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Передмова
У молодіжних центрах є ІСТОРІЇ.
У цих історіях ми знаходимо відповіді на питання –
хто, коли, чому, де, для чого і як?
У роботі з молоддю немає ЦИФР.
Розвиток та розвивання молоді – це ПРОЦЕС.
Участь у молодіжній роботі – це особиста/ своя ІСТОРІЯ для кожної молодої людини.
В Естонії у молодіжній роботі є багато можливостей. Кожна молода людина може створити свою
власну історію, вибрати свій власний шлях розвитку і відповідно до своїх можливостей взяти участь у процесі.
Сьогодні в Естонії діють різноманітні молодіжні центри, школи за інтересами, табори, учнівські трудові
(учнівські) дружини, молодіжні асоціації, молодіжні клуби, фонди участі, молодіжні активи тощо. Молодіжна
робота може проводитися при школі, церкві або сільському центрі. Жодна з перелічених установ по роботі
з молоддю або форм участі не є більш важливою за інші. Кожна установа має свої цілі, особливості, але всі
вони дотримуються загальних принципів роботи з молоддю. Важливо задовольнити очікування молоді та
суспільства.
Цей документ головним чином зосереджується на висвітленні цінностей створення або розвитку
молодіжного центру. Молода людина приходить до молодіжного центру або школи за інтересами не
усвідомлюючи того, що вона бере участь у молодіжній роботі. Роль молодіжних центрів та інших установ і
організаторів у сфері роботи з молоддю полягає у забезпеченні молодих людей необхідним та зрозумілим
середовищем розвитку. Найважливішим компонентом молодіжної роботи є підтримка розвитку молодої
людини. Молоді люди повинні бути забезпечені можливостями, відповідно до їх інтересів і здібностей,
оточуюча мережа має ураховувати це, супроводжувати, виконувати свою роль, підтримувати молодь за
необхідності.
Розробка належної практики для молодіжних центрів обумовлюється тим, що в Естонії відсутні
єдині національні нормативи для молодіжних центрів, немає закону, стандарту чи моделі діяльності
молодіжних центрів. Молодіжна робота організовується відповідно до розуміння та можливостей місцевого
самоврядування, тому молодіжні центри та послуги по регіонам відрізняються. Це збагачує ландшафт
молодіжної роботи, але не завжди гарантує рівні можливості для молоді.
Виходячи з вищевикладеного, у 2012 році неприбуткова організація «Естонська асоціація відкритих
молодіжних центрів» (EABNY) почала розробляти ДОБРОСОВІСНУ ПРАКТИКУ молодіжних центрів Естонії. У
розробці документа брали участь молоді люди1 з естонських молодіжних центрів, члени Естонської АМЦ та
експерти сфери різних рівнів, і ця ДОБРОСОВІСНА ПРАКТИКА молодіжних центрів Естонії відображає досвід та
загальне розуміння принципів функціонування молодіжних центрів. Для підготовки документа було отримано
фінансову підтримку від Ради податку на азартні ігри та Фонду громадянського суспільства. Документ має
рекомендаційний характер і постійно розвивається, як і ландшафт роботи з молоддю Естонії. Документ не
є останньою істиною. Наступним кроком є розробка оціночного листа для ДОБРОСОВІСНОЇ ПРАКТИКИ,
за допомогою якого кожен молодіжний центр зможе оцінити свій молодіжний центр з метою розробки
необхідної стратегії розвитку.
Для Естонської АМЦ молодіжний центр – це компетентні спеціалісти по справам молоді, які діють
свідомо на основі цільового плану/програми дій у середовищі, що підтримує діяльність.

Сподіваємося, що Добросовісна практика молодіжних центрів допоможе молоді Вашого
регіону створити власні історії!

1 Молодіжний семінар «Для чого потрібна молодіжна робота», за підтримки Естонського бюро Молодь Європи

Ідея Добросовісної практики №1. Молодіжні центри створюються і функціонують для
молодих людей і використовують у своїй роботі метод відкритої молодіжної роботи.
Молодіжним центром є установа по роботі з молоддю, яка керується принципом відкритої молодіжної
роботи (Додаток 1), куди на добровільній основі можуть ходити всі молоді люди і яка може бути центром
організації молодіжної роботи в окрузі.
Головними ключовими словами молодіжного центру є діяльність з молоддю та діяльність, спрямована
на молодь, активне середовище для розвитку, що підтримує творчість та ідентичність молоді, безпечний,
такий, що залучає молодь у позитивний/життєстверджуючий спосіб життя. На основі методу відкритої
молодіжної роботи (додаток 1) участь молоді в діяльності центру є добровільною, розвиваючою, такою, що
відповідає віку та здібностям, доступною та безкоштовною, створюючи рівні можливості для кожної молодої
людини незалежно від статі, кольору шкіри, вірувань, культурної спадщини. Молодіжний центр є аполітичним,
без релігійних уподобань, керується у своїй діяльністю законами Естонської Республіки та іншими правовими
актами, підтримує та спрямовує молодь відповідно до її власних інтересів.
Першочерговим завданням молодіжного центру є встановлення контакту з молодою людиною,
та відповідно до її індивідуальних здібностей і уподобань, запропонувати їй розвиваючу та змістовну
діяльність. Базою для послуг молодіжного центру є потреби молодих людей. Послуги молодіжного центру
однаково доступні для усіх зацікавлених осіб і доступні для молоді в позашкільний час. Методи роботи центру
підтримують послідовний процес формування, відповідно до рівня розвитку кожної молодої людини.
Молодіжні центри є частиною оточуючої мережі молодих людей, де їхніми основними цілями є
раннє виявлення проблем молодих людей, встановлення причин проблем і направлення до їх вирішення,
підтримка у кризових ситуаціях у співпраці з іншими партнерами мережі та запобіжна діяльність. Залежно
від потреб місцевого самоврядування, молодіжний центр може бути договірним партнером для, наприклад,
школи за інтересами, навчально-консультаційного, інформаційного, консультаційного або кар’єрного центру.
Молодіжний центр підтримує різні асоціації, рухи, молодіжні групи відповідно до їхніх можливостей і
компетенцій.

Процес діяльності АМЦ
• Молодіжна ініціатива

• Навчальна діяльність
на базі хобі
• Надгалузева діяльність
• Договірні послуги

Центр

Відкритий метод
роботи з молоддю
• Навчальне середовище
• Соціальні навички
• Допоміжні діяльність

• Можливості для
активної участі
• Молодіжна ініціатива
• Створення умов для
розвиваючої діяльності
• Рівні можливості

Спеціальні
послуги

Схема 1
Персонал молодіжного центру працює у відповідності з професійною етикою молодіжного
працівника, делікатно обходиться з інформацією, довіреною як молодими людьми, так і мережевими

партнерами. При вирішенні етичних дилем, наприклад, при обробці інформації кримінального характеру,
першочерговим завданням персоналу є направлення і підтримка молодої людини діяти відповідно закону,
тобто сама молода людина інформує правоохоронні органи. За відсутності такої можливості, працівник по
справам молоді самостійно консультується з представником поліції або юристом для подальших дій. У випадку
правопорушень, зловживання наркотичними речовинами, порушення громадського порядку тощо, важливо
узгодити діяльність та пріоритети молодіжного центру з партнерами мережі (включаючи поліцію по справам
молоді). З позиції молодої людини, важливо встановити причини правопорушення та запропонувати шляхи
вирішення. Зосередження тільки на правопорушеннях, тобто на наслідках, сприяє повторному порушенню.
Після встановлення причини можна знайти найкраще рішення в мережі, діючи відповідно до закону.
Готовність молоді брати участь в діяльності молодіжного центру значною мірою залежить від
навколишнього середовища. При плануванні приміщень та облаштуванні молодіжного центру важливо
враховувати переваги молоді. Відкрите та привабливе середовище необхідне для молоді для досягнення
необхідного відчуття комфорту та безпеки. В ідеалі, молода людина повинна спочатку увійти до так званої
нейтральної зони, тобто у відкрите приміщення усередині (у серці) будівлі. Таким чином, за допомогою
відкритого простору створюється так зване відчуття єдності, яке добре інтегрується з приміщеннями навколо.
Для молодих людей це нейтральна зона, де можна ознайомитись з можливостями. Відкрите приміщення
може бути розміром з аудиторію або спортивний зал, це залежить від потреб громади, кількості залучених
молодих людей, запропонованих програм діяльності та спроможності місцевого самоврядування з його
обслуговування (див. метод відкритої молодіжної роботи та відкрите приміщення, Ідея Добросовісної
практики № 8 Добросовісної практики).
Молодіжні центри створюються за підтримки молодіжної ініціативи, виходячи з їхніх уподобань і в
першу чергу діють відповідно до інтересів і потреб молоді.

Ідея Добросовісної практики № 2 - Створення молодіжного центру є свідомим вибором
Створення молодіжного центру в регіоні є одним із способів надання місцевій молоді різноманітних
розвиваючих видів діяльності. Молодіжний центр роблять якісним мотивовані та компетентні фахівці і
сучасні умови для діяльності. При створенні молодіжного центру, розвитку діяльності та послуг враховується
кількість, очікування та потреби молодих людей у регіоні. Стабільна діяльність молодіжного центру базується
на галузевому плані розвитку.
Під час підготовки документів молодіжного центру важливо відобразити потреби та можливості
регіону. Окрім вікового розподілу, переваг та проблем молоді, важливо знати і регіон - тих, хто працює з
молоддю, дійсні цінності та місцеві бачення. Вимоги та очікування до молодіжного центру повинні бути
усвідомлені, реальні, збалансовані. Необхідно забезпечити достатній людський ресурс як для керівництва,
так і для безпосереднього контакту з молоддю. З позиції молоді та регіонального розвитку важливою є
послідовність, тому в молодіжному центрі необхідно забезпечити сучасні побутові умови та мотивацію
персоналу.
Вихідними документами для високоякісної та цілеспрямованої молодіжної роботи є: статут/положення
молодіжного центру, план розвитку, посадові інструкції, стандарти обслуговування, правила внутрішнього
розпорядку, регламент бухгалтерського обліку, регламент заробітної плати), договір купівлі послуг, робочі
плани, угоди про співробітництво, інформаційно-комунікаційний план, регламент архівації, порядок визнання
молодих людей та працівників по справам молоді, форми реєстрації учасників та інші важливі та відповідні
договори.
Місцеві самоврядування або громадські організації, що створюють або розвивають молодіжний
центр, повинні враховувати, що відповідно до принципу забезпечення рівних можливостей діяльність у
відкритій зоні для молодих людей є безкоштовною, і тому важливо продумати план фінансування центру,
що створюється. Подальша ефективність витрат на утримання молодіжного центру значною мірою залежить
також і від попередньої роботи зі створення молодіжного центру (наприклад, вибір конструкції, уникнення
дублювання діяльності, робота мережі). На підставі опитувань, проведених Естонською АВМЦ, плата береться
за конкретну діяльність, таку як табори, навчальні поїздки та екскурсії (наприклад, транспортні витрати), хобі
або міжнародні проекти.
Виходячи з особливостей регіону, інтересів та потреб молодих людей, молодіжний центр створює
умови для розвиваючих видів діяльності, зокрема:
* дозвільна діяльність;
* волонтерство;

* трудове виховання (трудові (учнівські) дружини), діяльність з ознайомлення професійним життям);
* фонди участі / молодіжні активи;
* розвиваючий відпочинок;
* тренінги;
* міжнародна молодіжна робота;
* консультування;
* мобільна молодіжна робота;
* проекти/заходи, ініційовані молоддю;
Важливо побачити важливість процесу роботи з молодою людиною починаючи з надання послуги
відкритого приміщення, до орієнтованих на інтерес цільових можливостей діяльності та результатів.
Потенціал молодіжних центрів найкраще проявляється в орієнтованій на молодь роботі мережі, де свідоме
направлення, раннє виявлення, взаємна довіра між партнерами та узгоджений розподіл праці забезпечують
ефективність молодіжної роботи в регіоні та необхідну підготовку молодих людей до самостійного життя.
Створення молодіжного центру має базуватися на потребах громади. Визначення потреб та роз’яснювальна
робота можуть бути отримані як від молоді, так і від місцевого самоврядування. Створення молодіжного
центру - це свідомий вибір з самого початку.

Ідея Добросовісної практики № 3 - Молода людина приходить у молодіжний центр з
різних причин
У молодіжний центр приходять молоді люди різного віку, походження, рівня розвитку та інтересів. У
молодіжний центр йдуть з різних причин. Метою візиту деяких молодих людей є пошук конкретної інформації,
у інших – направлення від мережі, треті бажають навчатись або брати участь в інформаційних днях. Значна
частина молоді приходить взяти участь у дозвільній діяльності чи в конкретних заходах.
Проте перший контакт з молодіжним центром, як правило, зумовлений зустріччю з друзями,
наповненням дозвілля та цікавістю.
З’ясування та розуміння причин відвідування молодіжного центру є гарною можливістю для
планування діяльності центру та використання методу відкритої молодіжної роботи в регіональній роботі
мережі, тобто можна з’ясувати основні потреби регіону і що запропонувати конкретним віковим групам. При
вмілому керуванні працівника по справам молоді несвідома діяльність стає усвідомленою. Наприклад, при
застосуванні суспільно корисної роботи, неповнолітні направляються на роботу в молодіжні центри, оскільки
позитивний контакт з працівником по справам молоді допомагає молоді зрозуміти цінності спільноти.
Молодіжний центр також сприяє розвиваючому наповненню дозвілля молодих людей з особливими
потребами. У цьому випадку дуже важливо залучати в планування діяльності і партнерів по мережі та
спеціалістів з підтримки, якщо це можливо, брати участь у курсах з підвищення кваліфікації (див. також
довідник з інклюзивної молодіжної роботи).
Якщо лідери підрозділу молодіжних центрів бачать козирем молодіжного центру зміст та партнерську
мережу, то молоді люди першим оцінюють зовнішній вигляд центру, привабливість можливостей і ресурсів,
а також першу емоцію. Безпечне та затишне середовище створює передумову для залучення і тих молодих
людей, які не мають підтримки вдома або мають інші соціальні проблеми. У цьому випадку молодіжний центр
– це місце, де можна знайти підтримку та допомогу.
Оскільки причини приходу в молодіжний центр різні, роль працівника по справам молоді для різних
молодих людей різна – від наставника до друга, співрозмовника, зразка для наслідування, вихователя,
помічника, вчителя або ментора.
Молоді люди можуть потрапити до молодіжного центру і випадково. Їх приваблює молодіжний центр
завдяки можливості розвивати та реалізувати свої інноваційні ідеї або мрії в безпечному середовищі. У невдачі
бачать нові можливості для підвищення продуктивності. Позитивний відгук та об’єктивний аналіз мотивують
молодих людей спробувати знову. Первинний контакт з працівником по справам молоді чи центром часто
здійснюється через інші послуги з молодіжної роботи або спільні проекти, які пропонує молодіжний центр.
Часто до молодіжного центру звертаються за допомогою при написанні та проведенні проектів.
У молодіжних центрах діють у неформальному середовищі, вільному від упереджень, з різноманітною
діяльністю, можливістю розвиватися таким чином, що підходить для молодої людини, і робити це можна
безкоштовно.

Соціальне включення
Рівні можливості
Активний член
суспільства,
позитивні
очікування для
суспільства
Індивідуальний
розвиток молоді,
позитивні очікування
для свого
майбутнього
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Ідея Добросовісної практики № 4 - Діяльність молодіжного центру сприяє розвитку
здібностей людського потенціалу
Діяльність молодіжного центру спонукає молодь набувати та використовувати необхідні в житті
навички та компетенції, сприяє ініціативі та підприємництву молоді, підтримує пошук ідентичності, соціалізації
та формує ціннісні орієнтації.
Молодіжний центр підтримує реалізацію державної молодіжної політики шляхом створення для
молодих людей можливостей для набуття ключових компетенцій, базових знань та навичок, необхідних у
житті. Для кращої адаптації до особистого та професійного життя молодої людини необхідно, окрім фактичних
знань, формувати і її соціальні навички, розвивати творчі здібності та підприємництво.
Беручи участь у діяльності молодіжного центру, молода людина може навчитися відповідальності
та пізнати це відчуття, знаходити відповіді на такі питання, як вибір майбутньої професії або відмінності в
культурах та ставленні. Окрім цього, зрозуміти глобалізацію суспільства, розвивати такі практичні навички,
як самостійне планування та реалізація можливостей для навчання та молодіжної роботи. Постійно
зростаючою часткою цільових груп центрів є молоді люди, які через діяльність молодіжного центру хочуть
набути конкретних навичок. Середовище молодіжних центрів допомагає молодим людям знаходити друзів
і однодумців, створює почуття приналежності до колективу та зв’язує з місцем проживання. Окрім цього,
молодіжний центр пропонує молодим людям з меншими можливостями, включаючи соціально виключені,
можливості для досягнення успіху та підняття самооцінки, допомагає ухвалювати позитивні рішення та навчає
їх брати на себе відповідальність за свої рішення. Останнє є важливим аспектом для запобігання виключення
зі школи.
Для того, щоб молодіжні центри могли впливати на молодь, необхідно знайти відповідні форми
для їх участі. Існує можливість як активної, так і пасивної участі. У випадку активної участі, самі молоді люди
пропонують ідеї, і беруть участь в їх реалізації з моменту їх виникнення. У випадку пасивної участі, молода
людина бере участь у заходах,  створених і керованих молодіжними центрами. Активна участь, або контакт,
часто вимагає проведення заходів для пасивної участі, тематичних заходів, орієнтованих на молодь програм, а
також надання у відкритому приміщенні на перший погляд розважальних інструментів, які є дуже важливими
для налагодження контакту. Діяльність або інструмент, що використовується, є свідомо обраним методом,
за допомогою якого досягається довірчий контакт з молодою людиною, щоб з’ясувати уподобання молодої
людини, підтримати та спрямувати її на пошук відповідей на питання, що цікавлять.
Завдяки своїй діяльності молодіжний центр допомагає створювати зв’язки між різними дисциплінами

та знаннями предметів, необхідних для їхньої роботи, що, своєю чергою, створює більше розуміння та
мотивацію для навчання. Зокрема, підготовчими заходами для професійного життя, окрім щоденного методу
відкритої молодіжної роботи є практична діяльність, таку як трудові табори, спостереження за роботою
фахівців, волонтерська робота, презентації посад та поїздки. Молодіжний центр може сприяти підвищенню
доступності кар’єрних послуг і тим самим зв’язуванню навичок молодих людей з потребами ринку праці.
Активна участь у діяльності молодіжних центрів допомагає молодим людям пізнати свої сильні сторони та
уподобання та отримати впевненість у собі в конкретних сферах. Як наслідок, легше зробити виважений
вибір професії, що запобігає вибуванню з професійних та вищих навчальних закладів. Люди з навичками,
які відповідають потребам ринку праці, з освітою та інтересами легше знаходять заняття, що, своєю чергою,
запобігає виникненню високого та постійного безробіття. Тому важливо, щоб система освіти включала як
формальне, так і неформальне навчання, щоб відповідати потребам робочої сили та добробуту громадян.
Роль молодіжного центру в цьому полягає у ранньому виявленні талантів та здібностей молодих
людей через неформальну освіту, їх стимулювання та сприяння розвитку. Спонукання молоді та вирішення
соціальних проблем є частиною щоденної роботи молодіжних центрів як підвідомчої установи органів
місцевого самоврядування або постачальників послуг. Молодіжний центр у співпраці з базами практики, тобто
органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадою, є гарним інструментом для запобігання
та зменшення безробіття серед молоді.
Як комплексний захід, молодіжні центри підтримують позитивну поведінку молоді в галузі здоров’я,
яка, зокрема, включає консультування молодих людей, тобто підвищення обізнаності людей та надання
альтернативних заходів для ризикованої поведінки (включаючи вживання алкоголю молодими людьми,
зменшення фізичної активності, куріння та незбалансованого харчування).
Молодіжний центр є однією з установ, що сприяє формуванню та розвитку людського капіталу.
Створені та прописані сьогодні ціннісні орієнтації та моделі поведінки впливають на все суспільство в
майбутньому.

Простір закріплення участі

Відкритість, участь
Індивідуальний
навчальний досвід

АМЦ

Молода людина, що
керує своїм життям
спеціальні послуги
Схема 3

Ідея Добросовісної практики № 5 - Довірче та інклюзивне середовище молодіжного центру
є передумовою для забезпечення молодих людей з різними інтересами та передумовами
діяльністю, шо допомагає формуванню позитивного ставлення до суспільства
Молодіжний центр відкритий для кожної молодої людини без передумов для його переконань,
здібностей, навичок, знань та фінансових можливостей. Методи та умови роботи центру сприяють, зокрема,
особистій ініціативі та неформальному навчанню молоді, набуттю досвіду через діяльність та спілкування.
Комплексний підхід створює молодим людям умови для розвитку та спілкування у позашкільний час.                         

У випадку методу відкритої молодіжної роботи, молода людина, як правило, не відчуває участі в навчальному
процесі, що є важливим аспектом створення клімату довіри, заохочуючи власні ініціативи молодих людей на
добровільній основі та без зобов’язань.
Особливістю діяльності, створеної на основі відкритої молодіжної роботи є:
- планування;
- систематичність;
- послідовність;
- активне навчання;
- навчання на основі досвіду;
- участь молоді, їх активне залучення, наставництво та підтримка;
- доступність для усіх молодих людей незалежно від раси, культури, релігії, статі, фінансових можливостей
тощо.

Основним інструментом відкритої молодіжної роботи в молодіжному центрі є просторове
рішення:

* приміщення розміром із класну кімнату або невелику залу (відкритий простір), що дозволяє проводити
різноманітні індивідуальні або менші групові заняття. Ініціативи є видимими для усіх, щоб полегшити
спілкування один з одним та з працівником по справам молоді, а також відкрити нові інтереси, слідуючи
прикладу інших молодих людей, дозволяє безпосереднє керування, нагляд та спрямування зі сторони
молодіжного працівника, підтримує звичку спілкування та запобігає/зменшує ризик відособленості;
* у приміщенні повинно бути інтегроване робоче місце для молодіжного працівника, що дає можливість
візуального контакту з молодою людиною. Так молода людина відчуває, що працівник є там для неї, створює
безпечну атмосферу, а також мужність і звичку просити про допомогу або підтримку. Відкритий простір
дозволяє молодіжним працівникам встановлювати прямі контакти та розвивати бесіду, знайомитися
ближче з молодими людьми, чути думку молодих людей та актуальні для молоді теми, направляти їх до
своїх рішень та підтримувати молодіжні ініціативи на основі індивідуальних потреб та уподобань. Розгляд
у відкритій атмосфері тем, питань, висловлювання думок та їх врахування, дають молодим людям відчуття,
що їх переконання є важливими, і що молода людина здатна впливати на думки і хід речей у важливому
для неї напрямі. Таким чином, розвивається довіра до суспільства;
* у приміщенні відповідно до можливостей/потреб є різні робочі інструменти, які молоді люди
використовують для спілкування, гри, навчання, пошуку інформації або для інших рекреаційних цілей.
Вибір інструментів повинен бути актуальним і, при можливості, слідувати тенденціям регіону, оскільки
молоді люди найчастіше вирішують насамперед через візуальний досвід і не можуть бачити змістовні
переваги запропонованих можливостей;
* при проектуванні простору важливо враховувати переваги молоді (або молодіжність) як з точки зору
дизайну інтер’єру, так і діяльності. Молодіжний центр, з одного боку, повинен бути привабливим для
молодої людини, а з іншого боку, через урахування думок та уподобань молодих людей створювати довіру
до суспільства. Урахування переваг та суджень молоді, розвиває сміливість самовираження та ініціативи,
іншими словами – підприємництво.
При створенні бази для молодіжних центрів необхідно дотримуватись п’яти ключів успіху:
* молодіжний та створений спільно з молодими людьми;
* «заманюючий» вхід, тобто подумайте про те, як виглядає молодіжний центр при вході в двері (що
помічаєш першим);
*зручно і по-домашньому, тобто центр не може виглядати формально, неформальний вигляд досягається,
наприклад, вибором правильної кольорової гами і матеріалів, текстилю;
* безпечний і доступний, тобто працівник по справам молоді завжди доступний;
* мобільні, гнучкі але міцні меблі, наприклад, рухомі перегородки/двері/вікна і, при можливості, такі, які
можна швидко придбати.
Молодіжний центр пропонує молодим людям участь на добровільній основі, розвиваючий та освітній
досвід, який допомагає молодим людям, з одного боку, бути активними в демократичному суспільстві,
і з іншого боку, задовольняти свої потреби. Хоча сьогодні молодіжний центр, окрім принципу відкритої
молодіжної роботи, забезпечує діяльність у цільових групах, зазначений метод, однак, є для молодіжного
центру основною базою для роботи першого рівня.

Ідея Добросовісної практики № 6 - У молодіжному центрі працюють професійні та
мотивовані працівники
Трудові завдання персоналу молодіжного центру в молодіжному центрі є дуже
різноманітними і залежать від ситуації.

Основними з них є:
* індивідуальна молодіжна робота людиною та групами молодих людей – уміння встановлювати контакти,
створювати довірчий клімат та забезпечувати діяльності відповідно до ситуації;
* управління процесом неформального навчання – виявлення інтересів/можливостей молоді та
забезпечення відповідних розвиваючих заходів;
* знання регіону та молоді – усвідомлення реальності життя молоді, навколишнього середовища, потреб
та переваг (включаючи дослідження серед молоді в центрі) та інших місцевих обставин, включаючи
можливості, що пропонуються в регіоні;
* уміння оцінювати стан та потреби молоді, вибирати та впроваджувати відповідні методи та аналізувати
ефективність виконаної роботи;
* уміння помічати проблеми молоді, консультування та, при необхідності, направлення до фахівця;
* співпраця з іншими спеціалістами по справам молоді (включаючи участь у роботі мережі) та батьками;
* здатність працювати як самостійно, так і в команді, забезпечувати розвиваючу діяльність.
Керуючись розмаїттям основних зазначених завдань, важливо, щоб власник молодіжного центру
(місцева влада, ГО тощо) слідкував за тим, щоб персонал центру мав відповідні до змісту підготовку та робоче
навантаження, що дозволяють отримати якісні результати.
При відкритому методі роботи молодіжного центру важливо, щоб працівник був забезпечений
принаймні мінімальною підготовкою, яка у 2013 році відповідає кваліфікаційним вимогам до вихователя
молодіжного табору та проектного табору. При відборі персоналу, залученого до управління молодіжним
центром, або розвитку регіональної сфери молодіжної роботи, доцільно віддавати перевагу фахівцям зі
спеціальною підготовкою або вищою освітою в галузі молодіжної роботи або суміжних галузях. Рекомендується,
щоб весь персонал центру, який працює з молоддю, отримав професію молодіжного працівника – наприклад,
керівник молодіжного центру повинен відповідати принаймні шостому рівню професійного стандарту (див.
інформацію про професію молодіжного працівника та її отримання: http://www.entk.ee/noorsootootajakutse).
Особи, які працюють у молодіжних центрах, мають різні назви посад, які випливають з відповідальності
та специфіки роботи: директор/керівник, генеральний директор, працівник по справам молоді, керівник
проекту, спеціаліст, радник, волонтер, прибиральник, адміністратор і т. д. Кількість працівників для
забезпечення якісної роботи відповідає вимогам безпеки, тобто два компетентних працівника для понад 12
молодих людей, тобто об’єм роботи та цілі працівників молодіжних центрів повинні бути збалансованими.
Співробітники молодіжного центру керуються чинним законодавством про захист дітей та молодіжну
роботу і при плануванні діяльності, у першу чергу, керуються потребами та інтересами молоді.
Професійні працівники по справам молоді є важливим партнером для фахівців суміжних галузей,
включаючи соціальні та освітні галузі, при розвитку регіону.
При створенні або розвитку молодіжного центру необхідним є існування професійного персоналу для
забезпечення безпеки молоді та розвитку соціальних навичок та особистих інтересів.

Ідея Добросовісної практики № 7 - Молодіжний центр відіграє важливу роль у середовищі,
що оточує молоду людину
Молодіжний центр – це установа для роботи з молоддю, яка є центром організації молодіжної роботи
в регіоні і одним з важливих партнерів у повсякденній мережі молодої людини. Продумана робота мережі
є важливим носієм безперервності суспільних цінностей, оскільки за допомогою цього можна направляти і
підтримувати молоду людину під час її перехідного періоду від дитини до дорослого. Молода людина розуміє
свою роль у суспільстві і відчуває, що вона потрібна і сьогодні, і завтра.

Роль молодіжного центру в роботі мережі можна розглядати через три напрями.
Перш за все, молодіжний центр відображає переваги та потреби молодих людей, на основі чого

професійний робітник може запропонувати можливості глибинно займатися хобі або допомогти знайти
рішення питань, пов’язаних із особистим життям молодої людини. Працівник по справам молоді направляє
молоду людину в гурток, який діє в регіоні, або створює цей кружок при молодіжному центрі, інформує

молодь про існуючі молодіжні організації, надає інформацію про можливі молодіжні проекти, організовує
зустрічі з представниками/спеціалістами різних професій для розширення світогляду молодої людини в
існуючому життєвому устрої та професійному житті. Співробітництво здійснюється з провайдером хобі/освіти,
молодіжними організаціями, фондами, підприємцями, місцевою владою, студентським самоврядуванням та
іншими необхідними сторонами.
По-друге, молодіжний центр постійно обмінюється інформацією з іншими молодіжними установами
та організаціями з питань благополуччя молоді. Молодіжний центр стежить за тим, щоб документи з розвитку
центру відповідали іншим планам розвитку галузі та регіону, були представлені на інформаційних днях та
круглих столах з представниками інших суміжних сфер для узгодження пріоритетів та планів дій.
По-третє, молодіжний центр слідкує за благополуччям молоді та допомагає вирішувати різні
конфліктні ситуації серед молоді. У разі загрози молодій людині або конфліктної ситуації персонал молодіжного
центру залучає інших партнерів мережі, втручається або інформує спеціалістів відповідних відомств та батьків.
Молодіжний центр, при цьому, пояснює важливість особистої відповідальності молодої людини.
Працівник по справам молоді проводить групові обговорення та/або індивідуальні бесіди для
визначення причин відхилень у поведінці, якщо це можливо, інформує батьків про результати; якщо
необхідно, консультується зі спеціалістом із захисту дітей, поліцією по справам молоді або іншим фахівцем
для забезпечення анонімності молодої людини, приймає від Комітетів для неповнолітніх молодих людей для
виконання суспільних робіт або направляє взяти участь у проекті навчання соціальним навичкам.
Важливість роботи мережі полягає в регіональному розвитку галузі молодіжної роботи в цілому у
співпраці з іншими молодіжними організаціями. Наприклад, якщо школа, молодіжний центр, працівник із
захисту дітей, молодіжні організації тощо, беруть участь у молодіжній роботі в регіоні, то кожна установа надає
ту послугу, що за домовленістю є її головним завданням і в якій вона сильна. Якісний результат забезпечується
взаємним прийняттям, довірою, розподілом праці та навантаженням, що відповідають цілям, налагодженому
інформаційному обміну та прагненням діяти для досягнення спільної мети – благополуччя молоді.

Ідея Добросовісної практики № 8 - Середовище молодіжного центру та пропоновані
послуги повинні бути послідовними
Метою діяльності молодіжного центру є забезпечення молоді безпечним середовищем для розвитку.
Отже, важливо подумати про розташування і функціональність центру і приміщень.
У приміщеннях молодіжного центру має бути можливість безпечно здійснювати заплановані заходи
або інші дії, необхідні для цілей центру, має бути достатньо місця для руху, забезпечена температура та
вологість, освітлення, побутова каналізація та пожежна безпека, відповідно до загальних вимог до приміщень,
що використовуються для навчання. Для забезпечення діяльності, визначеної в плані діяльності молодіжного
центру, необхідно задовольнити мінімальні просторові потреби молодіжного центру – окрім відкритого
приміщення (ігри, зона відпочинку, інформаційний куточок, комп’ютерний куточок, куточок для працівників,
телевізор тощо), туалет, офіс для працівників по справам молоді, приміщення для миття,   кухня/кухонний
куточок, технічне приміщення та відповідно до можливостей різні класи, приміщення для зустрічей, навчання,
хобі. З метою забезпечення захисту даних, надання консультацій та/або проведення довірливої бесіди, а також
забезпечення структурованої роботи в управлінні молодіжним центром важливо виділити в молодіжному
центрі окрему кімнату для працівників по справам молоді.
Залежно від регіону та кількості молодих людей, просторові потреби молодіжних центрів різні. В ідеалі
молодіжні центри розташовані в окремій побудованій для цього будівлі з кімнатами для різноманітних послуг.
Якщо молодіжний центр розташований в одній будівлі з іншою установою, наприклад, в школі, культурному
центрі або ратуші, для забезпечення нейтрального входу   (рівні можливості для всіх цільових груп), треба
забезпечити окремий вхід до центру, що також важливо при оренді кімнат (молоді люди часто хочуть орендувати
кімнати, наприклад, для своїх днів народжень, класних вечорів та інших тематичних заходів, поетичних
вечорів, виступів музикальних груп, театральних днів тощо). Приміщення молодіжного центру також активно
використовуються у вихідні (для проектів або для заходів об’єднань/товариств/партнерів). Це дозволяє брати
участь у молодіжній роботіі тим, хто протягом тижня займається іншою діяльністю. Відбуваються, наприклад,
тренінги, рекламні події тощо. Доступ до молодіжного центру бажано забезпечити безпосередньо з вулиці та
в місці з хорошою видимістю для запобігання та раннього виявлення найбільш поширених правопорушень.
Внутрішнє оздоблення та оформлення молодіжного центру мають бути привабливими для цільової групи, і,
якщо це можливо, просторові рішення здійснюються за участю молодих людей. Особливістю молодіжного
центру в суспільстві є гнучке та швидке надання необхідних послуг і в спеціально розроблених приміщеннях.

Метою послуг/діяльності за межами будівлі (наприклад, шкільні трудові табори, табори, дозвільна діяльність,
мобільна молодіжної роботи, інформаційні заходи) є більше залучення молодих людей до молодіжної роботи,
але також «запросити» молодь до центру, щоб окрім одноразової діяльності вони могли мати більш стабільне
середовище розвитку з більш широким амплуа.
При створенні або подальшому розвитку молодіжного центру першим кроком є забезпечення або
оновлення приміщень та інструментів, необхідних для створення бази молодіжних центрів, тобто послуг, що
відповідають потребам регіону.
При наданні якісної послуги відкритої молодіжної роботи, важливо створити комплексне рішення, що
складається з працівників і просторових рішень.

Ідея Добросовісної практики № 9 – Молодіжні центри, як інститути громадського інтересу,
дотримуються встановленого законодавства
Відповідальність персоналу молодіжного центру відрізняється залежно від робочих завдань і
специфіки. При створенні, управлінні та організації роботи молодіжного центру необхідно знати такі
правові акти (у випадковому порядку):
* Директор/керівник/ генеральний директор
o Умови та порядок підтримки молодіжних програм, молодіжних проектів, національних програм з
розвитку молодіжної роботи, молодіжних досліджень та установ по роботі з молоддю
o Естонська національна стратегія боротьби з ВІЛ та СНІД на 2006-2015 роки
o Національна стратегія використання структурних фондів на 2007-2013 роки
o Оновлена загальна концепція співробітництва у сфері молоді в Європі на 2010-2018 роки
o Стратегія роботи з молоддю Європейського Союзу. Інвестування та розширення прав і можливостей
o Європейська соціальна хартія (Стаття 7: Право дітей та молоді на захист)
o Закон про організацію місцевого самоврядування
o Положення про видачу ліцензії на діяльність молодіжного табору та бланки ліцензій на діяльність
o Вимоги до охорони здоров’я для постійних молодіжних таборів
o Закон про послуги та субсидії на ринку праці
o Європейська молодіжна інформаційна хартія
o Закон про школу за інтерасами https://www.riigiteataja.ee/akt/32343
o Умови та порядок подання заявок та виділення щорічних грантів молодіжним організаціям
* Директор/керівник/ виконавчий директор/ працівник по справам молоді/керівник проекту / керівник групи
та інший працівник в безпосередньому контакті з молоддю:
o Громадський порядок
o Статут комісії у справах неповнолітніх
o Правові акти, що випливають із Закону про засоби впливу на неповнолітніх: порядок гарантування,
зобов’язання неповнолітнього проживати з батьками, прийомним батьками або опікунами або в дитячому
будинку, порядок примирення, порядок участі в соціальних програмах або курсах лікування та порядок
виконання громадських робіт.
o Закон про алкоголь
o Закон про тютюн
o Закон про зобов’язальне право
o Пенітенціарний кодекс, закон про цивільне право
o Кримінально-процесуальний кодекс
o Пенітенціарний кодекс, закон про цивільне право
o Закон про молодіжну роботу https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017039
o Професійний стандарт для молодіжного працівника
o Закон про трудові договори (див. Обмеження щодо роботи неповнолітніх)
o Закон про охорону праці та безпеку праці
o Кваліфікаційні вимоги до молодіжного табору та керівника, виховника проектного табору та процедури
підтвердження їх відповідності
o Стандарт обслуговування молодіжної інформації
o Посібник з якості для кар’єрного інформаційного посередництва та кар’єрного консультування
o Принципи цифрової молодіжної інформації

o Закон про авторські права
o Закон про громадські зібрання
o Закон про охорону здоров’я
o Небезпека робочого середовища та робота, де заборонена праця неповнолітнього
Окрім цього, працівникам молодіжного центру та спеціалістам з розвитку молодіжного напряму корисно
знати і такі нормативно-правові акти:
* Закон Естонської Республіки про освіту http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=816786
* Закон про дошкільну дитячу установу http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=754369
* Закон про основну школу та гімназію http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=784125
* Оперативна програма розвитку середовища проживання
* Кримінально-процесуальний кодекс
* Перелік громадських робіт
* План зменшення рівня насильства на 2010-2014 роки
* Закон про неприбуткові організації
* Закон про громадські зібрання
* Закон про охорону здоров’я
* Закон про гігієну та безпеку праці
* Закон про будівництво
Окрім цього, у кожній місцевій громаді є різні правові акти, які діють лише на її території:
* Порядок організації громадського зібрання
* Підтримка громадської організації
* і т. д.

Ідея Добросовісної практики № 10 – Базові послуги молодіжного центру
Послуги молодіжного центру однаково доступні для усіх молодих людей у позашкільний час. Як
правило, молодіжний центр працює в будні дні з 13:00 до 20:00. Небагато молодіжних центрів відкриті
у вихідні, але вихідні активно використовуються для реалізації проектів. Це також дозволяє брати участь у
молодіжній роботі і тим, хто протягом тижня зайнятий іншою діяльністю.
Базою для створення послуг молодіжного центру є інтереси молоді та регіональні потреби. Виходячи
з цього, кожний молодіжний центр може самостійно вирішувати, якими сферами молодіжної роботи та в
якій мірі він буде займатися (наприклад, інформування молоді, консультації для молоді, дозвільна діяльність,
міжнародна молодіжна робота, участь молоді тощо).
Цілі створення молодіжного центру залежать від місця розташування, кількості молодих людей у
регіоні та економічного стану місцевого самоврядування. Хоча молодіжні центри керуються одними і тими
ж правовими актами, однак, керують ними люди з різним рівнем освіти і ставленням, створюючи тим самим
різної природи фізичні та соціальні середовища у молодіжних центрах. Як наслідок, послуги, які надають
молодіжні центри в Естонії, дуже різні.

Діяльність у молодіжних центрах можна умовно розділити на три категорії:
1) Діяльність, що пропонується в кожному центрі, зазвичай забезпечується з бюджету молодіжних центрів

(бюджет місцевого самоврядування або у випадку 3-го сектору сервісна робота), тобто мова йде про базові
послуги, які для молоді є безкоштовними:
* відкрите приміщення/кімната для молоді – можливість зустрітися з друзями, послухати музику, грати
в різні настільні ігри, використовувати комп’ютери, брати участь у різноманітних інформаційних заходах,
можливість користуватися кухнею;
* консультації з проектів та підтримка молодіжної ініціативи;
* передача інформації з питань молоді;
* первинне консультування молоді та, при необхідності, направлення до фахівця;
* профілактична діяльність;
* можливість волонтерської роботи;
* координація або підтримка молодіжних груп/активних груп.
2) Діяльність, яка не пропонується в кожному молодіжному центрі, забезпечується за наявності додаткового
‑

фінансування, але для молоді є безкоштовною;
* мобільна молодіжна робота (робота на вулиці, робота в Інтернеті, забезпечення послуги з роботи з
молоддю в іншому регіоні, забезпечення молодіжної роботи в місцях збору  молоді);
* підтримка зайнятості (діяльність, пов’язана з ознайомленням з трудовим життям, включаючи, наприклад,
організацію бірж праці та учнівських трудових дружин);
* спеціальні проекти з молодіжної роботи (включаючи роботу в мережі та надання супутніх послуг);
* координація фонду молодіжної ініціативи (ФМІ).
3) Діяльність, що надається за наявності додаткового фінансування і за яку, як правило, береться плата за
участь2:
* дозвільна діяльність;
* організація таборів;
* тематичні тренінги для молоді;
* міжнародна молодіжна робота.
Залежно від потреб місцевого самоврядування молодіжний центр може бути договірним партнером для,
наприклад, шкіл за інтересами, навчально-консультаційного, інформаційного та консультаційного або
кар’єрного центру. Молодіжний центр підтримує різні асоціації, рухи, молодіжні групи відповідно до їхніх
можливостей і компетенцій.

РЕЗЮМЕ основних цінностей молодіжних центрів:

Застосування методу відкритої молодіжної роботи забезпечує усім молодим людям на добровільній
основі з їх сторони розвиваючу та змістовну діяльність відповідно до їх індивідуальних здібностей та уподобань.
Діяльність молодіжних центрів спонукає молодь набувати та використовувати потрібні в житті навички та
компетенції, сприяє ініціативі та підприємництву молоді, підтримує пошук ідентичності, соціалізацію та
формує цінності.
Комплексний підхід молодіжного центру створює для молоді середовище для розвитку та спілкування
у відповідний позашкільний час. Заходи, що пропонуються в центрі, у першу чергу сприяють ініціативі та
неформальному навчанню молоді, набуттю досвіду через діяльність та спілкування.
Важливою перевагою молодіжного центру в мережі та співпраці є раннє виявлення проблем
молоді та гнучкість пропозиції доречної діяльності. Молодіжний центр може зосередитися на певній темі,
змінюючи відповідно до потреб послуги залежно від індивідуума або цільової групи, і тим самим стаючи
більш ефективним (контактний працівник по справам молоді, консультант з питань кар’єри, інформаційний
працівник, мобільний працівник по справам молоді і т. д.). Перевагою і сильною стороною є прямий контакт
з молодою людиною на основі її власної волі. Цінність молодіжного центру, особливо в невеликих регіонах,
полягає в доступності послуг для молодих людей, а для партнерів – у можливості охопити більше молодих
людей одночасно.
Молоді люди приходять до молодіжного центру з різних причин. До молодіжного центру їх приваблює
можливість бути зі своїми друзями та реалізувати свої інноваційні ідеї. Отримання успішного досвіду успіху
спонукає молоду людину приходити знову і знову та відкривати в собі нові аспекти.
Молодіжні центри діють у вільному від упереджень, неформальному середовищі з різноманітною
діяльністю та можливістю розвиватися таким шляхом, що підходить для молодої людини.

Молодіжний центр є однією з установ, що сприяє формуванню та розвитку людського
капіталу. Створені та прописані сьогодні ціннісні орієнтації та моделі поведінки впливають
на усе суспільство в майбутньому.

Середовище

Компетентний
персонал

Діяльність на
основі потреб

З молоддю і
для молоді

2 Якщо тільки власник центру не передбачив, що діяльність має бути надана безкоштовно

Метод відкритої молодіжної роботи
Однією з головних особливостей молодіжного центру є використання принципів відкритої молодіжної
роботи. Метою відкритої молодіжної роботи3 є надання молодим людям можливості добровільної участі, для
підтримки їх активності та самостійності в соціальному житті.
Виходячи з мети, діяльність повинна:
● бути освітньою, що дозволяє молодим людям набути навичок і знань;
● з рівними можливостями, тобто придатна для усіх молодих людей, незалежно від їх освітнього,
економічного або соціального походження;
● через довірливі відносини між працівником по справам молоді заохочувати молодих людей брати участь
у процесах ухвалення рішень, які на них впливають;
● підтримувати молодь, щоб вони розуміли і брали участь в обговоренні проблем, які впливають на них та
суспільство в цілому.
За принципами відкритої молодіжної роботи, молода людина має право:
● робити різні вибори і з різних варіантів вибрати той, який найкраще підходить для неї;
● отримати достатню підтримку для досягнення свого потенціалу;
● розвивати свої цінності, ставлення та здатність критично аналізувати навколишній світ та у разі
необхідності реагувати на нього.
Для реалізації принципів відкритої молодіжної роботи використовується метод відкритої молодіжної роботи,
який є інструментом для створення умов для діяльності з розвитку молоді, у разі яких діяльність:
● є відкритою для кожної молодої людини без встановлення передумов для її переконань, здібностей,
навичок, знань і фінансових можливостей;
● активно залучає молодь до ініціації та розвитку діяльності;
● дає можливість молодим людям спілкуватися і розвиватися у позашкільний час, надаючи пріоритет
розвитку власної ініціативи молодих людей і створюючи умови для неформального навчання, зокрема,
для отримання досвіду через діяльність і спілкування.
Завдяки використанню методу відкритої молодіжної роботи перед назвою молодіжного центру
використовується слово «відкрити». Окрім цього, молодіжні центри відомі під такими назвами: (просто)
молодіжний центр, молодіжна кімната, молодіжний будинок, дитячий центр, центр дозвілля молоді, центр
хобі молоді, центр дозвілля, молодіжний клуб, центр молодіжного та безперервного  навчання і т. п. На додаток
до використовуваного методу, назва молодіжних центрів пов’язана з місцем розташування, структурою
молодіжного центру, зовнішнім виглядом і сферою або послугами, що бажають виділити4.
Загалом застосування методу відкритої молодіжної роботи забезпечує усім молодим людям
на добровільній основі розвиваючі та змістовні заходи, які відповідають індивідуальним здібностям та
уподобанням. Діяльність молодіжного центру спонукає молодь набувати та використовувати необхідні в житті
навички та компетенції, сприяє ініціативі та підприємництву молоді, підтримує пошук ідентичності, соціалізації
та формуванню ціннісних орієнтирів.

3 Принципи відкритої молодіжної роботи (2002), Естонська асоціація відкритих молодіжних центрів
www.ank.ee
4 Результати опитування «Яка вона Естонська асоціація відкритих молодіжних центрів» (Mis loom on ANK)
(2011), «Аналіз впливу закупок молодіжних центрів ЄСФ» (2012), Естонська асоціація відкритих молодіжних
центрів www.ank.ee
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