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Мирополіс, започаткований як форум молоді Донеччини та Луганщини у 2019 році — 
це молодіжна ініціатива, яка щорічно змінює свої формати, адаптуючись до потреб та 
інтересів дівчат та хлопців. Заснована на принципах резолюції РБ ООН 2250 «Молодь, мир, 
безпека», з моменту створення і до сьогодні, спільнота Мирополісу — це більше півтисячі 
молодих дівчат та хлопців, які були, є і будуть драйверами змін у своїх громадах та серед 
своїх однолітків. Війна змінила їх плани та мрії, проте вони не зупиняються та продовжують 
діяти. 

У безпрецедентні часи 2022 року Мирополіс, який і сам став вимушено переміщеним, 
був організований у співпраці з Донецькою обласною молодіжною радою та громадською 
організацією «Молодіжний Схід» та об’єднав молодих жителів громади та молодь, яка 
знайшла прихисток від війни у Кам’янець-Подільському на Хмельниччині. Ці молоді 
люди  — це представники молодіжних рад, студентська молодь університетів в екзилі, 
лідери громадських організацій, молодіжні активісти та волонтери. 

Об’єднані Мирополісом, разом із випускницями та випускниками минулих років, а 
також представниками команди Міністерства молоді та спорту, 60 учасників молодіжної 
зустрічі запропонували своє бачення сучасних потреб молоді та відповіді на поточні 
виклики для молодих людей під час війни в Україні.

Резолюція Мирополісу — що думає молодь?

Станом на початок лютого 2022 року в Україні проживало 10 мільйонів 263 тисячі 
молодих людей. Війна, що триває, впливає на життя кожної та кожного з цього числа  — 
тих, хто залишився у своїх громадах; тих, хто переселився в межах та поза межі країни; 
тих, хто живе в містах та селищах, які приймають мешканців інших областей. Та найгірший 
наслідок військового вторгнення Російської Федерації до України — це загибель людей, у 
тому числі підлітків та молоді.

За даними Міністерства молоді та спорту, після 24 лютого 2022 року близько 40% 
молоді вимушено змінили своє постійне місце проживання. Зокрема, близько 2 млн 
молодих людей є внутрішньо переміщеними особами, така ж кількість виїхала за межі 
України. 

Разом із тим, українська молодь з початку повномасштабного вторгнення 
продемонструвала надзвичайну згуртованість та готовність до активних дій та допомоги: 
93 молодіжних центри (це кожен третій молодіжний центр країни) почали займатися 
допомогою цивільному населенню, у кожному з таких центрів щодня працює від 150 до 
500 волонтерів. 

Ті, кому зараз від 14 і до 35 років  — це декілька поколінь людей, які будуть 
відповідальним за відбудову країни від наслідків війни. Саме тому, голос молоді має звучати 
та бути врахованим у процесі прийняття рішень на різних рівнях влади та громадянського 
суспільства. Резолюція Мирополісу, цьогорічної зустрічі небайдужої молоді, спільноти 
активістів та волонтерів — це один з прикладів публічного висловлювання думки молодих 
людей щодо власних потреб та можливих варіантів вирішення сучасних викликів для 
української молоді.



Молодь Мирополісу звертає увагу на поточні виклики:

🛡 Безпека. Базовим є питання безпеки молодих людей, а також безпеки їх рідних та 
близьких. Молодь називає викликом відсутність чіткого плану дій під час надзвичайних 
ситуацій. Навіть ті молоді люди, які в період з 2014 по 2022 роки проживали на 
територіях постраждалих від військових дій, до початку повномасштабного вторгнення 
Російської Федерації не мали досвіду виживання під час гуманітарної кризи. Молодь 
акцентує увагу на проблемі порушення прав людини на непідконтрольних уряду 
України територіях. Зокрема, молодь, яка зараз залишається на таких територіях, не 
має можливості вільно висловлювати свою думку. 

🔄 Адаптація до нової громади. Молодь, які стали вимушеними переселенцями, як в 
межах країни, так і поза її межами, має складнощі в адаптації до своїх нових громад, 
які пов’язані із втратою майна за попереднім місцем проживання, необхідністю 
термінового пошуку альтернативного житла, новим мовним середовищем, 
особливостями інфраструктури нової громади, бюрократичними процедурами 
для оформлення допомоги ВПО. Зокрема, молодь звертає увагу на недостатній 
рівень комунікації між органами місцевої влади, громадськими організаціями та 
благодійними фондами, які працюють на території приймаючих громад, щодо надання 
гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям.

⚖ Обізнаність про власні права та можливості. Молодь визнає низький рівень 
обізнаності молодих чоловіків та жінок щодо компетенцій органів державної влади 
на місцевому, районному, обласному та національному рівнях. Акцентує увагу на 
відсутності доступу до регулярних юридичних консультацій адаптованих під потреби 
молоді. Також викликом залишається відсутність єдиного інформаційного ресурсу з 
достовірною інформацією для молодих людей. 

🌱 Стан ментального здоров’я молоді. Вимушена розлука або втрата друзів, близьких 
людей, самотність спричинена розривом колишніх соціальних зв’язків та зміною 
місця проживання, не можливість «переключитися» від тяжкої реальності війни на 
звичний тип відпочинку є чинниками високого психологічного навантаження на 
кожну молоду людину.

🎓 Освіта та працевлаштування. Молодь свідчить про погіршення рівня освіти під 
час війни, деякі з випускників вищих навчальних закладів говорять про втрату 
актуальності обраної раніше професії, багато молодих людей потребують швидкої 
перекваліфікації та пошуку нового місця роботи.

☑ Залученість до процесу прийняття рішень. Викликом для молодіжних активістів, 
членів молодіжних рад з числа переселенців є низький рівень залучення молоді-ВПО 
до громадських обговорень, процесів прийняття рішень у громадах.



Молодь Мирополісу пропонує наступні рішення:

🛡 Безпека. Молодь підкреслює важливість вчасної евакувації з територій ведення 
активних військових дій як цивільного населення, так і навчальних закладів та 
підприємств, а також дотримання базових правил безпеки під час війни та проведення 
курсів з тактичної медицини й власної безпеки для молоді. Кожна громада України 
має приділити особливу увагу облаштуванню укриттів для безпечного перебування 
населення, що мають бути забезпечені водою, світлом, теплими речами, базовими 
продуктами харчування тощо.

🔄 Адаптація до нової громади. Для полегшення адаптації молоді, всі відповідні заходи 
у приймаючих громадах мають базуватися на потребах таких молодих людей. Для 
розуміння таких потреб можуть бути створені відповідні чат-боти в центрах допомоги 
ВПО, центрах надання адміністративних послуг, як в Україні, так і закордоном. Молодь 
вітає створення модульних містечок, які дозволять задовольнити термінову потребу 
у житлі. Адаптація до мовного середовища має відбуватися у комфортній та дружній 
атмосфері у форматі офлайн, наприклад вивчення української та англійської мов (та 
інших мов громади) на базі молодіжних центрів та інших просторів дружніх до молоді. 
Якщо таких просторів на даний момент у громаді немає, то їх необхідно створити, адже 
це важливі майданчики для проведення інтерактивних зустрічей, спільного дозвілля, 
налагодження комунікацій між владою та громадянським суспільством, та запорука 
розвитку соціального капіталу громади. Це також можливість для місцевого бізнесу, 
який таким чином заявить про свою адаптацію до соціальних викликів війни. 

⚖ Обізнаність про власні права та можливості. Молодь пропонує створення відділів 
юридичної підтримки або мережі молодіжних юридичних консультантів при 
молодіжних центрах для надання консультацій з правових питань зрозумілою 
для молоді мовою, за принципом «рівний-рівному»  — передбачається залучення 
мотивованих студентів-правників з числа випускників профільних закладів вищої 
освіти. Важлива всебічна інформаційна підтримка таких центрів – важливо, щоби 
молодь знала про доступність таких консультацій.

🌱 Стан ментального здоров’я молоді. Молодь підкреслює необхідність якісних 
та доступних для молоді психологічних консультацій, майстер-класів, занять з 
арт-терапії  — створення умов для того, щоб «переключитися» та підвищити свої 
життєстійкість. Молодь пропонує створити єдину електронну базу національного 
рівня для консолідації можливостей з реабілітації — відновлення як ментального, так 
і фізичного здоров’я молодих людей.

🎓 Освіта та працевлаштування. Молодь вітає запровадження різноманітних програм 
та проєктів, в тому числі за рахунок донорської підтримки, що допомагають перейти 
у нову професійну галузь, опанувати нову професію. Також наголошує на важливості 
програм підтримки середнього та малого бізнесу, адже для багатьох молодих людей 
це можливість не тільки професійно реалізуватися, але й забезпечити роботою інших.

☑ Залученість до процесу прийняття рішень. Молодь закликає місцеві молодіжні 
організації у приймаючих громадах не залишати поза своєю увагою допомогу з 
інтеграцією своїх однолітків  — молоді з числа ВПО. Це може відбуватися через 
спільну підготовку молодіжних проєктів, спільну роботу з відновлення руйнувань 
спричинених війною. Також молодь має бути залучена до розробки планів дій 
щодо прозорості надання гуманітарної допомоги та запровадження відповідних 
антикорупційних програм.

25–26 червня 2022 року



Мирополіс — молодіжна ініціатива, що реалізується Фондом ООН у галузі народонаселення 
в Україні в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової 

підтримки Європейського Союзу.


