
ЗЕ!МОЛОДІЖКА 

НАШ МАНІФЕСТ 

 

Разом ми – змінотворці! 
Для досягнення великих результатів, потрібно починати з маленьких 
кроків. Щоб зміни відбувалися, їх потрібно робити. Кожен з нас має 
брати участь у вирішенні проблем суспільства та у побудові 
майбутнього, адже кожен з нас Президент змін навколо себе. 
 
 
Об'єднання молоді зшиває країну! 
Ми не ділимо країну на «тих» та «інших». Ми вважаємо, що єдність та 
розуміння одне одного – це те, що допоможе збудувати національний 
та культурний капітал сучасної України. 
 
 
Екологічність – це частина відповідальності 
Кожен має бути екологічно відповідальним по відношенню до себе, 
до природи, до оточуючих. 
 
 
Чесність, прозорість, справедливість 
Громадськість, бізнес та влада – це рівноправні партнери, які разом 
йдуть до спільної мети. Саме на чесності, прозорості й 
справедливості будується їх взаємодія. 
 
 
Час байдужості минув 
Громадянська позиція має бути в усіх. Все, що відбувається в країні 
стосується кожного з нас. 
 
 
Світ має бути інклюзивним та безбар'єрним 
Ми хочемо, щоб світ був доступний для всіх і кожного. Інклюзивність 
та безбар'єрність мають бути присутніми абсолютно в усіх сферах 
життя. 
 



 
Наше майбутнє – в Україні 
Ми вважаємо, що кожен молодий громадянин повинен отримати 
можливість реалізувати себе у своїй країні. Усвідомлюємо, що якісна 
освіта, гідна робота, доступне житло – це питання, які турбують 
кожного, хто пов'язує своє майбутнє з Україною. 
 
 
Критичне мислення – це ключ до свідомого суспільства 
Молодь, яка аналізує, обмірковує кожен крок та є незалежною у 
прийнятті рішень, не стане об'єктом маніпуляцій та пропаганди. 
Вважаємо, що ключем до екологічного та корисного інформаційного 
простору є критичне мислення. 
 
 
 

ZE!MOLODIZHKA 
OUR MANIFESTO 
 

Together we are changemakers! 
To achieve great results, you need to start with small steps. For change to 
happen, it needs to be done. Each of us must take part in solving the 
problems of society and in building the future, because each of us is the 
President of change around us. 
 
 
Youth Association sews the country together! 
We do not divide the country into "those" and "others". We believe that 
unity and understanding of each other is what will help build the national 
and cultural capital of modern Ukraine. 
 
 
Environmental friendliness is part of the responsibility 
Everyone should be environmentally responsible in relation to themselves, 
to nature, to others. 
 
 
Honesty, transparency, justice 



The public, business and government are equal partners who work 
together towards a common goal. It is on honesty, transparency and 
fairness that their interaction is built. 
 
 
The time of indifference is over 
Everyone should have a civic position. Everything that happens in the 
country concerns each of us. 
 
 
The world must be inclusive and barrier-free 
We want the world to be accessible to everyone. Inclusiveness and 
barrier-freeness must be present in absolutely all spheres of life. 
 
 
 
Our future is in Ukraine 
We believe that every young citizen should have the opportunity to realize 
themselves in their country. We are aware that quality education, decent 
work, affordable housing are issues that concern everyone who connects 
his future with Ukraine. 
 
 
Critical thinking is the key to a conscious society 
Young people who analyze, reflect on every step and are independent in 
decision-making will not be subject to manipulation and propaganda. We 
believe that critical thinking is the key to an environmentally friendly and 
useful information space. 
 


