
ТВОРЧИЙ ЗВІТ
про проведення заходу

Проєкт «МОЛОДІЖНИЙ МАРАФОН
«ТВОРИМО СЕБЕ – ТВОРИМО УКРАЇНУ»



1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ: 
ГО «Українська академія лідерства» (м.Київ, вул. Сім’ї Кульженків, 35, к.161)

2. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ: 25-26 листопада 2021 року

3. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ: м.Київ, НСК «Олімпійський»

4. РІВЕНЬ ЗАХОДУ: всеукраїнський

5. ЗМІСТ ЗАХОДУ: освітньо-виховний

6. ПІДСТАВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДУ: Закон України “Про Державний бюджет 
України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 384 “Про 
порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з 
підтримки розвитку лідерства в Україні” (зі змінами та доповненнями внесеними Постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 964), План заходів на 2021 рік громадської 
організації “Українська академія лідерства”, затверджений наказом Державного секретаря 
Кабінету Міністрів України № 81 від 3 червня 2021 року.



7. КАТЕГОРІЯ ТА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ 
ЗАХОДУ: усього 500 осіб з усіх регіонів України, серед них 350 осіб молодь віком 
від 14 до 18 років та запрошені гості і учасники старшого віку (19-35 років).

8. ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗАЛУЧАЛИСЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДУ:
ГО «Українська академія лідерства» (м.Київ, вул. Сім’ї Кульженків, 35, к.161)

9. ФАКТИЧНИЙ ОБСЯГ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДУ:
За рахунок державного бюджету – 1 779 755,00 грн.
За рахунок позабюджетних коштів – 314 600,00 грн.



10.МЕТА ТА ПРОГРАМА ЗАХОДУ: 

Основною метою проєкту «Молодіжний марафон «Творимо себе –
творимо Україну» є об’єднання проактивної молоді, де вони мають 
можливість поспілкуватись з провідними експертами, обмінятись 
думками через групову роботу, яка сприяє формуванню навичок 
прийняття рішень, роботи в команді, комплексного розв’язання 
проблемних ситуацій та уміння формувати власну думку. 

Основний фокус проєкту – розвиток молодіжного лідерського руху в 
країні та мотивація молодих лідерів творити себе та творити майбутнє 
України. 

Адже для того, щоб ця молодь продовжувала бути активною та 
ініціативною, їй необхідна підтримка та мотивація, відчуття приналежності 
до спільноти однодумців, відчуття команди у творенні майбутнього.

Увагу та зовнішні повідомлення проєкту спрямовано на формування в 
учасників заходу розуміння відповідальності за свої дії чи бездіяльність, а 
також усвідомлення відповідальності за майбутнє країни.



11. СЦЕНАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДУ. ДЕНЬ 1. 25 листопада 2021 року:

ЧАС ДІЯ
10:00 – 11:00 Реєстрація. Вітальна кава
11:00 – 11:30 Офіційне відкриття
11:30 – 12:30 Лекція 1. Ірина ТУЛЯКОВА «Мрій! Дій! Надихай!»
12:30 – 13:30 Командотворення. Робота в групах
13:30 – 14:30 Обід
14:30 – 15:30 Панельна дискусія «Самоврядування в школах»
15:30 – 16:30 Лекція 2. Єгор СТАДНИЙ 
16:30 – 17:00 Перерва на каву
17:00 – 17:45 Підведення підсумків. Робота в групах



11. СЦЕНАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДУ. ДЕНЬ 2. 26 листопада 2021 року:

ЧАС ДІЯ

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава

10:00 – 10:35 Офіційне відкриття. Урочисті промови почесних гостей

10:35 – 11:30

Панельна дискусія «Підприємництво як найбільша форма свободи та 
відповідальності»
Спікери: Владислав ЧЕЧОТКІН, Олександр КОЛБ, Дмитро ВОЛОШИН, Олексій 
ЗОЗУЛЯ

11:30 – 12:00 Перерва на каву

12:00 – 12:45

Панельна дискусія «Як освіта може стати бустером для пошуку себе і розкриття 
свого потенціалу»
Спікери: Роман ТИЧКІВСЬКИЙ, Анна СИДОРУК, Михайло ВИННИЦЬКИЙ, Оксана 
МАТІЯШ, Ольга КУПЕЦЬ

12:45 – 13:40 Бесіда з учасниками на тему лідерства

13:40 – 14:40 Обід

14:40 – 15:20 Командотворчий майстер-клас

15:20 – 16:05
Панельна дискусія «Національна ідентичність як мотивація пізнання себе, свого 
коріння і пошуку свого шляху у різноманітті світу»
Спікери: Антон ДРОБОВИЧ, Орися ДЕМСЬКА, Богдан ЛОГВИНЕНКО

16:05 – 18:00 Емоційна частина програми



12. ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ: 

• 500 осіб взяли участь у події, з яких 350 осіб – молодь віком від 14 до 18 років

• 10 000 осіб охоплено через різні медіа канали, інтернет-сторінки і соціальні 
мережі

• Сформоване усвідомлення персональної відповідальності за себе, своє 
майбутнє та майбутнє своєї країни

• Створено платформу для комунікації молодих лідерів країни

• Учасники Форуму поширюють ідеї відповідального лідерства та культуру 
діалогу через діяльність Центрів розвитку лідерства у Києві, Львові, Маріуполі, 
Харкові та Миколаєві



13. ІНШІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДУ: 

Для ефективної реалізації проєкту «Молодіжний марафон «Творимо себе –
творимо Україну» було забезпечено:

• Простір для проведення заходу

• Технічне оснащення (екран, сценічне, світлове та звукове обладнання)

• Елементи декорування (банери)

• Організація програми заходу

• Забезпечення послуг фотографа та відеографа для медіависвітлення події

• Друк фірмових блокнотів, ручок, еко-торб, стікер-паків, наліпок, брошур, 

друкованих фішок тощо

• Забезпечення водою в пляшках всіх учасників заходу

• Організація харчування

• Забезпечення залізничного перевезення



14.ФОТОМАТЕРІАЛИ

https://drive.google.com/drive/folders/1AwCOWW3HF54eTbFl4rQVDqOGrLc82hYu

15. ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

https://drive.google.com/file/d/1MGHPgiRd0yrDxi74d12RGdVYP6jom3ue/view?usp=s

haring

https://drive.google.com/drive/folders/1AwCOWW3HF54eTbFl4rQVDqOGrLc82hYu
https://drive.google.com/file/d/1MGHPgiRd0yrDxi74d12RGdVYP6jom3ue/view?usp=sharing


16. ПУБЛІКАЦІЇ
• https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/posts/3196697643985127
• https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/posts/3191943141127244
• https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/posts/3188121574842734
• https://www.instagram.com/p/CWTR_uQtYF-/
• https://www.instagram.com/p/CWf6rg1NVek/
• https://t.me/ual_ua/171
• https://t.me/ual_ua/172
• https://www.facebook.com/events/5374443985905056/?acontext=%7B%22ref%22%3A

%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%
5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link
%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%
3A615792152899388%7D%7D]%22%7D

• https://www.facebook.com/events/1056526915150708?acontext=%7B%22event_action
_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A
%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extr
a_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surfac
e%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22
mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7
D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&fbclid=IwAR1Wq5Y7j8GFSm9QqzzD_5exJ
LIYZIUpE-7kJ2CvpCrr68VcnZJifSyxC_U
















	ТВОРЧИЙ ЗВІТ�про проведення заходу��Проєкт «МОЛОДІЖНИЙ МАРАФОН�«ТВОРИМО СЕБЕ – ТВОРИМО УКРАЇНУ»
	Номер слайду 2
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	Номер слайду 8
	Номер слайду 9
	Номер слайду 10
	Номер слайду 11
	Номер слайду 12
	Номер слайду 13
	Номер слайду 14
	Номер слайду 15
	Номер слайду 16
	Номер слайду 17

