати всебічну підтримку  в їх реалізації.

     Вільний простір «Молода хвиля» - це неформальний, вільний соціально-культурний простір. Місце 
зустрічі вільних людей, мотивом яких є самореалізація, творення себе як особистості та допомога іншим. Це 
система нових форм освіти і дозвілля молоді та сприяння розвитку кожної окремої особистості так і громади в 
цілому. Сприяння всебічному розвитку молоді Донецької області завдяки неформальним та інтерактивним 
методам навчання. 

На ремонт та оснащення центру витрачено 753,48 тис. грн.: з обласного бюджету 100,5 тис.грн., з місцевого 
бюджету 652,98 тис.грн.

Адреса:  вул. Східна, 6
Телефон:  0954664609 – Гудова Наталія Степанівна – керівник центру
Електронна адреса: moloda.hvilya@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/groups/775546502634498/

смт. Райгородок,
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43
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ

«НОВІ ГОРИЗОНТИ» (С. РОЗДОЛЬНЕ, ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН)

Головні напрямки молодіжного центру для молоді та 
дітей: «Здорова людина – здорова країна» (розвиток 
ціннісного ставлення до свого здоров'я). Форми роботи: дні 
здоров'я, дні активного відпочинку, спортивні змагання, 
виховні бесіди, години спілкування, зустрічі з творчими 
людьми; «Я – частинка світу» (розвиток ціннісного 
ставлення до людини, суспільства та держави). Форми 
роботи: конференції, диспути, виховні бесіди, години 
спілкування, зустрічі з творчими людьми, з воїнами - 
захисниками, перегляд відеороликів, благодійні акції, дні 
рідної мови, дні довкілля; «Гармонія душі» (розвиток 
ціннісного ставлення до творчості). Форми роботи: творчі 
майстер-класи, години спілкування, зустрічі з творчими 
людьми, благодійні акції, школа молодої мами, виставки 
молодіжної та дитячої творчості, перегляд кінофільмів, 
відеоуроків.

На ремонт та оснащення центру витрачено 595,0 тис. 
грн.: з обласного бюджету 165,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 430,0 тис.грн.

Адреса: Донецька обл., селище Роздольне,  вул. Центральна, 23



Головний напрямок Інноваційного центру розвитку 
для молоді та дітей – це створення сприятливих умов 
для розвитку та життя молоді у соціумі, навчання їх 
комунікації, створення іміджу сучасної української 
людини шляхом надання необхідної інформації в 
умовах сьогодення, прагнення жити в мирі і дружбі з 
людьми інших народів, виховання віри в себе і в свої 
сили, створення умов для самореалізації особистості, 
створення належних соціально-економічних, 
морально-психологічних умов для повноцінного життя 
підлітка і молодої людини, оптимального його 
розвитку і виховання, зміцнення здоров'я.

На ремонт та оснащення центру витрачено 1450,0 
тис. грн.: з обласного бюджету 250,0 тис.грн., з 
місцевого бюджету 1200,0 тис.грн.

ІННОВАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ 
«CHERDAK» (смт ).САРТАНА44

Адреса: смт. Сартана. Вулиця Челюскінців, 67
Відповідальна особа: Костиць В'ячеслав Олександрович, мобільний номер:  (067) 279-62-48
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/1172623389541513/



ПЛАТФОРМА МОЛОДІЖНИХ ТА ДИТЯЧИХ ІНІЦІАТИВ «START UP» (м. СЕЛИДОВЕ)

     Платформа «START UP»    організовує 
культурний відпочинок і різноманітну діяльність 
молоді у вільний час, щоб дати можливість кожному 
освоїти сучасні способи використання вільного часу і 
допомогти стати цікавою, корисною і активною 
людиною. Проводить різні тренінги, майстер-класи, 
також працює  модельна школа та школа подружнього 
життя. Діяльність спрямована на створення умов для 
постійного професійного та творчого розвитку молоді. 
Одними з важливих завдань, поставлених перед 
молодіжною ініціативною групою  є координація 
патріотичного виховання молодого покоління та 
популяризація здорового способу життя серед молоді, 
формування загальнолюдських цінностей; розвиток 
волонтерства та мобільності молодих осіб.

На ремонт та оснащення центру 19,8 тис.грн з 
місцевого бюджету.

Адреса: м.Селидове, вул. Маяковського, буд.6а 
Телефон: (06237)7-00-22
Facebook: www.facebook.com/start.up.3914
Електронна пошта: startupselidovo@ukr.net
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР  НА БАЗІ СЛОВ'ЯНСЬКОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. П. Ф. КРИВОНОСА (м. СЛОВ'ЯНСЬК)

 Данська Рада у справах біженців (ДСБ)/Данська група з розмінування(ДГР) у партнерстві з ГО 
Маріупольська Спілка молоді та за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку  відкрили 
Молодіжний Центр (МЦ) на базі Слов'янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти 
ім. П. Ф. Кривоноса.

У Слов'янському Молодіжному Центрі молодь отримає нові враження, знання та навички, бажаючі 
можуть відвідати МЦ та прийняти участь у заходах, які проводяться керівником центру безкоштовно для всіх. 

В МЦ проводилися такі заходи: 
· сесії психосоціальної підтримки з акцентом на розвиток життєвих навичок;
· класи з арт-терапії: "Мій внутрішній світ" зосереджений на знятті емоційної напруги через малюнок - 

бачення власного внутрішнього світу; і "Людина під дощем" спрямована на виявлення сильних сторін 
особистості та захисних рис характеру за допомогою нанесення людських фігур. Також проводились заняття 
з метою зняття напруженості, розробки техніки та отримання нових знань з цієї теми;

· інтерактивні навчальні заняття: «Ризикова поведінка», «Характер та особистість», «Відносини з 
іншими (дорослі)», «Дружба»; "Моя історія (емоційний стрес)", "Мій безпечний простір", "Моя мрія 
(візуалізуємо майбутнє)"

· танцювальні та спортивні класи, що проводилисяя за ініціативою підлітків;
· інтерактивні тренінги з питань толерантності, не конфліктної поведінки;
· клуб з перегляду кіно;
· дискусійний клуб: "Відносини між батьками та дітьми", "Ні, щоб курити";
· майстер-класи.
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Адреса: м. Слов'янськ, вул. Волзька, 125 
Керівник: Панасенко Любов Володимирівна (тел: 066 613 1646)



ПЛАТФОРМА ІНІЦІАТИВ  «ТЕПЛИЦЯ» (м. СЛОВ'ЯНСЬК)

Напрямки діяльності:
- неформальна освіта: відео воркшоп «Основи 

відео зйомки» та «Основи монтажу», тренінги, 
фотошкола «Warm Lab»;

- культурно-мистецький:виставки, альтернативні 
театри, концерти, літературні вечори та джеми, 
фестиваль «Hidden Power Festival»;

- розвиток громади:мотиваційні зустрічі з 
підприємцями «Хобі як робота»; Informal education 
forum  «Ідеї. Можливості. Втілення»;

- соціальний напрямок: співпраця з 
реабілітаційними центрами; фестивалі; благодійна 
акція «Подаруй дитині свято»; опіка дому сімейного 
типу сім'ї Шевченко, проект «Свято вихідного дня».

На ремонт та оснащення центру витрачено 
950,09 тис. грн.: з обласного бюджету 300,0 тис.грн., 
з місцевого бюджету 650,09 тис.грн.

Адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Торська,буд. 4; 
Телефон: 0665005020, 
Е-mail: teplycya@gmail.com;
Посилання на Facebook сторінку: https://www.facebook.com/teplitsia/;
Посилання на Facebook групу: https://www.facebook.com/groups/teplycya/; 
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Адреса: Донецька область, Волноваський район, с. Сонячне, вул. Миру 26
Facebook: https://www.facebook.com/SonaychneOriana2017/

ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ «ОРІАНА» 
(с. СОНЯЧНЕ, ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН)

Інноваційний центр розвитку для молоді та дітей «Оріана» (далі Центр) створений у рамках проекту «Гідна 
країна для гідних людей». Відкриття Центру відбулось 14 листопада 2017 року в адмінбудівлі Сонячної 
сільської ради.

У зв'язку з тим, що сучасна молодь України охоче вивчає історію своє країни, знайомиться зі звичаями та 
традиціями українського народу, захоплюється українськими піснями – красивими, ніжними, наповненими 
глибоким змістом, цікавиться своїм минулим і сьогоденням, Центр обрав етнографічний напрямок роботи.

У Центрі відновив свою роботу ВІА «Резонанс», який збирає та виконує пісні рідного краю.

Фінансування Центру здійснюється за рахунок спонсорської допомоги та місцевого бюджету.
У м. Волноваха в 2015 році було відкрито молодіжний клуб БО «Я-Волноваха», приміщення під який 

виділив народний депутат України Дмитро Лубінець. Молодіжний клуб фінансувався за рахунок ЮНІСЕФ, який 
надав 1,5 млн. грн. та БО «Я-Волноваха». На даний час молодіжний клуб фінансується за рахунок БО «Я-
Волноваха».

На базі молодіжного клубу працює ЦПС (центру підтримки сім'ї), де працюють кімнати дитячого розвитку, 
вивчення англійської мови та групи продовженого дня – де діти вимушено переміщених осіб та місцевих 
жителів займаються малюванням, аплікацією та прикладним мистецтвом, готуються до школи. ЦПС постійно 
проводить тренінги для учнів 9-11 класів загальноосвітніх закладів району на тему «Розкриття 
особистісногопотенціалу учасників групи, відпрацювання навичок успішного спілкування, усвідомлення поняття 
гендерної рівності, формування уявлень щодо толерантності до себе та до оточуючих». За 2017 рік ЦПС БО «Я-
Волноваха» відвідало більше 10 тисяч осіб.

На ремонт та оснащення центру витрачено 356,6 тис. грн.: з обласного бюджету 100,0 тис.грн., з місцевого 
бюджету 190,9 тис.грн.. залучені кошти від HARVEAST холдингу 65,7 тис.грн..
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Метою створення Центру «Святогорівка АРТ» є всебічний розвиток молоді, формування духовно-
моральних якостей, основ культури здоров'я, соціальної та комунікативної компетентності, адаптація молоді до 
умов сучасних реалій.

Людина без знань, що птах без крил: не може злетіти високо вгору, щоб досягти найвищої мети в житті. 
Широкі знання, звичка мислити, благородство почуттів є саме тими трьома якостями, що формують ці крила, і з 
якими людина є освіченою у повному розумінні цього слова. Тут молодь буде працювати та розвиватись у таких 
напрямках як: духовний, творчий, спортивний та патріотичний.

«Школа лідера» – створена для молоді, яка займатиметься пошуком особистих здібностей для об'єднання 
різних молодіжних течій,та  має за мету адаптацію, самореалізацію та управлінських якостей молоді в 
сучасному світі.

«Платформа молодих сімей» - метою такого напрямку – згуртувати батьків і дітей, зацікавити сім'ї для 
спільного цікавого проведення дозвілля, об'єднатись для спільних цікавих справ. Це просвітницька робота: 
психологічні тренінги й майстер-класи, «Школа подружнього життя» та інше.

На проведення ремонтних робіт з місцевого бюджету було витрачено 217,00тис.грн, з обласного бюджету 
на проведення ремонтних робіт та придбання обладнання та меблів витрачено184,00 тис.грн.

«ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ 
«СВЯТОГОРІВКА АРТ» (смт. СВЯТОГОРІВКА, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН) 49

Адреса: Донецька область, Добропільський район, смт. Святогорівка, пров. Поштовий,12
Керівник центру Погрібна Катерина Ігорівна 
Телефон: 066-103-29-75
Електронна пошта: pogrebnaya2811@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1026274824206809/
Графік роботи: вівторок- субота з 8:00 до 17:00



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ «TEENДІМ» (м. ТОРЕЦЬК)

В місті Торецьк розпочав роботу центр розвитку для молоді та дітей «TEENДІМ», який розташувався в 
центральній частині міста, поблизу опорної школи, міського парку, дитячих та спортивних майданчиків. З 
самого початку роботи молодіжний центр став майданчиком не тільки для спілкування молоді, а й місцем 
проведення виставок, майстер-класів, семінарів та тренінгів. Одним з найважливіших напрямків роботи 
центру є патріотичне виховання молоді. 

Серед найцікавіших заходів, які вже були проведені в «TEENДІМ» та які відвідала велика кількість 
молоді, слід відзначити фотовиставку до Дня вшанування пам'яті Герої Небесної Сотні, до Дня українського 
добровольця, майстер-клас для дітей з оформлення великодних писанок, а також тренінг з розвитку 
особистості та самоорганізації молоді «Не сірі будні». На теперішній час центр розвитку для молоді та дітей 
«TEENДІМ» об'єднує більше двохсот однодумців серед учбової та студентської молоді, яка прагне 
покращити життя свого міста та країни, має активну життєву позицію.

На ремонт та оснащення центру витрачено 756,6 тис. грн.: з обласного бюджету 546,6 тис.грн., з 
місцевого бюджету 219,0 тис.грн.
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Адреса: місто Торецьк, вулиця Маяковського, будинок 19 
Телефон: (06247) 4-32-91



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «МОЛОДІЖНЕ СУЗІР'Я» (с МАНГУШСЬКИЙ РАЙОН). УРЗУФ, 

За час роботи було створено «Інтернет кафе» з вільним доступом до мережі Інтернет. Проведено ряд 
зустріч «Бабуся онлайн». Постійно сприяємо у організації заходів, свят та проектів молоді.

 Наш центр пропонує безкоштовно:

- приміщення для заходів та роботи молоді, незалежно від напрямку роботи
- ресурсний центр: обладнання для заходів та роботи. Наразі у переліку є: звукопідсилююче обладнання, 

проектор, мікрофони, плазма, екрани, фото, відео апаратура, планшети, ноутбуки.

Чим можно займатися у молодіжному центрі? Багато чим!
- спілкуватися з друзями та знайомитися з новими;
- грати в настільні ігри;
- робити домашнє завдання;
- приймати участь у заняттях з арт-терапії;
- займатись у школі кулінаров;
- перегляд різноманітних відео фільмів;
- поділитися своїми проблемами з психологом.

На ремонт та оснащення центру витрачено 315,0 тис. грн.: з обласного бюджету 270,0 тис.грн., з 
місцевого бюджету 45,0 тис.грн.

Адреса: М ентральна, 62
Електронна адреса: urzufusdk@gmail.com 

ангушський район, с. Урзуф, вул. Ц
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Збірник «Молодіжні центри Донеччини. Частина 1»
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