ПРОГРАМА ФОРУМУ М18
30
листопада

АКТИВНОСТІ NON-STOP!
КОЖЕН СПРОМОЖНИЙ!

13.15–14.00
Зірковий гість
форуму –
Корсун
Ростислав,
амбасадор
U-Report
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
Актова зала
11.00–11.15 Урочисте відкриття Форуму М18
за участю почесних гостей з ФРН,
організаторів.

Привітання від учасниці талант-шоу «Голос країни.
Діти» Довбуш Надії.

11.15–12.00 Знайомство зблизька! – активне
спілкування з депутатами «Ірпінь –
наше місто!»
12.00–12.15 Активна перерва
Кабінет заступника міського голови Ю.П. Устич
(ІІ поверх)
12.15–13.00 Спільне засідання ради лідерів
учнівського та місцевого самоврядування
Зал засідань (ІІ поверх)
12.15–13.00 Правовий брейн-ринг «Мої права в
соціальних мережах»

Ірпінський державний коледж економіки і права

Прозорий офіс 1 (І поверх)
12.15–13.00 Імітаційна гра «Громадська приймальня
депутата»
Спікер: Федотова Людмила, випускниця
Школи помічника народного депутата, громадська
активістка, досвід роботи у депутата КМДА.

Прозорий офіс 3 (дитяча кімната)
12.15–13.00 Майстер-клас «Як розпочати кар’єру
політика. Хто і як може стати
помічником депутата?»
Спікер: Аліна Володимирівна Піддубна,

заступник начальника управління інвестицій
департаменту економічного розвитку і торгівлі
Київської обласної державної адміністрації, помічникконсультант народного депутата України.

Прозорий офіс 3 (кімната переговорів)
12.15–13.00 Тренінг «Лідерство. Де вчать бути
першим?»
Спікер: Анна Володимирівна Даніель,
адвокат, керівник адвокатського бюро
«АННИ ДАНІЕЛЬ», кандидат юридичних наук,
магістр журналістики, помічник-консультант
народного депутата України VIII скликання

Сесійна зала
12.15–13.00 Презентаційна панель «Ірпінь – моє
місто!»

Ірпінь – місто без сміття. Екологія. МПП «Рада»
Ірпінь – місто активних громадян. U-report
Ірпінь – місто творчості. Пластична вистава
«Ірпінь кольоровий» театру «Руда ворона»

13.00–13.15 Час для селфі і фото
Актова зала
13.15–14.00 Зірковий гість – Корсун Ростислав,
амбасадор U-Report
14.00–14.15 Урочисте закриття Форуму
Фойє
14.15–14.30 Круасан-пауза

ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОЩА ІРПЕНЯ
СЕЛФІ КВЕСТ «Я ЛЮБЛЮ ІРПІНЬ»

♥

11.15–14.30 Селфі Квест «I Ірпінь»
Відгадай та знайди локацію, зроби селфі та
отримай приз.
14.30–15.00 Флешмоб «Ми можемо більше!»

М18 – ФОРУМ ДИТЯЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА:

«ПАЛІТРА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ»
Бібліотека Доросла / Великий зал
10.00–11.30 М18 – як бізнес-профі!

ІІ навчальний блок Проекту «БізнесПРОФІ»
від ГС «Ірпінська агенція розвитку» спільно з
Ірпінською молодіжною громадською радою

11.30–12.30 Тренінг «Як знайти роботу своєї мрії? Як
працюють сучасні компанії і за якими
співробітниками вони полюють?».
Спікер: Олександр Червінський, тренер
навчальних програм, NLP Master, Scrum Master,
магістр з менеджменту.

12.45–13.45 Майстер-клас «Промова на мільйон або
мистецтво публічного виступу».
Спікер: Іван Омелян, керівник регіонального
напряму Реанімаційного Пакету Реформ. Досвід
організації освітніх проектів: Школа молодого
політика, «Майстерня майбутнього», Відкритий
Університет Реформ.

Бібліотека Доросла / Малий зал
11.30–12.15 «Не дай фейкам тебе упіймати! Лови
їх першим». Спікер: Олена Задорожна,
спеціаліст з комунікацій та PR, письменниця.

12.30–13.15 Дискусія «Як це – бути активним
громадянином? Вплив громадянської
позиції на формування особистості та
правова свідомість».
Спікер: Кирило Яровий, ад’юнкт Національної
академії внутрішніх справ, старший лейтенант
поліції, ветеран АТО, магістр права, помічникконсультант народного депутата України.

13.30–14.15 «Покоління Z і «дорослий» світ: як
усунути проблеми взаємодії в сім’ї, на
роботі і в соціумі?».
Спікер: Андрій Козачек, бізнес-тренер,
засновник бізнес-школи «Ukrainian Realty
Business School».

Бібліотека Для Дітей:
11.00–14.30 Майстер-класи, тренінги, ігри:

• «Політичні ігри розуму». Шаховий клуб «Ферзь»
• Майстер-клас із художнього розпису «One stroke»
• Інтелектуальний квест «Апгрейд мозку»
• Рукоділля «Зроби оберіг М18»
• Гра «Цілі сталого розвитку – 2030»
• Ініціатива «Дій за озон»
• Гра «Дженга»
• Школа відеоблогерів «Райдуга»
• Зроби оберіг М18 – журавлика

14.15–14.30 Круасан-пауза

