Органiзатори:

МИ МОЖЕМО БIЛЬШЕ!

КИЇВСЬКИЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФОРУМ

ВДРУГЕ дверi мерiї Києва
ВIЛЬНI ДIАЛОГИ на
ЗУСТРIЧI з вiдомими
українцями - кумирами вiдкриваються дiтям i молодi хвилюючi молодь теми.
для зустрiчi з депутатами
Дозволено все
молодi
без краваток

Партнери:

Агенцiя розвитку
освiтноЇ полiтики

Департамент освiти i
науки, молодi та
спорту КМДА

Київський дитячо-юнацький форум М18
«МЕНШI 18 – МИ МОЖЕМО БIЛЬШЕ!» –
це громадсько-освiтнiй проект партиципацiї дiтей i
молодi та формування їх активної громадянської
позицiї завдяки дiалогам з полiтиками й владою,
презентацiї й пiдтримцi суспiльно значущих дитячих
i молодiжних проектiв та iнiцiатив

Метою форуму є:

відкрити дверi Київради для дiтей i пiдлiткiв i створити
комунiкативну платформу для зустрiчi й спiльного обговорення
молодiжних проблем i пошуку шляхiв їх вирiшення;
пiдвищити рiвень обiзнаностi дiтей i молодi щодо дiяльностi
мiсцевого самоврядування, мотивацiї до участi в полiтичному
та культурно-соцiальному життi мiста;

поширювати кращi методи i форми роботи з дiтьми i молоддю
для формування їхньої активної громадянської позицiї.

Мережа М18

За пiдтримки:
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12
листопада

КОЛОННА ЗАЛА

Майстер-класиза бажанням
«Кожен спроможний!»

11.30–15.30 • Майстер-клас з батіку. Виготовлення панно
«Моє прекрасне місто», майстер Шемякіна Н.
• Майстер-клас з розпису пряників, КПДЮ
• Майстер-клас від Майстерні «Сверлик»,
майстер Гридковець Ю.

• Ігри розуму – шахи, Коваль О.М., ЦТ «Шевченківець»
• «Золоті руки майстрів» – розпис по дереву
та вирізування,
Київське вище професійне училище деревообробки

11.30–13.30 • Малюємо японські квіти
• Новини за 30 хвилин. Практикум М18
з написання експрес-новин, майстер Єрьоміна В.В.
• Японська листівка, каліграфія,
майстер Грушецька Н.І.

• Виготовлення оригамі – символу М18 –
журавликів, майстер Шевченко Г.М.
• Акція «Зробимо планету чистою» + пісочна
анімація, майстер Макєєва Є.М.
12.00–14.00 Авторська настільна гра «Пірати Забутих
Островів», майстер Рижак А., BizGames
13.30–15.30 Бьюті-майстерня: тренди 2018,
майстри Бондар І., Калініченко С.

Територія перед Колонною залою
11.30–14.30 Політична гра-тренінг «Молодіжні партії
майбутнього», Lampa v More
11.30–15.30 • Пластична виразність, майстер Гасиліна Ю.В.
• Майстер-клас з ірландських танців,
майстер Бідний В.В.

10.30

Хол КМДА

ПРОГРАМА ФОРУМУ М18
КОЛОННА ЗАЛА

Культурно-просвітницька програма
«Нам є що сказати!»
11.00–11.10 Урочисте відкриття Форуму М18
за участю міського голови, заступника
міського голови - секретаря Київради,
депутатів, організаторів Форуму
11.15–11.55 Урок від мера В.В. Кличка та
Брифінг з депутатами Київради
«Київ 3D: Діти-Депутати-Діють!».
12.10–12.50 Фінал конкурсу дитячих ініциатив і
проектів «Якби мером Києва був/була я» – I
13.00–13.40 Фінал конкурсу дитячих ініциатив і
проектів «Якби мером Києва був/була я» – ІІ
13.45–14.00 Нагородження фіналістів конкурсу
«Якби мером Києва був/була я»
14.00–14.20 Активна пауза. Майстер-клас з Брейк-дансу
та Ворк аут
14.20–14.40 Гість за замовленням М18: письменник
Любко Дереш
14.45 -15.05 Зіркове обличчя форуму –
Станіслав Занкевич «Про політику в стилі
РОК», лідер гурту “The Same Toy”

ЛОКАЦІЇ КМДА

M18

Майстер-класита дискусії
«Ми можемо більше!»
Їдальня КМДА, 1 поверх

12.10 -12.55 Воркшоп від GoFundEd «Фандрейзинг.
Де дістати гроші на втілення власної ідеї»
Спікер: Олександра Пєтушкова

13.00 -13.45 Тренінг «Партнерство. Важливість
розуміння принципів взаємодії».
Спікер: Іванова Олена

14.10 -14.40 Лекція від U-Report «Як молодь змінює
країну». Спікер: Річард Герц
Кімната 512, 5 поверх
12.30–13.40 Круглий стіл за участі міжнародних
експертів «Розвиток громадянської
активності дітей і молоді: методи
і можливості». Для педагогів, депутатів,
лідерів НГО, дорослих гостей.
Хол ІІ поверху
14.00–14.20 Пиріжок-пауза. Частування всіх учасників
«Форум М18 on line»
10.30–16.30 Робота Юн-прес-центру, фотографів
і журналістів
1 поверх

Кав’ярня, медичний пункт, туалети

15.10–15.40 WOW-гість М18 – Олександр Педан
і проект Junior Z

M18

15.40–16.30 «Київ – це ми!»
Урочисте закриття Форуму за участі
ансамблю «Пульс» ЦТ «Шевченківець»

Реєстрація учасників, вручення учасникам матеріалів форуму

10.30–16.30 Кулуари й
коридори

Фотовиставка «М-18: Ми можемо більше!»
Бренд-волл «Я на М18 у мерії»

10.30–16.30 Колонна
зала

«Палітра можливостей для молоді М18» Презентації експозицій громадських організацій,
навчальних закладів. Інтерактивне спілкування з відвідувачами

M18

