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Загальна інформація:

• громадська організація "Сєвєродонецька молодіжна рада" зареєстрована

28 грудня 2010

• протягом 6 років, організовано і реалізовано 81 захід:

5 - міжнародні обміни,

3 - фестивалю,

3 - довгострокові міські соціальні проекти,

5 - молодіжні круглі столи,

15 - тренінги з самовдосконалення і неформальної освіти,

а також фото та відео конкурси, дні Європи, дні волонтерів, велоквест, 

екологічні та патріотичні акції, спортивні та культурні заходи та ін.



Місія СМР - об'єднання молодих ініціативних людей для 

успішної реалізації соціально важливих ініціатив

• Наші цінності: ініціативність, професіоналізм, відповідальність, толерантність, патріотизм, 

взаємодопомога, здоровий спосіб життя.

• Завдання:

 залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації молодіжної політики;

 формування можливостей активної участі молоді в економічному розвитку міста, України;

 допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив;

 залучення молоді до активної участі в національно-культурному відродженні українського

народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних

особливостей.



Реалізовані заходи:

Протягом 2016 року ГО "Сєвєродонецька молодіжна рада" :

 організувала і провела 10 заходів, 

а саме 3 - тренінгу, 2 - презентації, 2 - зустрічі, 3 - творчі вечори;

 реалізувала молодіжний обмін в Латвію; 

 уклала 3 угоди з міжнародними організаціями щодо молодіжних обмінів і навчання; 

 взяла участь у проекті European Voluntary Service «Looking to Future - Springbos 2016»;

 займалася організацією Фестивалю "З країни в Україну" у м. Сєвєродонецьк (технічні

питання, волонтери);

 була учасником Фестивалю соціальних ініціатив та нової музики PLAN B у містах Харків і 

Краматорськ;

 відвідувала Форуми, тренінги, зустрічі і багато іншого 



6 лютого 2016, з ініціативи ГО «Сєвєродонецька молодіжна рада» в Коворкінг-центрі

«FreeUA» пройшов тренінг з написання грантових заявок «Основи розробки та написання

проектів». Тренінг вела і ділилася своїм досвідом Олена Ніжельська, керівник громадської

організації кризовий медіа-центр "Сіверський Донець".

У тренінгу взяли участь 25 представників інститутів громадянського суспільства з міст

Сєвєродонецьк, Старобільськ, Лисичанськ.

Учасники мали можливість сформулювати назву, мету, завдання проекту. На 

конкретних проектах були обговорені часто зустрічаються помилки, пропрацювали в режимі

«питання-відповідь». Також Олена Ніжельська розповіла про вимоги донорських організацій

до проектів.

• Тренінг з написання грантових проектів

«Основи розробки та написання проектів»





• Коворкінг FreeUA

13 лютого 2016 року відбулася презентація Коворкінг-центру FreeUA -

«День відкритих дверей».

Коворкінг-центр FreeUA відкрився у Сєвєродонецьку в рамках проекту

«Freelance Maidan» реалізованого ГО «Українська мережа освіти дорослих та

розвитку інновацій», профінансованого Програмою Розвитку ООН в Україні та

Урядом Японії. ГО «Сєвєродонецька молодіжна рада» є координатором

проекту у м. Сєвєродонецьк.

Презентації відвідало більше 100 чоловік.

Основою презентації були напрямки, які стартували в Коворкінг-центрі

FreeUA а саме: English Active Club, фінансова гра Cash Flow,

фотомайстерність, курс з техніки мови, школа харчування, копірайтинг,

скрапбукінг, майстер клас з макіяжу, інтелектуальна гра «Мафія».





• Творчий вечір «Привіт, весна!»
4 березня 2016 року в Коворкінг-центрі FreeUA пройшов творчий вечір

«Привіт, весна!», який підготували ГО «Сєвєродонецька молодіжна рада» та

ініціативна творча група в особі Романа Бугайова, Володимира Дребеннікова

і Миколи Бендюка.

Вечір об'єднав різні покоління і дав можливість поділитися своїми

талантами, отримати насолоду від спілкуванням у творчій атмосфері.

Відвідувачів творчого вечора було близько 100 чоловік.

У програмі перепліталися авторські і просто популярні пісні, які

виконували під гітару Ярослав Кривобок, Роман Міланський, Микола

Безуглов, Володимир Дребенніков і Микола Бендюк, читали власні вірші

Дарина Винокурова, Тетяна Лінчук, Нора Бернз, Маріка Маяковська.

Прочитав монологи режисер народного молодіжного театру ДК Хіміків

Бірюстюков А.В. і Олексій Згурський.





Кирило Дубровін став учасником проекту  European Voluntary Service «Looking to Future – Springbos 2016», 

квітень 2016 у Rijswijk – Amsterdam, The Netherlands.



• FreeSmile Show
2 квітня 2016 року громадська організація «Сєвєродонецька Молодіжна Рада» (Кирило

Дубровін) разом з Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, UA

Party (Аріф Багіров) та ДНЗ ЦПТО ДСЗУ (Євген Назаров) організували та провели на площадці

Коворкінг-центру FreeUA креативне та позитивне FreeSmile Show.

Тривалий пошук талановитої ініціативної і креативної молоді, яка своїм тонким та

інтелігентним гумором здатні сприяти сонячному настрою, дав змогу провести майже

двочасову програму на одному подихі. Гості програми, близько 70 осіб, познайомились,

зокрема, з талановитими акторами Сєвєродонецького молодіжного драматичного театру

(Доктор Ковш, Влад, Софія та Дмитро), креативною студентською командою 220V,

талановитим та екстравагантним Александром Зеленко, співучим та ввічливим Казахом

Луганським, командою школярів проекту UA Party. Неповторним ведучім вдалося створити

позитивний настрій, а обраний формат «стенд-ап шоу» сприяв неформальному та

неофіційному спілкування гостей.





• Громадська акція з 

прибирання сміття

23 квітня 2016 року бiля 

«Чистого» озера відбулася

громадська акція з прибирання

сміття «Зробимо разом!», яка 

була організована ГО 

«Сєвєродонецька молодіжна

рада» та Ініціативною групою

«Народного молодіжного

театру".



• Міжнародний молодіжній обмін

"Sport: The Language of Connection"

Учасниками обміну стали 30 молодих людей з 6 країн - Естонії, Латвії, Німеччини, 

Англії, України та Росії. Проект проходив в рамках програми "Erasmus +" Європейського

Союзу. 

Головна ідея даного проекту - об'єднати молодь з різних країн, з різною культурою і 

звичаями за допомогою спорту. Спорт - як інструмент для встановлення і розвитку

міжкультурного діалогу та солідарності. За допомогою спорту можна подолати стереотипи, 

непорозуміння.

У липні 2016 року, протягом 12 днів в Вентспілсському краї на березі озера Усма,

учасники обміну були залучені в різні спортивні активності, командобразующіе ігри, дискусії

на соціальні та політичні теми, знайомство з культурами та традиціями інших країн-учасниць

обміну, а так само в роботу над ідеями майбутніх проектів.

Молодіжний обмін відбувся завдяки громадським організаціям - латвійської Biedrība

"Saviem spēkiem" і естонської "Youth Progress" за фінансової підтримки програми "Erasmus +". 

Українським партнером проекту виступила Громадська організація «Сєвєродонецька

молодіжна рада».





• Театральний Бум

2 травня 2016 року у "Коворкінг

Центрі" був повний зал на виставі

"Театральний Бум", участь в 

якому брали актори

Сєвєродонецького народного 

молодіжного театру. 

Організаторами стали ГО 

"Сєвєродонецька молодіжна

рада" та ініціативна група

«Народного молодіжного театру".



• Зустріч з консулом Німеччини Вольфгангом Мессінгерем

14 червня 2016 року у коворкінгу FreeUA відбулася зустріч у 

форматі круглого столу з консулом Німеччини паном 

Мессінгерем. Зустріч була організована ГО «Сєвєродонецька 

молодіжна рада» для представників громадських організацій, 

активістів, які активно працюють у Сєвєродонецьку і окрузі з 

метою обміну інформацією про ситуацію в Луганській області.





• підписано два мандати, щодо молодежніх обмінів

• 1. (Латвия, NGO "by themselves") 
Проект "Let's sport for communicate and 
Peace!"  - это молодёжный обмен для 
участников 18-26 лет из Латвии, Эстонии, 
Германии, Украины, России и Армении.

2. (Эстония, NGO Youth Progress), Проект 

"Find Yourself“- это молодёжный обмен для 

участников 18-26 лет из Латвии, Эстонии, 

Германии, Украины, России и Армении.



28 волонтерів від Сєвєродонецької молодежної ради стали учасниками

Фестивалю соціальних ініціатив та нової музики PLAN B в містах Харків та Краматорськ.



• Тренінг

«Майстерня громадської активності у Сєвєродонецьку»

6 листопада 2016 року у приміщенні «Восток-SOS» (м. Сєвєродонецьк, 

вул. Гагаріна, 78-б) відбувся тренінг для молодіжних активістів, метою якого є 

популяризації методів неформальної освіти та інструментів громадського

активізму задля розвитку громадянського суспільства. Тренер Еміль Коренєв.

Мета організаторів (ГО «Сєвєродонецька молодіжна рада» є залучення

до співпраці активних членів громадських організацій, учнівський та 

студентський актив, свідомих та небайдужих жителів міста, що готові ініціювати, 

реалізовувати та підтримувати проекти у різноманітних напрямках соціальної

сфери для покращення загального благополуччя та сталого розвитку своєї

місцевості. 

У тренінгу прийняло участь 15 осіб (студенти, робоча молодь).



Стали партнером Британської Ради і координатором навчальних тренінгів «Активні громадяни» у Луганській області.

Фасилітатори тренінгу «Активні громадяни» Наталія Дубровіна та Олександр Маковей.



• Старт проекту громадський майданчик «ХочуБуду»

в грудні 2016 року СМР приступила до реалізації проекту громадський

майданчик «ХочуБуду», який став результатом її шестирічної роботи.

«ХочуБуду» - громадська платформа для реалізації ініціатив людей,

спрямованих на активізацію громади та сприяють сталого розвитку регіону.

Призначений для розкриття потенціалу людей і розвитку волонтерського руху;

формування активної громадянської життєвої позиції і демократичного

суспільства.

«ХочуБуду»: доступний для всіх, безпечний, безкоштовний для

соціальних ініціатив, комунікабельний, творчий, зручний, обладнаний для

роботи і відпочинку, універсальний, вільний.

Розташований за адресою м Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 78б





• Тренінг 

«Майстерня громадської активності у Сєвєродонецьку 2»

4 грудня 2016 року був проведений другий тренінг ««Майстерня

громадської активності у Сєвєродонецьку», тренер – консультант проекту

Ради Європи Олексій Мурашкевич.

В продовж тренінга учасники отримали не тільки інформацію про те,

як ефективно заповнювати анкети для участі в різних заходах, а й практично

спробували це робити. Учасники обговорили типові питання, які

зустрічаються в анкетах для участі в заходах (аплікаційних формах),

отримали поради про те, як на них відповідати. Було присутньо 11 осіб

студентів та робочої молоді.

Цей тренінг призначений для молодіжних активістів, метою якого є

популяризація методів неформальної освіти та інструментів громадського

активізму задля розвитку громадянського суспільства.





• Інтерактивна зустріч

"Огляд програм міжнародних молодіжних обмінів та стажувань" 

22 грудня на базі громадському майданчику «ХочуБуду» пройшла

інтерактивна зустріч "Огляд програм міжнародних молодіжних обмінів та 

стажувань" (EVS, Erasmus+, AIESEC, Camp America). 

У ході зустрічі присутні (15 осіб) дізналися про студентські програми, 

літні табори, міжнародні молодіжні обміни та отримали відповіді на свої

запитання,

а також, як легко та безкоштовно поринути у світ подорожей та нових

вражень, знаходити нових друзів, вивчати мови та знайомитись з 

культурним надбанням інших народів.

Спікер зустрічі - Микита Ковчуга, за останні 3 роки побував у 13 

країнах світу.





• Заключна зустріч за підсумками робочого року СМР

28 грудня 2016 пройшла підсумкова відкрита зустріч

СМР з друзями і партнерами.

Було озвучено звіт за результатами діяльності 2016

року і презентовано новий проект - громадський

майданчик «ХочуБуду».





Керівні органи СМР СМР знаходиться у місті

Сєвєродонецьк, сфера 

діяльності поширюється, крім

міста Сєвєродонецьк на всю 

Луганську область та країну

в цілому. 

Станом на 01.11.2016 р. СМР 

має 17 активних членів та 

волонтерів, це – студенти, 

учні старших класів, робоча

молодь, переселенці.



Кошти та майно організації формуються за 

рахунок грантів та пожертв від юридичних та 

фізичних осіб.

Фінансовими партнерами у 2016 році стали:

директор ТОВ «УКРХІМЕКСПОРТ» Олексій

Малеванець, Луганський обласний

благодійний фонд «Крила надії», 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Продмашстрой», ТМ «Солодка Лавка», 

Коворкінг FreeUA

Загальний бюджет заходів склав - 9180 грн

Внесок партнерів склав – 5680 грн

Особистий внесок волонтерів СМР склав – 3500 грн

Особистий благодійний внесок:

Dj Semen і технічне забезпечення від компанії

«VIPprazdnik»,

Сергій Обломов - ведучий заходів,

Олена Ніжельська – тренерка, експертка з написання 

грантових заявок та інших корисних речей,

Олексій Мурашкевич – тренер-експерт,

Еміль Коренів – тренер,

Микита Ковчуга – експерт з молодіжних міжнародних

обмінів,

багато інших хороших і цікавих людей



• Британська Рада Україна (проект «Активні

громадяни»), БО «Львівська освітня

фундація», Агентство США з міжнародного

розвитку (USAID), NGO «Youth Progress» 

(Естонія), NGO BIEDRĪBA „SAVIEM SPĒKIEM” 

(Латвія) Кризовий медіа центр "Сіверський

Донець", ГО «Альянс», ГО «Інша освіта», 

ініціативна група “Сєвєродонецький

молодіжний театр”, Східноукраїнський

національний університет ім. В. Даля, БФ 

«Восток-SOS»,  ГО “Центр підтримки

громади”, ГО “Фундація “Простір”, Центр 

професійної технічної освіти в Луганської

області, ЛОБФ «Крила надії», ЛОГО Бізнес-

клуб «Європейський вибір», професійно-

технічні училища міста, ТРК ЛОТ, ТРК СТВ, sd.ua



«Сєвєродонецька молодіжна рада»

Голова Кирило Дубровін
тел.: +38 (050) 856-7144

Заступник Голови Павло Пригородов
тел.: +38 (066) 112-3559

https://www.facebook.com/sevmolrada/


