
КОЛОННА ЗАЛА КОЛОННА ЗАЛА ЛОКАЦІЇ КМДА
Майстер-класи  за бажанням

«Кожен спроможний!»
Майстер-класи  та дискусії  

«Ми можемо більше!»
Культурно-просвітницька програма 

«Нам є що сказати!»

11.00–15.40 • Робототехніка
• Лего-конструювання
• Бренд-волл «Я в мерії!»

11.30–15.30 • «Журавлі миру» - виготовляємо символ М18
• «Обереги долі і добра» – виготовлення 

браслетів для АТО
• «Інтелектуальні герці» - шахи, настольні ігри
• «Я голосую за мир!» – паперові долоньки 

миру для Скатертини миру
• Інтерактивна гра-презентація «Прес-весна 

на Дніпрових схилах»
• Інтерактив «Київ – рідне місце»
• Інтерактивна гра-презентація «Київ крізь 

призму журналістики»
11.30–12.30 Виготовлення української іграшки-

свистульки з глини

11.30–13.00 Малювання манга-аніме

11.30–14.00 «Обереги долі і добра» - виготовлення 
ляльок мотанок, оберегів для АТО

11.40–15.30 «Інтелектуальні герці» - шахи, кубик Рубика

12.30–15.30 «Політичний креатив» - складаємо послання 
меру й депутатам

13.00–15.30 Виготовлення політичних  листівок  
«М18: ми маємо голос»

14.00 -15.30 «Теплий янгол» - виготовлення янголят з 
фетру для воїнів АТО

10.40–11.00 Музичний подарунок від Джаз-Бенду «Крок»  
та ансамблю «Пульс»

11.00–11.20 Урочисте відкриття Форуму М18

11.30–12.15 Ток-шоу «Діти vs політики: Київ – це наше 
місто» з депутатами Київради

12.15–12.20 Музичне вітання від гурту «Сонях»

12.20–12.45 Брейк данс батл. Збірна  України з брейк 
дансу проводить майтер-клас

12.45–12.50 Шафл-пауза. Команда по шафлу «Impuls»

12.50–13.10 Ворк аут майстер-клас. Київська збірна  
з стріт ворк ауту

13.10–13.25 Шоу-рум: показ молодіжної моди

13.25 -13.40 Джамп стайл. Майстер-клас від команди 
«JumpStyleTeam@PULSE»

13.40–14.10 Зірковий гість – ЯрмаК,  
Про політику в стилі реп

14.15–14.45 Fun up  майстер-клас 
Основний меседж – Рух – це життя!

14.45–15.00 DeepCut майстер-клас від студії «Брейкданс»

15.00–15.30 Урочисте закриття форуму.
Нагородження переможців конкурсу

15.30–15.40 ФЛЕШМОБ «М18: Ми можемо більше!», 
Артур Пісковський, вокаліст гурту 
«Територія світла»

Сесійна зала Київради
10.30–11.00 Збір лідерів і юних політиків у сесійній залі 

Київради для зустрічі з мером Кличком В.В. 
«Робоче місце депутата: чи підійде це  мені?»

11.00 -11.40 Урок від мера В.В. Кличка лідерам 
учнівського самоврядування і юним 
політикам-учасникам М18.
Нагородження переможців І Кубка 
Київського міського голови з шахів

Скляна зала КІА, 2 поверх
12.30 -13.15 Майстер-клас «Лідер, його команда та 

умови для впровадження змін на рівні 
району, міста, країни?»
Спікер  - Оксана Воронова незалежний 
бізнес-тренер, фасилітатор, коуч з розвитку 
особистості керівника.

14.20 -15.05 Майстер-клас «Створення бренду лідера»  
Спікер Влада Євсєєва, телеведуча, експерт 
зі створення іміджу, власниця 6 титулів 
конкурсів краси.

Кімната 512, 5 поверх
12.30–13.30 Круглий стіл за участі міжнародних 

експертів, донорських організацій, депутатів 
та організаторів Форуму на тему «Проект 
громадянського виховання та партиципації 
дітей і молоді М18: світовий досвід та 
українські реалії». 

Їдальня КМДА, 1 поверх
11.30–13.00 Визначення переможців конкурсу 

дитячих партиципативних проектів «Ми 
таки можемо більше!» Дискусії і перегляд 
молодіжних і конкурсних відео – проектів 
«Добрі справи»

14.20 -15.05 Дискусійна трибуна «Що таке мир і як його 
зберігати. Діти і культура миру»  
Модератори: юні посли миру з СШ 85

1 поверх Кав’ярня, медичний пункт, туалети

29 
жовтня M18

10.30 Хол КМДА Реєстрація учасників, вручення учасникам матеріалів форуму

10.30–16.00 Кулуари й 
коридори

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

11.00–16.00 Колонна 
зала

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

10.30–16.00 Кім. 110 «Форум М18 on line» Робота Юн-прес-центру, фотографів і журналістів




