
Концертна зала

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ПРОГРАМА 
М18 – МИ МОЖЕМО ВСЕ!

11.20–12.20
«Київ – місто 

дружнє до дітей» 
– урок лідерства 
від мера столиці 
Віталія Кличка

11.00–11.20 Урочисте відкриття Форуму М18  
за участю мера столиці Віталія Кличка, 
депутатів Київської міської Ради, почесних 
гостей з ФРН, організаторів

11.20–12.20 «Київ – місто дружнє до дітей» – урок 
лідерства від мера столиці В. Кличка
Як Київрада чує дітей і молодь – дискусія  
з учасниками форуму М18

12.30–14.00 Дискусійний кінозал «Ми можемо більше!». 
Перегляд соціальних роликів-переможців 
конкурсу проектів та їх обговорення

14.30–15.30 Зірковий гість форуму – Тарас Тополя, 
фронтмен гурту «Антитіла», молодіжний 
посол UNICEF

15.30–16.00 Урочисте закриття Форуму

14.30–15.30

Зірковий гість 
форуму – 

Тарас Тополя,  
фронтмен гурту 

«Антитіла»

Галерея (І поверх)
12.30–14.00 «Київ – місто сталого розвитку,  

місто без сміття» 
Спікер М18: Столярчук Єлизавета, 11 клас, 
Політехнічний ліцей Національного технічного університету 
України «КПІ»

Спікери дорослі:
Юлія Мархель, голова Наглядової ради Let’s Do it Ukraine!

Челомбітько Олег, директор «Гідропарку»

Запрошений депутат
Яловий Костянтин Володимирович, голова 
постійної комісія Київської міської ради з питань 
екологічної політики

Медіа-зал 1 (ІІ поверх) 
12.15–14.00 «Київ Smart city. Місто стартапів»

Спікер М18:
Лазарова Єлизавета, 10 клас, Політехнічний ліцей 
Національного технічного університету України «КПІ»

Букрєєва Марія, 8 клас, Спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей №157

Спікер дорослий: Лабойко Сергій
Запрошений депутат
Шульга Наталія Іванівна, секретар постійної 
комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, 
сім’ї, молоді та спорту, ГО «Український науковий клуб»

Медіа-зал 2 (ІІ поверх)
12.15–14.00 «Київ – місто без насилля»

Школа без булінгу, сім’я без насилля – 365! 
Права дитини, толерантність, медіація
Спікери: Вікторія Янковець, Анна Бородіна, 
Катерина Спітковська,  
Олександр Пошелюжний, Лідія Занюк
Модератор: Пархоменко Карина, учениця 10 кл., 
Гімназія №107 «Введенська»

Мала арена (ІІ поверх)
12.15–14.00 «Київ – місто чемпіонів, місто здорових 

людей»
Спікер М18:
Геніш Уляна, учениця 9 класу Київського ліцею бізнесу

Катерина Лозінська, ПП «Навчальний заклад 
«Європейський колегіум»

Марія-Луіза Тарасюк, учениця 11 кл. Українського 
медичного ліцею

Спікер дорослий:
Пчолін Сергій, «Спорт для всіх»

Запрошений депутат
Шлапак Алла Василівна, член постійної комісії 
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку

«Форум М18 online»
10.30–16.00 Робота Юн-прес-центру, фотографів  

і журналістів

Бібліотека (І поверх)
9.30–10.45 Презентація книги «Геополітика для дітей і 

дорослих» від авторів – Олени Скоморощенко 
та Юрія Буздугана
Зустріч регіональних координаторів мережі М18

12.30–14.00 «Київ – місто відповідальних громадян»
Практика участі дітей і молоді у справах 
громади – досвід молодіжних форумів Берліна 
та Києва
Дискусійна панель за участі міжнародних експертів, 
донорських організацій, депутатів, та організаторів 
Форуму щодо практики участі дітей і молоді у справах 
громади. Модератор: Паращенко Людмила

АКТИВНОСТІ NON-STOP!
КОЖЕН СПРОМОЖНИЙ!12 

жовтня

ПРОГРАМА ФОРУМУ М18

ДИСКУСІЇ ТА ДЕБАТИ 
«ЯК ДІТИ І МОЛОДЬ ЗМІНЮЮТЬ МІСТО»

ДИСКУСІЇ ТА ДЕБАТИ 
«ЯК ДІТИ І МОЛОДЬ ЗМІНЮЮТЬ МІСТО»

10.20–10.45 Нетворкінг-зустріч авторів ідей та менторів 
ініціативи «Якби мером Києва був/була я!».

10.30–14.30 Вікторини, ігри, анімація, настільні й 
напольні ігри, квести тощо. 
«Вільний мікрофон».

11.00–16.00 «Парасольки миру». 
Акція «Янголи над Україною».

11.00–16.00 «Палітра можливостей для молоді М18» 
Презентації експозицій громадських 
організацій, навчальних закладів. 
Інтерактивне спілкування з відвідувачами.

12.00–14.30 Майстер-класи з різних напрямків: 
рукоділля, розпис, листівки, танцювальні 
студії, логіка і творчі рішення, шахові батли, 
бьюті-зона, дефіле та фотопозування тощо.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА




