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Саміт проактивних



ORGANIZATORS:

PARTNERS:



• покращити поінформованість

молоді щодо можливостей розвитку

• удосконалити навички та надати

інструменти для реалізації власних

проектів

• посилити підтримку молоді на місцях

• забезпечити менторство діяльності

WHY?



WHO?

• прагне розвитку

• змінює спільноту довкола себе

• ціннісний

• системний

• креативний

• відповідальний

Проактивний підліток 15-18 років, який:



• дводенний інтенсив для ~800 учасників, 

який поєднує лекції, активітети та 

воркшопи на теми лідерства

• національна взаємодія різнодумців

з унікальним досвідом

HOW?



WHERE&WHEN?

• 02 – 04 травня 2018 року 

• Київ, Пуща-Водиця

• Міжнародний дитячий центр 

‘’Артек‘’ 



UNIQUE VALUES

• змістове наповнення відповідає потребам молоді

• учасник отримує практичні навички

• учасники з усіх куточків України

• зустріч молоді з різними інтересами та досвідом

• провідні експерти

• з'їзди такого масштабу ще не проводилися

• забезпечення подальшої комунікації між учасниками

• гейміфікація усіх процесів



OUR ADVANTAGES

• організатори є однолітками учасників

• глибше розуміння проблем

• лектори та спікери найвищого рівня

• база молоді, яка співпрацювала з УАЛ

• досвід роботи з школярами на заходах 

схожого формату



PATTERNS OF PROGRAMME

АКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЯ

• РУХАНКИ

• ВОРКШОПИ

• ІНТЕРАКТИВИ

• ВЕЧІРНЯ ВАТРА

• ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ

• ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

• РОБОТА В КОМАНДІ

• ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДОЮ

• ЖИТТЄВИЙ БАЛАНС

• ЦІЛІ ТА НАТХНЕННЯ

• ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ



EXPECTATIONS

• учасник дізнається про можливості
саморозвитку та громадської активності

• учасник реалізовує власні проекти
на локальному рівні за допомогою навичок
та інструментів, отриманих під час Саміту

• налагоджена подальша комунікація між
учасниками та організаторами завдяки
створенню онлайн-спільноти



TEAM

Дмитро Олійник
керівник регіонального
центру Української
Академії Лідерства
в м. Києві
doliinyk@ual.org.ua
+38 067 643 33 88

Софія Шіляк
робота з партнерами 
та фандрейзинг

sshiliak@ual.org.ua
+38 099 452 19 19 

Юля Стефанків
формування програми

jstefankiv@ual.org.ua
+38 095 721 91 72 

Софія Школик
логістика

sshkolyk@ual.org.ua
+38 063 838 32 44 
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TEAM

Лілія Кисіль
комунікації

lkysil@ual.org.ua
+38 067 33837 93

Ольга Шевченко
робота з партнерами

olhashevchenko@ual.org.ua
+38 095 317 90 56 

Христина Єремчик
робота з партнерами та 
фандрейзинг

kyeremchik@ual.org.ua
+38 095 596 22 95

Марія Карчевич
начальник відділу 
регіональної молодіжної 
політики Міністерства 
молоді та спорту України
+38 067 351 36 87
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