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Звіт за проєктну діяльність громадської організації 
“Українська академія лідерства” за 2019-2020 формаційний рік



Місія організації

Послуги, які надає організація

Основні досягнення (коротко про основні успішні 
проекти, цифри, конкретні факти)

Основні проєкти, реалізовані за звітний період

ЗМІСТ



МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Місія Академії — вплинути на гли- 
бинні соціальні процеси в україн- 
ському суспільстві шляхом форму- 
вання генерації молодих людей, 
які беруть відповідальність за 
нашу націю та мають необхідні для 
цього здібності.

ПОСЛУГИ УАЛ
Українська Академія Лідерства (УАЛ) — це програма 
особистісного та суспільного розвитку, головним елементом 
якої є 10-місячний формаційний курс для випускників 
середніх шкіл. Програма будується на поєднанні елементів 
інтелектуального, емоційного та фізичного розвитку на основі 
цінностей. Кожен з напрямів передбачає курси, заняття та 
активітети. 
 Навчально-формаційний рік починається у середині 
вересня та триває до кінця червня. Під час навчання студенти 
проживають на базі одного з п’яти осередків Української 
Академії Лідерства — у Харкові, Маріуполі, Львові, Миколаєві 
або Києві. Також діють два координаційні центри у Полтаві та 
Чернівцях, які налагоджують процеси повноцінного 
функціонування Академії у цих регіонах. Студенти навчаються 
з провідними викладачами та постійно працюють із 
менторами Української академії лідерства, які підтримують 
студентів у їх розвитку. Один день на тиждень студенти 
присвячують волонтерській діяльності та втіленню проєктів 
відповідно до інтересів. Разом здійснюють навчальні 
експедиції по Україні та закордон.



ОСНОВНІ ДОСЯГЕННЯ

22 658 учасників заходів 

26 242 годин волонтерства

827 927 загальний бюджет проектів у 7 містах

646 нових агентів змін

300 точок волонтерства

120 267 охоплення громади

Загалом в уалівській мережі волонтерів більше 500 людей, 
мережі агентів змін більше 1000 (серед яких 509 випускників 
програми БУМ, 553 випускники програми Державотворець 
тощо), бігова спільнота ULA RUNNERS налічує більше 500 
учасників, спільнота батьків більше 1500 людей, спільнота 
вчителів, викладачів та освітян налічує 1000+ учасників.



ОСНОВНІ ПРОЄКТИ
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЄКТИ
БУМ онлайн (Бажай.Удосконалюй. Мотивуй)

Програма неформальної освіти, яка включає інтелектуальний, емоційний та 
фізичний розвиток для  активних учнів-лідерів старших класів. Проєкт 
реалізується офлайн вже декілька років поспіль, та цієї весни в умовах 
карантину ми провели його онлайн. Було 9 годин онлайн інтенсиву, де учасники 
навчались проєктному менеджменту, вчились розбирати комунікаційні кампанії, 
та поглиблювали знання з емоційного інтелекту.
Дати реалізації: 10-12.06.20
Кількість учасників: 48 осіб

Саміт Проактивних БУМ Бажай.Удосконалюй.Мотивуй.

УАЛ та Міністерство молоді та спорту України, у партнерстві з Міністерством 
освіти та науки України, КМДА організувало Саміт Проактивних БУМ: 3 дні 
мотивуючих лекцій та корисних воркшопів, учасники вчились втілювати 
проєкти, ставити цілі, ефективно працювати в команді, опановували м'які 
навички від самопрезентації до тайм-менеджменту. 
БУМ - це спільнота проактивних молодих людей з усієї України, які активно 
взаємодіють один з одним задля підтримки, обміну досвідом та ідеями, 
створення національних та локальних проектів і позитивного впливу на місцеві 
громади. Завдяки Саміту проактивних спільнота щороку поповнюється.

Саміт проводиться для того, щоб:
– надихнути до дії
– надати впевненості
– навчити простим базовим інструментам реалізації проєктів
– дати розуміння, що все залежить від себе (бери і роби)
– ознайомити з можливостями саморозвитку та громадської активності у різних 
сферах
– створити спільноту проактивних молодих людей з усієї України
В саміті взяло участь більше 350 проактивних молодих людей віком 16-18 років
Дати реалізації: 02-04.07.19
Кількість учасників: 350+ осіб



Підйом!

Проєкт «Підйом!» – це майстерня лідерства та проектного менеджменту для 
молоді, створена з метою активізувати сільську молодь до ініціативної участі в 
житті власних громад шляхом виховання лідерських навичок, проєктного 
мислення та досвіду впливу на навколишній світ через реалізацію власних 
проєктів. «Підйом!» – спільний проект з агропромхолдингом «Астарта-Київ», 
благодійним фондом «Повір у себе» та Українською академією лідерства. Третій 
рік поспіль проєкт «Підйом!» збирає молодих та активних лідерів, які 
проживають у сільських територіях, та допомагає їм розвиватися самим та 
розвивати їхні громади. Менторами для сільської молоді стали студенти УАЛ та 
стипендіати фонду. В цьому році 5-денний онлайн "Підйом!" зібрав 130 активних 
школярів із 8 областей України. Було розроблено 41 проєкт, з яких 14 стали пе- 
реможцями та в повному обсязі отримали фінансування від агропромхолдингу 
Astarta-Kyiv.
Дати реалізації: 30.06-04.07 2020
Кількість учасників: 130 осіб

Саміт Проактивних БУМ 

Проєкт “Підйом!”



Трасформаційна гра "Лабіринт вдосконалення"

Команда УАЛ створила 21 завдання в телеграм боті, які мали на меті допомогти 
людям краще розуміти себе, свої емоції, бажання, ставити цілі, та боротись із 
стресом та невизначеністю в умовах нової онлайн реальності під час повного 
локдауну на карантині. Було подано 820 заявок на участь віком від 14 до 60 
років, а активно виконували завдання надіслані чатботом 630 учасників. Було 
створено також телеграм-чат де учасники ділились емоціями та враженнями 
після проходження рівнів гри.
Дати реалізації: червень-липень 2020
Кількість учасників: 630 осіб

Форум Liberal Arts. Лідерство в освіті

Цей форум - інтелектуальна платформа для зустрічі, діалогу й співпраці вчителів 
майбутнього, які приймають виклики сучасності та підтримують модель 
"навчання впродовж життя". Метою програми Liberal Arts є надання широких 
можливостей та інструментів для розвитку особистості школяра/студента, 
навчання критичному мисленню і вмінню висловлювати свої думки, виховання 
справжніх лідерів серед спільноти вчителів та освітян. Форум складався з 
виступів, що були присвячені кращим освітнім практикам, а також нетворкінгу, 
розробки нових освітніх рішень,опанування альтернативних каналів комунікації 
з підлітками та обговорення яким має бути вчитель, щоб виховати лідерів нової 
генерації.
300 освітян із всієї України взяло участь у форумі. Проект сприяв поглибленню 
співпраці між вчителями на регіональному рівні. В результаті обміну кращими 
практиками неформальної освіти напрацьовані нові практики, які можуть бути 
реалізовані в містах, селищах та селах учасників.
Дати реалізації: жовтень 2019
Кількість учасників: 300 осіб

Форум Liberal Arts. 
Лідерство в освіті



Форум ''Кожне завтра розпочинається вже сьогодні"

"Форум ''Кожне завтра розпочинається вже сьогодні'' в Маріуполі зібрав понад 
500 молодих людей зі всієї України!
Форум – це два дні насичених зустрічей зі спікерами, досліджень найкращих 
інноваційних об’єктів міста, нових знань і досвіду. Кожен з 500 учасників 
долучиться до створення Молодіжної Візії України 2030 з подальшим 
обговоренням її з президентом України Володимиром Зеленським. 
Обговорення у галузях приватного підприємництва, національної безпеки, 
науки, охорони здоров'я та освіти.
Дати реалізації: 28-29 жовтня 2019
Кількість учасників: 500+ осіб

Форум ''Кожне завтра розпочинається вже сьогодні"



Регіональний семінар Liberal Arts онлайн
Цьогорічний семінар має фокуси "Відчути цінність. Побачити силу. Створити 
майбутнє." Подано 162 заявки, участь взяло 86 вчителів та освітян, а менторами 
для вчителів стали студенти академії, за відгуками вчителів це стало дуже 
цінним досвідом. Під час 5-денного онлайн семінару учасники вчились новим 
методам аналізу текстів, роботи в групах, навичкам самоаналізу та рефлексії, 
спілкувались з психологом про складності що мають у роботі з підлітками, а 
також знайомились між собою у малих групах.
Дати реалізації: 13-17.04.20
Кількість учасників: 86 осіб

Регіональний семінар Liberal Arts у Маріуполі
Цього разу 26 вчителів та освітян з Донецької, Луганської, Запорізької областей 
зустрілись наживо де за 2 дні вони навчались глибокому аналізу текстів, 
особливостям роботи з підлітками, мали панельну дискусію разом із студентами 
УАЛ Маріуполь, та навчались проактивному мисленню та лідерству в освіті.
Дати реалізації: 28-29.09.20
Кількість учасників: 26 осіб

Регіональний семінар 
Liberal Arts онлайн

Регіональний семінар 
Liberal Arts у Маріуполі



Марафон агентів змін

Студенти УАЛ 2020 впливали на суспільні процеси у своїх містах та громадах, 
реалізовуючи 42 соціально-корисних завдання та змагались за звання 
Марафонців Агентів Змін УАЛ. Взяло участь 152 студенти. Залучено 1670 людей.. 
Створено канал на soundcloud з 35 озвученими студентами казками – “Казки від 
УАЛ”. Здали майже 15 л крові та 1,5 л плазми. 22 студенти організували плогінг 
та зібрали 191 мішки сміття під час пробіжки. 10 студентів перевели гроші на 
благодійність – загалом 5000 грн. Передали на Схід України 75 листів подяк та 
печиво (пекли самі), шкарпетки, бритви. Написали понад 100 листів (постів) 
подяк вчителям. Зняли 4 відео подяки лікарям/ вчителям/ військовим/ пожеж- 
никам, за те, що були на передовій. 54 студенти стали менторами для школярів.
Дати реалізації: 01-17.06.20
Кількість учасників: 152 осіб

Державотворець

Із метою активізації участі молоді у процесах реформування та творення 
держави Міністерство молоді та спорту України та Українська академія лідерства 
у 2018 році ініціювали програму особистісного та професійного розвитку молоді 
«Державотворець». Мета програми – створення системи особистісного та 
професійного розвитку молоді в Україні віком від 18 до 25 років, розвиток 
відповідального лідерства та підвищення рівня громадянської активності 
молоді. Спільнота випускників налічує 553 людини. Цього року в листопаді 
планується провести 10-денну навчальну онлайн програми у 7 містах України і 
залучити 140-160 учасників.
Кількість учасників: 553 випускники програми
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За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити: 
– 2057 учасників заходів;
– 320 агенти змін;
– 56 точок волонтерства;
– 2843 год волонтерства;
Охоплення громади склало 5481 осіб, медіа охоплення 101 тис. 
158817 грн залучено для реалізації проєктів.

Найуспішніші проєкти осередку:

«ДОБРОДВІЖ»: понад 1000 добрих справ за 19 днів карантину (260 учасників, 
1277 добрих справ); 

«ПРОВТИК»: змінюємо ставлення до помилок – 4-годинна конференція для 
активних учнів 9-11 класів шкіл м. Києва, членів учнівського самоврядування, 
під час якої 25 учасників ділились історіями своїх невдач, помилкових рішень, 
виборів, тощо, які траплялися з ними в шкільні роки); 

«ЦЕ ПРОЄКТ»: навчили школярів втілювати власні проєкти (55 учасників, 
8 реалізованих проєктів).

ОСНОВНІ ПРОЄКТИ
ПРОЄКТИ ОСЕРЕДКІВ
УАЛ КИЇВ
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За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити: 
– 3145 учасників заходів;
– 50 агентів змін;
– 75 точок волонтерства;
Охоплення громади склало 11237 осіб, 7249 людей охоплено 
волонтерством. 65000 грн залучено для реалізації проєктів.

Найуспішніші проєкти осередку

«Лабораторія супергероїв»! - двотижнева літня освітня програма розвитку 
лідерських навичок для молоді 14 -18 років із Донецької, Луганської та 
Запорізької областей. Учасники змогли прокачати цілепокладання та особисту 
ефективність, прийняття складних рішень та усвідомленість, проєктний 
менеджмент, досягання компромісу та роботу в командах. 

Студентський проєкт VYUNKO — інноваційний сервіс доставки у Маріуполі, 
орієнтований на екологічність, відкритість і доброзичливість – 
https://vyunko.com/

Студентський проєкт VYUNKO

УАЛ МАРІУПОЛЬ



За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити:
– 5515 учасників заходів, 
– 36 точок волонтерства, 
– 3756 год волонтерства, 
Охоплення громади склало 35424 осіб. Осередок залучив 96350 грн.

Найуспішніші проєкти осередку:

Вже традиційно осередок організував проєкт "Слідами Святого Миколая" – всі 
охочі могли долучитись до виготовлення подарунків до дня Миколая та було 
проведено вистави для першокласників. До проєкту долучилося 400 волонтерів, 
виготовлено 1750 подарунків, а охоплення склало 19 958 осіб. 

До Дня захисника України команда та студенти осередку провели акцію 
"ЗахисТИ" – де організували дитячу точку квесту “Захисник”, в якому прийняло 
участь 1200 дітей

Майстерня"Слідами Святого Миколая"

УАЛ МИКОЛАЇВ



За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити:
– 3539 учасників заходів, 69 агентів змін, 
– 45 точок волонтерства, 4952 год волонтерства, 
Охоплення громади склало 6630 людей, рекламне охоплення проєктів 207 тис. 
осіб. Осередок залучив 311900 грн

Найуспішніші проєкти осередку:

Академія сучасного пенсіонера "Бумеранг" – платформа для взаємодії людей 
літнього віку та пенсіонерів з молоддю "Бумеранг" в УАЛ Харків, де було 
проведено 18 офлайн заходів навчального та розважального характеру. 

"Шо, правда?" – відкриті лекції з розширення практичних інтрументів з 
визначення перебільшення та спотворення інфомації в ЗМІ, 260 учасників.

"Мочалка-fest" – це інформаційний проект про емоційне здоров'я, під час якого 
проведено 19 лекцій онлайн для того щоб дати інструменти та методи боротьби 
із стресом. Заявку на участь подало 769 людей. 

"Люті300" – популяризація здорового способу життя серед соціально-активної 
частини молоді, шляхом запуску мотиваційного бігового челенджу та створені 
неформальної бігової спільноти "Люті300" через напрацювання звички 
щоденного бігу та практик емоційної розрядки. Взяло участь 389 людей.

"Вмикайся 2.0"– метою проєкту був розвиток soft skills молоді та їх практичних 
компетенцій і навичок під час карантину як інструменту подолання стресу. Було 
розроблено 30 завдань для учасників, записано 10 подкастів, які прослухало 
понад 600 людей, в проєкті взяло участь 74 учасників.
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За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити:
– 3259 учасників заходів, 
– 37 агентів змін, 
– 28 точок волонтерства і 
– 3272 год волонтерства, 
Охоплення громади склало 11746 осіб. Осередок залучив 200437 грн

Найуспішніші проєкти осередку:

ПИСАНОЧКА NOW – передвеликодній онлайн марафон в якому взяло участь 
1000 учасників. Метою проекту є залучення людей до традиційних українських 
ремесел, а саме писанкарства; співу і гаївок, традиційних великодніх забав. 

СВІДОМІ – школа свідомого громадянина для учнів 9-11 класів. Загальна 
кількість учасників 50 осіб відібраних на конкурсній основі із 150+ заявок. 
Метою проекту є прагнення виховати в учнівської молоді усвідомленого 
розуміння свого впливу на особисте життя і суспільно-важливі процеси

ЗДОРОВ – двомісячний проєкт про здоров'я, який почався з двотижневого 
онлайн марафону здорового способу життя. В марафоні взяло участь 353 
учасники, а сам марафон включав не тільки цікаві завдання для учасників, а й 
лекції про спорт, тренування, правильне харчування та ментальне здоров'я. 
Instagram: zdorov_project

Запущено бізнес-проєкт "Ідентичність" - відсутність модернізації української 
традиційної вишиванки лягла в основу проекту. Розроблено бренд українських 
худі з метою осучаснення українського традиційного одягу.
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Hevruta club: афіша онлайн-заходу

Найуспішніші проєкти осередку:

Fashion green Lviv – онлайн курс з апсайклінгу та виховання еко свідомості 
(Метою проєкту є поширення та ознайомлення молоді з методом Апсайклінгу, 
залучивши їх на активне використання старих речей або їх переробку. Було 
проведено цикл онлайн лекцій за участі молодих дизайнерів);

Hevruta club – клуб обговорення української літератури з метою популяризації 
серед молоді та дорослого населення українських творів, а також поширення 
сучасного методу аналізу текстів, який широко практикується в академії.

За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити:
–2039 учасників заходів, 
–55 агентів змін, 
–39 точок волонтерства і 
–3482 год волонтерства, 
Охоплення громади склало 19500 людей. Осередок залучив 12000 грн

УАЛ ЛЬВІВ



Волотренд: афіша онлайн-лекції

Найуспішніші проєкти осередку:

Команда студентів успішно залучила 22 волонтери до свого проєкту 
Волонтренд: було проведено лекції задля створення спільноти волонтерів, 
кращого розуміння молоддю волонтерства як соціального інструменту, 
збільшення ініціативності та вмотивованості громадян Чернівців.

За 2019-2020 навчальний рік осередку вдалось залучити:
– 2974 учасників заходів, 
– 21 точка волонтерства
– 3700 год волонтерства, 
Охоплення громади склало 23000 осіб, медіа охоплення нараховує 219 тисяч.
Осередок залучив 127730 грн. 

УАЛ ЧЕРНІВЦІ



ТВОРИМО СЕБЕ – 
ТВОРИМО УКРАЇНУ

КОЖНЕ
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