УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ-2025
ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ КОМПАНІЙ, ДЕРЖАВИ ТА ОСВІТИ
ЗАРАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ

Наше бачення
Молодь є рушійною силою змін. Надаючи підтримку молоді сьогодні, ми інвестуємо в
майбутнє України. Саме тому важливо створити умови для реалізації молоді в Україні саме це і було метою ініціативи Український Пакт заради молоді, що з 2016 року
об’єднала зусилля держави та бізнесу заради вирішення проблем освіти та зайнятості
молоді.
Український Пакт заради молоді за п'ять років став найбільшою ініціативою державноприватного партнерства, об'єднавши понад 140 роботодавців, які спільно створили
більше 45000 робочих місць для молоді. Проведено 100 форумів, круглих столів та
тренінгів за участі 3000 молодих людей, освітян та роботодавців.
Ініціатива була визнана CSR Europe однією з кращих практик для молоді у Європі, а
глобальна ініціатива ООН Decent Jobs for Youth назвала Пакт одним із кращих прикладів
реалізації Цілі сталого розвитку №8 у світі.

Нові соціальні та економічні виклики 2020 року для роботодавців потребують нових
підходів до роботи щодо працевлаштування молоді у період мінімізації наслідків
пандемії, в тому числі молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах: внутрішньо
переміщені особи, сироти, молодь з інвалідністю тощо. Прийшов час оновити Пакт і
продемонструвати нові підходи.

Наш заклик до дій
Ми закликаємо інші компанії, заклади освіти, міжнародні
інституції та молодіжні організації приєднатися, розвивати і
зміцнювати співробітництво з метою якісної освіти та
працевлаштування молоді - Цілей сталого розвитку №4 та №8.

Наші зобов’язання до 2025 року:
1. Спільно з іншими підписантами Пакту заради молоді сприяти створенню
20 000 місць для стажування та роботи молоді в Україні. З цією метою:
1) пропонуватимемо більш високоякісні програми стажування та робочі місця
початкового рівня для молоді;
2) сприятимемо розробці системи економічних стимулів для роботодавців, що
працевлаштовують молодь;

3) підтримуватимемо реалізацію програм з розвитку практичних навичок для молоді з
метою подальшого працевлаштування, у тому числі цифрових та підприємницьких
навичок, фінансової грамотності тощо.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сприяти створенню 1000 партнерств між бізнесом та освітнім сектором
щодо якісної освіти та розвитку молоді в Україні. З цією метою:
1) забезпечимо ефективну комунікацію роботодавців та освітнього сектору, зокрема
Міністерства освіти і науки України, закладів вищої, професійної та загальної середньої
освіти;
2) сприятимемо обміну кращими практиками співробітництва бізнесу та навчальних
закладів (дуальної освіти, онлайн-практики, навчання викладачів тощо).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Надати 1500 молодим людям менторську підтримку з питань професійної
реалізації, залучивши більше 1000 представників/ць компаній у якості
менторів/ок. З цією метою:
1) створимо Всеукраїнську платформу для менторської підтримки молоді (зокрема
вразливих категорій) з питань побудови кар'єри від співробітників/ць компанійпідписантів;

2) започаткуємо проведення щорічного Національного тижня молоді в компаніях для
студентської молоді ЗВО та ЗП(ПТ)О.

Ініціатори Пакту заради молоді-2025

Центр «Розвиток КСВ»

Міністерство молоді
та спорту України

Фонд ООН у галузі
народонаселення в Україні

Ми закликаємо бізнес підтримати Український Пакт заради молоді-2025 та
долучитися до виконання його цілей підписавши його текст. Ми також
запрошуємо заклади освіти, міжнародні інституції, молодіжні організації
ставати партнерами ініціативи для закріплення та поширення її результатів!

Можливості для роботодавців-підписантів:
• можливість ініціювати та брати участь у зустрічах з
профільними міністерствами для відстоювання інтересів
роботодавців з питань освіти та зайнятості молоді;
• участь у менторській платформі від Пакту, а також у форумах,
тренінгах, круглих столах і зустрічах із закладами освіти;

• можливість участі в якості спікерів та експертів на заходах
партнерів Пакту в різних регіонах;
• безкоштовне розміщення і поширення інформації про
програми для молоді.

Щоб приєднатися до Пакту, заповніть форму
на сайті careerhub.in.ua/pact-for-youth-2025

