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Мережа молодіжних хабів

До складу мережі 
молодіжних хабів 
зараз входять:
1) ХАБ «[КОМОРА]» 
(м. Первомайський)

2) ХАБ «CITY» 
(м. Чугуїв)

3) ХАБ «CUBE»
(м. Балаклія)

4) ХАБ «PIXEL» 
(Лозівська ОТГ)

5) ХАБ «REDHUB»
(м. Красноград)

6) ХАБ «HUB_ІДЕЙ» 
(м. Зміїв)

7) ХАБ «SMART» 
(Нововодолазька ОТГ)

8) МЦ «IZYUM»
(м. Ізюм)

• До 2017 року існувало лише 2 молодіжних 
центри в Харківській області: м. Лозова та м. 
Красноград;

• В 2016 році стартував проект GIZ «Молодіжний
лідер» в 5 громадах: Лозова, Чугуїв, Балаклія, 
Первомайський та Великий Бурлок;

• В 2017 році в 4 громадах (крім Великого 
Бурлука) було створено перші молодіжні хаби;

• В 2018 році було створено хаб в Краснограді;

• В 2019 році було створено хаби в Змієві, Новій 
Водолазі, Золочіві, Валках, Рогані та 
молодіжний центр в Ізюмі;

• В 2020 році очікуємо відкриття молодіжних 
хабів в Мерефі, Старому Салтові, Малій 
Данилівці, Вовчанську, Слобожанському, 
Олексіївці, Малинівці та інших громадах.



Первомайський молодіжний хаб «[КОМОРА]»

• Юридичний статус: структурний підрозділ Первомайської ЦБС, яка підпорядковується 
Первомайському відділу культури та туризму.

• Будівля: хаб знаходиться в Первомайській міській центральній бібліотеці, 
що розташована на другому поверсі громадського центру.

• Приміщення: одна кімната площею 60 кв. м. з великими вікнами на всю стіну, 
обладнана різноманітним технічним обладнанням.

• Штат: в ЦБС працює 7 осіб (директор ЦБС, куратор хабу, 2 бібліотекара дорослого 
відділення і 2 дитячого, прибиральниця).

• Заходи: на постійній основі проводяться семінари та тренінги, проходять ігрові 
вечори, кіновечори, інструментальники, гуртки інформатики та журналістики, тощо...

• Особливість: проведення турніру з логічних ігор від ігрового клубу «Дайс», діяльність 
на базі хабу молодіжного ЗМІ «Teen Time» та МГО «BrainUP».



Чугуївський молодіжний хаб «CITY»

• Юридичний статус: структурний підрозділ КЦ «Імідж» та закріплений за ГО «CITY».

• Будівля: хаб знаходиться в двоповерховій будівлі Чугуївського культурного центру 
«Імідж».

• Приміщення: одна кімната площею 50 кв. м., в якій є настільний футбол і теніс, 
а також Х-ВОХ та плазма.

• Штат: в КЦ «Імідж» багато співробітників, а за хабом закріплено 1,5 ставки. 

• Заходи: на постійній основі проводяться семінари, тренінги, майстер-класи, щотижня 
відбуваються ігрові вечори де грають в різні логічні ігри, тощо…

• Особливість: на базі хабу діє молодіжний парламент Чугуєва, молодіжне ЗМІ «RPN 
studio» та громадське ТБ «City Media», проходять турніри з логічної гри «Brain BAR».



Балаклійський молодіжний хаб «CUBE»

• Юридичний статус: структурний підрозділ РКЗ «Балаклійський РБК».

• Будівля: хаб знаходиться в двоповерховій будівлі районного Будинку Культури.

• Приміщення: одна кімната площею 50 кв. м., в якій є настільний футбол і хокей, 
а також дуже гарні настінні написи та малюнки.

• Штат: в РКЗ «Балаклійський РБК» багато співробітників, а за хабом закріплено 0,5 
ставки. 

• Заходи: на постійній основі проводяться семінари, тренінги, майстер-класи, заняття з 
психологічного розвантаження, кіновечори та вечори поезії, експертна підтримка та 
впровадження молодіжних ініціатив, тощо…

• Особливість: майстер-класи з пісочної анімації та творчі майстер-класи.



• Юридичний статус: структурний підрозділ Лозівського міського центру молоді, який 
підпорядковується Лозівському управлінню освіти, молоді та спорту.

• Будівля: хаб знаходиться в окремому двоповерховому приміщенні Лозівського
молодіжного центру.

• Приміщення: будівля МЦ/хабу має близько 300 кв. м, 10 кімнат + 2 сан. узли.

• Штат: в молодіжному центрі працює 5 співробітників (директор, три спеціалісти, 
прибиральниця). В хабі 1 куратор без ЗП та волонтери. 

• Заходи: постійно проходять кінопокази, репетиції брейкерів та дівчат з k-pop (3 
групи), грають в "Мафія", "Крокодил", "Пойми меня« та інше.

• Особливість: постійні зустрічі шанувальників Азіатської культури, семінари по цій 
тематиці та вивчення мов.

Лозівський молодіжний хаб «PIXEL»



Красноградський молодіжний хаб «REDHUB»

• Юридичний статус: структурний підрозділ КЗ «Красноградська районна бібліотека», 
яка підпорядковується сектору культури та туризму Красноградської РДА.

• Будівля: хаб знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі Красноградської
районної бібліотеки.

• Приміщення: одна кімната площею 70 кв. м.

• Штат: в бібліотеці працює 8 осіб, один з яких адмініструє діяльність хабу.

• Заходи: проводяться різноманітні форуми, конференції, концерти, лекції, майстер-
класи, тематичні вечірки, дискотеки, поетичні та музикальні вечори, тощо…

• Особливість: у хабі діє Волонтерська Ліга, метою якої є волонтерство в усіх його 
проявах.



Нововодолазький молодіжний хаб «SMART»

• Юридичний статус: приватний, засновник ГО «Наступне покоління».

• Будівля: хаб розташований у триповерховому приміщенні КЗ 
РБК «Нововодолазький районний Будинок культури».

• Приміщення: дві кімнати з коридором на горищі БК площею 37,3 кв. м.

• Штат: в хабі є куратор, два співробітники (всі без ставок) та волонтери. 

• Заходи: постійно проводимо ігрові вечори в «Мафію» та інші логічні ігри, 
влаштовуємо кінопокази та толоки в лісах и на річках, а також велодні та інше...



Ізюмський молодіжний центр «IZYUM»

• Юридичний статус: бюджетна установа.

• Приміщення: одна кімната площею 86 кв. м.

• Штат: в хабі на ставку працює один працівник (директор). 

• Заходи: постійно проводяться кіновечори, ігрові вечори від CashFlow, змагання з 
Спідкубінгу, реалізуються навчальні та творчі проекти.

• Особливість: вільний простір для творчості, креативу та неформальної освіти.



Зміївський молодіжний хаб «HUB_ІДЕЙ»

• Юридичний статус: приватний, засновник ГО «Розвиток разом».

• Будівля: хаб знаходиться в приватній будівлі.

• Приміщення: одна кімната площею 60 кв. м.

• Штат: в хабі немає ставок, є куратор та волонтери. 

• Заходи: постійно проходять різноманітні семінари та тренінги; організовуємо 
туристичні події та толоки, а також дозвілля для різних вікових категорій; підтримуємо 
молодіжні ініціативи, проводимо ігрові вечори, тощо. 

• Особливість: пропаганда волонтерства та ековідповідальністі (лекції, впровадження 
серії занять з ековідповідальності в школах.



Діючий проєкт "Молодіжні хаби Харківщини драйвують
громадську активність" реалізується в рамках Програми 
сприяння громадській активності Долучайся, що 
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID) та реалізується Pact в Україні. 



Допомога в створенні інших хабів та МЦ

• Проводимо зустрічі з міськими та селищними головами на тему 
створення в їх громадах молодіжних хабів або центрів;

• Прокачуємо молодь в цих громадах, розповідаючи, що таке молодіжний 
хаб або центр, молодіжна громадська організація та молодіжна рада. 
Чим вони відрізняються і на що направлена їх діяльність;

• Розповідаємо всім зацікавленим особам в громаді, як створити ту чи 
іншу ініціативу (МХ/МЦ, МГО, МР) направлену на розвиток молоді та на 
які гранти звернути увагу. Допомагаємо в написанні таких грантових 
заявок.

«Хаби Харківщини» в Ізюмі з 
семінаром про Бюджет Участі

Мерефянська ОТГ
переймає опит

створення 
молодіжного хабу 

в хабі [КОМОРА]



Наше бачення програми розвитку молоді 

Зареєстровано мережу молодіжних хабів Харківської області, як окрему 
філію Асоціації Молодіжних Центрів України «Хаби Харківщини»;

Внесли пропозиції щодо реалізації молодіжної політики до Стратегії 
розвитку Харківської області на 2021-2027 роки (чекаємо на рішення);

• Підписати меморандум о співпраці між філією «Хаби Харківщини», 
ХОЦМ та іншими управліннями, організаціями і структурами, що 
займаються розвитком молодіжної політики по Харківській області та на 
території України (АМЦУ до якої входить наша філіє є одним з 
засновників та членів НУМО);

• Створити команду експертів та ресурсний центр для допомоги в 
створенні та розвитку молодіжних хабів, організацій і рад;

• Створити молодіжну раду при ХОДА та координаційну раду при ХОЦМ, 
куди будуть входити представники молодіжних хабів, рад та організацій;

• Виділити землю на території Харківської області з рекреаційним 
потенціалом під створення нового обласного МЦ під управлінням ХОЦМ 
та молодіжних хабів, як дорадчого органу (координаційна рада).



Мережа молодіжних хабів

Потенціал мережі 
молодіжних хабів:

9) ХАБ «ENERGY»
(Золочів)

10) ХАБ «РОЗВИТОК» 
(Валки)

11) ХАБ «SEL’CLUB»
(Роганська ОТГ)

12) ХАБ «…»
(Мерефянська ОТГ)

13) ХАБ «…»
(Малоданилівська ОТГ)

14) ХАБ «…»
(Слобожанське)

15) ХАБ «…»
(Вовчанськ)

16) Молодіжний центр 
(Красноград)

17) Молодіжний центр
(Лозова)



ЦЕ НЕ ВСЕ,
МИ

ПРАЦЮЄМО
ДАЛІ!

Дякую за увагу, чекаю на запитання! 


