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І. Аналіз ситуації щодо дотримання прав 
дітей: зацікавлені сторони

• діти та молодь;

• дитячі та молодіжні організації;
• батьки;

• організації громадянського суспільства, що 
діють у сфері прав дитини;

• відповідні установи та заклади, які можуть 
надати необхідну статистику

• наукові установи;

• представники бізнесу;

• ЗМІ.



І. Аналіз ситуації щодо дотримання прав 
дітей: Аналіз наявних даних:

• Огляд нормативної бази та результатів досліджень 

• Визначення переліку наявних ресурсів, пов'язаних 
з правами дитини та добробутом громади

• Консультації з місцевими зацікавленими 
сторонами (зазначеними в попередньому кроці);

• Інтерв'ю, опитування та фокус-групові обговорення 
для оцінки інтересів, очікувань, існуючої ситуації, 
визначення поглядів на проблеми та 

      пріоритетні напрямки, визначення 
      ризиків та можливих обмежень щодо 
      впровадження ініціативи МДД.



ІІ. Розробка плану впровадження ініціативи 
МДД

• формулювання теорії змін (визначення 
"шляхів зміни", тобто умов, які повинні 
бути створені для забезпечення бажаних 
змін і отримання очікуваних результатів)

• розробка логічної структури заходів з 
показниками для моніторингу прогресу і 
впливу, 

• визначення ролей, обов'язків і термінів, а 
також необхідних ресурсів (фінансових, 
технічних, кадрових, 
інфраструктурних…).



Постановка цілей та завдань, визначення 
заходів

Сфери впливу Цілі Завдання Заходи

Безпечне та чисте 
середовище

   

Освіта    

Охорона здоров’я та 
підтримка материнства

   

Дозвілля та культурний 
розвиток

   

Соціальний захист та 
підтримка

   

Забезпечення участі 
дітей у громадському 
житті

   



Бюджетування

Поняття «Фінанси для дітей»                   
визначає п'ять принципів, якими слід 
керуватися здійснюючи  бюджетування 
заходів для дітей:

• 1. Адекватність
• 2. Прозорість та підзвітність
• 3. Справедливість та неупередженість
• 4. Результативність
• 5. Ефективність
Рекомендація: впровадження ініціативи МДД 
варто організовувати з використанням 
програмно-цільового методу 
бюджетування 



І ІІ. Реалізація плану дій
Забезпечити своєчасне та 
скоординоване виконання Плану 
можна наступним чином:

• Поширюючи План дій письмово всім 
виконавцям

• Включаючи у партнери дітей у місті / 
громаді;

• Проводячи регулярні збори або 
організовуючи конференц-дзвінки;

• Отримуючи регулярні звіти від партнерів-
виконавців;

• Святкуючи виконання завдання;

• Отримуючи від дітей зворотній зв'язок у 
режимі реального часу.



ІV. Моніторинг та оцінка

Хороші індикатори мають 3 ознаки:

• Одиниця виміру, як кількісна, так і якісна 
(наприклад, кількість)

• Одиниця аналізу (наприклад, діти);

• Вимірюваний контекст (наприклад, 
проживання в даній громаді).



Індикатори розділяють на:

• індикатори процесу (кількість проведених 
заходів, витрачених ресурсів, 
розповсюджених матеріалів…);

• індикатори результату (кількість дітей, які 
змогли скористатися новими 
можливостями, кількість навчених 
спеціалістів, які працюватимуть з 
підходом, дружнім до дитини…);

• індикатори впливу на ситуацію (індикатори, 
які свідчать про зміни у тому чи іншому 
напрямку/сфері життєдіяльності завдяки 
ініціативі МДД)



Оцінка досягнутих результатів
В процесі оцінки пропонується опиратися на 5 
критеріїв:

• Релевантність: Наскільки релевантними або 
значимими є здійснені заходи та результати щодо 
місцевих та національних особливостей та 
пріоритетів?

• Результативність: Чи досягнуті поставлені цілі?
• Ефективність: Чи ці цілі досягнуті максимально 

економічно вигідним шляхом?

• Стійкість: чи є позитивні результати або впливи 
стійкими?

• Вплив: Чи допомогли реалізовані заходи в 
досягненні цілей розвитку вищого рівня? Чи 
вплив/ефект впливу на ситуацію є відчутним для 
цільової групи?



Визначення необхідних ресурсів та 
індикаторів

Сфери впливу Ресурси Індикатори
Фінансові Кадрові Індикатори 

виконання
Індикатори 
впливу

Безпечне та чисте 
середовище

    

Освіта     

Охорона здоров’я та 
підтримка 
материнства

    

Дозвілля та 
культурний розвиток

    

Соціальний захист та 
підтримка

    

Забезпечення участі 
дітей у громадському 
житті

    



V. і ІV. Отримання статусу 
міста, дружнього до дитини

Загальні мінімальні критерії для отримання від ЮНІСЕФ 
статусу міста, дружнього до дитини:
• Досягнуті позитивні результати за хоча б 3 напрямками 

ініціативи МДД;
• Забезпечено значущу та всеосяжну участь дітей та молоді 

на усіх етапах;
• Продемонстрована відданість усуненню дискримінації 

дітей у політиці та діях місцевої влади.



Забезпечення активної участі дітей у 
впровадженні ініціативи МДД
Інструменти залучення дітей:

Дитяча дорадча рада (Львів)



Дитячі громадські слухання



Анкетування дітей



Школа лідера



Вибори дитячого міського голови і 
парламенту

Дитячий парламент Дарницького р-ну м. Києва



Створення інтернет-платформи 
/соціальної мережі 



Використання відеоігор



Дякуємо за увагу!

Бажаємо успіху у реалізації усіх ваших 

дружніх до дитини ініціатив!

Ольга Цвілій otsviliy@gmail.com 

Ірина Запотоцька zapototska@gmail.com  
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