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Як усе починалося:  

Вибори для дітей, 1996, Німеччина Вибори для дітей, 2015, Україна

Розвиток
громадянського

суспільства

Підвищення
політичної обізнаності

й громадянської
активності

Підвищення рівня
партиципації і 

молодіжних ініціатив



Молодь має голос 
і може впливати!

17
жовтня

Місцеві вибори для дітей і 
молоді менших 18

www.m18.org.ua 
vk.com/m18project



Громадсько‐освітній проект залучення дітей і молоді та 
формування їх активної громадянської позиції завдяки
 діалогам з політиками й владою,  
 презентації й підтримці суспільно значущих
молодіжних ініціатив і проектів

мережі партнерства М18

КИЇВСЬКИЙ ДИТЯЧО‐ЮНАЦЬКИЙ ФОРУМ



ВПЕРШЕ В КИЇВРАДІ
діалог з молоддю 
до 18 не як зі школярами, 
а як з громадянами міста



ВПЕРШЕ двері мерії Києва 
відкриваються дітям і молоді 
для зустрічі з депутатами 
“БЕЗ КРАВАТОК” і ТАБУ



Що | Де | Коли



МЕТА
Сприяння громадянській участі (партиципації) дітей і 
молоді

Вплив на формування і реалізацію освітньої та молодіжної
політики в столиці

Налагодження діалогів з депутатами Київради, 
представниками влади, громадськими активістами

Розвиток громадянських компетентностей і підвищення
політичної та правової обізнаності молодого покоління

Налагодження прямих контактів між зацікавленими



ПРЕДСТВНИКИ 
ВЛАДИ

ЗІРКИ ШОУ‐
БІЗНЕСУ

МОЛОДІЖНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇШКОЛИ

ДЕПУТАТИ 
КИЇВРАДИ

ОСВІТЯНИ
ЗМІ

БІЗНЕСМЕНИ

БАТЬКИ

ДІТИ і 
МОЛОДЬ

УЧАСНИКИ



ПРОГРАМА
Ток‐шоу 
“Діти і політики”: 
молодь vs мер і депутати

Зона лаундж
і дозвілля

Зона кіберспорту,  
і конструювання

Зустрічі з VIP персонами:
політиками, зірками шоу‐
бізнесу, спортсменами, 
митцями, волонтерамиПрезентації молодіжних

проектів та організацій

Майстер‐класи та батли
(street dance, реп, fitUp…

Усі функції модераторів і організаторів груп виконуватимуть учні та молодь



ПРОГРАМА

Вільні діалоги й дискусії:

Освіта.
Ми – “відцифроване” покоління Z.

Яка школа потрібна?

Без табу: дискримінації в школі,
жорстокість, інтернет‐залежність,
сексуальне виховання

Дозвілля: де збиратись і що 
робити, неформальні течії й 
об’єднання

Мої права: як я до 18 можу 
впливати на політиків і 
розмовляти з владою



КОНКУРС ПРОЕКТІВ

10 учасникам найкращого проекту
буде подарована можливість освітньої
поїздки в Берлін з 5.12 – 11.12. 2016 р.

www.m18.org до 10 жовтня

РЕАЛІЗУЙ ІНІЦІАТИВУ  

спрямовану на вирішення
проблем громади чи

задоволення своїх інтересів, 
які мають суспільне значення

ЗНІМИ РОЛИК

2‐4 хвилин про свій проект

ЗАВАНТАЖ ДЛЯ САЙТ

ВИГРАЙ ГОЛОСУВАННЯ

Відкрите інтернет‐голосування
15 ‐ 20 жовтня

ЇДЬ ДО БЕРЛІНУ



ПРОГРАМА

Вільні діалоги й дискусії:
Приміщення
Київради 1030 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530‐

1600‐

Хол Зустріч та реєстрація відвідувачів, супровід до локацій 

Колонна зала Ток‐шоу з  депутатами. Виступи дитячих колективів, юних артистів, мистецькі майстер‐класи за участі зірок. 
Виставка –презентації форм партиципації й роботи з молоддю. 

Офіційне 
закриття 

Сесійна зала Офіційне 
відкриття Діалоги з мером  Можливо публічна лекція відомого артиста

чи діяча про лідерство й громадянство

Кулуар сесійної зали Медіа зона. Юн‐прес , ТВ‐студія, майстер‐класи з відомими журналістами.

Зала КІА (навпроти 
колонної зали)

Автограф на пам’ять
від VIP‐персони

Дискусія: Діалоги за участі 
депутатських фракцій 
Київради

Дискусія експертів: 
М18:вибори для дітей 
і молоді: чи варто 
дітям грати в 
політику? Досвід 
України й світу

Їдальня Перегляд конкурсних відео про дитячі проекти Конкурс дитячих проектів. Знайомство зблизька: молодіжні субкультури, кіберспортінг, 
волонтерство тощо. Майстер‐класи й дискусії

Крила колонної зали Нетворкінг, виставка‐презентації і стенди громадських організацій, навчальних закладів,  установ щодо роботи з дітьми й молоддю 

Фойє та поверхи Інформаційні стенди та столи для відвідувачів, виставки НГО та установ щодо освітніх можливостей і проектів роботи з молоддю, лаундж‐зони (кава‐брейки)



КОМАНДА

Міністерство
закордонних справ

Німеччини

Агенція розвитку
освітньої політики

Департаментосвіти
і науки, молоді та
спортуКМДА

МережаМ18

Київський
молодіжний

центр

Київська
міськарада
старшокласників



ЯК ДОЛУЧИТИСЯ

 Зареєструватися на сайті m18.org.ua
 Визначити форму участі і стати партнерами
 Запропонувати свої питання, теми, активності чи рес
Поширювати інформацію і залучати бажаючих
Прийти на форум 29 жовтня 2016 р.
Презентувати свою діяльність, проекти, можливості



Разом ми можемо більше!

m18.org.ua

Керівник проекту ‐ Паращенко Людмила Іванівна 

+38(044) 456 08 14 lipar@ukr.net


