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«Німецька молодь в Україні», для  
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справах осіб німецького походження, які проживають в Україні 

 

м. Берлін, 06 червня 2017 року 

 

1. Дозвольте висловити щиру вдячність німецькій та українській сторонам за 

продовження роботи Міжурядової комісії. Адже робота Міжурядової комісії є 

важливою складовою  стратегічного партнерства України та Німеччини, та 

являється ефективним засобом європейської інтеграції України, а також 

практичним механізмом впровадження  європейських стандартів на міжнародних 

рівнях.  

 

2. Насамперед висловлюємо велику подяку за надану можливість представляти 

інтереси німців, німецької молоді України на засіданні Міжурядової комісії.  

 

3. Коротка інформація про Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в Україні». 

Об’єднання засноване у 2001 році. Актив організації складає молодь німецького 

походження, а також всі, хто цікавиться німецькою культурою, мовою та 

традиціями. У більш ніж 60 населених пунктах працюють німецькі центри зустрічей, 

в кожному з яких є молодіжна ініціатива, гурток. На сьогодні Об’єднання налічує 

понад дві тисячі членів з усіх куточків України.  

 

4. Основними напрямками роботи ВО НМУ є розвиток українсько-німецького 

партнерства, інтеграція молоді німецького походження в Україні, а також розвиток 

та поширення німецької мови, історії, культури, традицій. 

 

5. Більшість проектів та молодіжних обмінів, на даний час, проводяться у таких 

напрямках як: молодіжне політичне виховання, європейська інтеграція, виховання 

активної громадянської позиції у молоді. У Німеччині учасники обмінів відвідують 

різноманітні інституції, фонди, де знайомляться з державною молодіжною 

політикою ФРН, з новими формами участі молоді у прийнятті державних рішень і 

розвитку економіки, новими методами роботи з молоддю та переселенцями. 

Завдяки такій направленості проектів спостерігається стрімкий ріст інтересу та 

залучення молоді до формування та реалізації політики та програм, що стосуються 

суспільства взагалі і молоді зокрема. Важливо відмітити, що в рамках таких обмінів 

проводяться різноманітні зустрічі з уповноваженими особами, під час яких 

делегації нашої молоді гідно представляють Україну в Європі.  

 

У 2016 та у першій половині 2017 року проведено 6 міжнародних обмінів, в яких 

прийняло участь понад 100 осіб з різних міст України.  

Більше 10 молодіжних проектів всеукраїнського масштабу у яких взяло участь 

понад 600 молодих людей з різних куточків України.  

 

Важливо відзначити і те, що ми проводимо двосторонні обміни, молодь з ФРН 

охоче приїздить в Україну. А також з літа 2016 ВО НМУ ініційовано проведення 

тристоронніх обмінів, між  Україною Німеччиною та Польщею, а також  Українсько – 

Німецько - Російський обмін. 



Один  з найцікавіших та важливих  молодіжних тристоронніх обмінів (Україна, 

Польща, Німеччина) дві частини якого вже проведені, а остання завершальна 

частина пройде у липні у м. Дрездені. Це молодіжний обмін під назвою: «Далеко від 

дому- чи вдома, Переселенці, біженці та національні меншини у Європі», Метою 

проекту є посилити свідомість молоді про Європу, по новому витлумачити роль ЄС 

для молоді та розвинути її міжкультурну, демократичну і мовну компетентність. 

Особливу увагу надано  проблемам сучасних вимушених переселенців та біженців, 

що є одною з найактуальніших тем у країнах учасницях обміну.  

 

Фінансову підтримку на міжнародні проекти ми одержуємо від Міністерства 

внутрішніх справ Німеччини, а також  з інших джерел наприклад  Erasmus+,  Meet 

Ap!, Robert Bosch Stiftung,  Міністерства внутрішніх справ Німеччини,  (Auswärtiges 

Amt). 

 

Співробітництво з партнерськими організаціями в Німеччині та ЄС.  Німецька 

молодь України тісно співпрацює з різноманітними молодіжними організаціями у 

ФРН не тільки в рамках міжнародних обмінів, а також у програмах двосторонніх 

молодіжних стажувань та волонтерства. Потрібно підкреслити, що програми 

стажувань та волонтерської діяльності є двох видів: короткотривалі протягом двох 

місяців та довготривалі протягом одного року, На сьогоднішній день 3  молодих 

людей проходять річну програму волонтерства, у трьох партнерських організаціях  

ВО НМУ що до короткотривалих програм стажувань, то за 2016р- 2017р. по такій 

програмі Німеччину відвідали 8 молодих людей.   Під час стажування учасники не 

тільки вдосконалюють знання німецької мови, а й знайомляться з системою 

побудови співпраці та фінансування молодіжних організацій у Німеччині. А також 

допомагають ініціювати   та проводити міжнародні молодіжні обміни.  

 

Наші партнери у ФРН: 

Надійними партнерами з якими ми маємо підписані угоди про партнерство та тісно 

співпрацюємо є:  Федеральне об’єднання «Німецька молодь в Європі» (Deutsche 

Jugend in Europa Bundesverband), Політична молодіжна асоціація м. Дрезден 

(Politischer Jugendring Dresden e. V.), Aktion West Ost, Düsseldorf e. V.,  Союз молоді 

німецьких меншин у Польщі  

 

Протягом 10 років молодіжні об'єднання Федеральне об’єднання «Німецька молодь 

в Європі» (Deutsche Jugend in Europa Bundesverband),  та ВО НМУ підтримують 

партнерські відносини, і на протязі 15 років співпрацюють молодіжним союзом 

російських німців (Jugendring der Russlanddeutschen).  

У квітні 2017 р. між організаціями: Федеральне об’єднання «Німецька молодь в 

Європі», (Deutsche Jugend in Europa Bundesverband), Молодіжним союзом 

російських німців та Всеукраїнським об’єднанням Німецька молодь в Україні був 

підписаний тристоронній договір партнерства. 

За допомогою цих партнерських домовленостей молодіжні організації намагаються 

об'єднати якомога більше молоді, незалежно від походження, релігійних поглядів і 

соціального статусу. Не дивлячись на міжнаціональні конфлікти і суспільне 

розчарування, було прийнято рішення підписати договір про тристороннє 

партнерство. Таким чином, сторони продемонстрували прагнення до миру і 

готовність до міжнародних обмінів. В рамках молодіжної роботи посилюються 

молодіжні відносини між трьома країнами, що послужить приводом для більшої 

кількості програм обміну.  



 

 

6. Безвізовий режим.  

З 11 червня  2017 року для громадян України починає діяти безвізовий режим з ЄС. 

А з вересня 2017 року починається рік німецької мови в Україні і рік української 

мови в Німеччині. Ці два фактори дадуть сильний імпульс для розвитку молодіжних 

Українсько-Німецьким обмінів 

 

7. Пропозиція підписання типової міжурядової угоди щодо молодіжних обмінів. 

Згідно протоколу переговорів про співпрацю з молодіжної політики на 2010-2011 

роки між Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту і Федеральне 

міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Федеративна 

Республіка Німеччина зазначено, що ВО НМУ у попередні роки координувало 

майже чверть усіх молодіжних Українсько Німецьких обмінів.  Ми вважаємо що, 

було б важливо відзначити в Комюніке 8-го засідання  міжурядової українсько – 

німецької  комісії, що: Рада німців України та Об'єднання "Німецька молодь в 

Україні" зацікавлені в подальшому розвитку німецько-українських молодіжних 

обмінів та створення оптимальних умов для цього з боку Міністерства молоді та 

спорту України та Федерального міністерства у справах сім'ї, людей похилого віку, 

жінок і молоді Німеччини.   

Пропонуємо розглянути можливість підписання типової  міжурядової угоди що до 

молодіжних обмінів у сфері молодіжної політики між Міністерством у справах 

молоді і спорту України та Федеральним Міністерством у справах жінок і молоді 

ФРН. Адже угода 1993 року потребує актуалізації.  

 

На 2017-2018 рік планується   підсилити мовну роботу серед молоді та дітей  і 

провести, більше 20 проектів мовник проектів. На кінець 2017року разом з фондом 

Конрада Аденауера планується проведення молодіжної конференціії для молоді 

національних меншин з країн східного партнерства. І звичайно планується 

збільшити кількість міжнародних молодіжних обмінів.  

 

8. Ми розуміємо, що саме залучення молоді до реалізації молодіжної політики, 

співробітництво органів державної влади з громадськими організаціями є 

невід’ємною частиною сучасної демократичної держави і молодь націлена 

працювати у цьому напрямку. ВО НМУ прагне розвивати та інтегрувати молодь в 

Україні для успішного та мирного майбутнього своєї держави!  


