
КОНЦЕРТНА ЗАЛА
Культурно-просвітницька програма 

М18 – ми можемо все!

10.30–16.00

Вибори М18 
«Партія моєї мрії»

Робота дільничної 
виборчої комісії в 

рамках Всеукраїнської 
імітаційної гри

11.00–11.15 Урочисте відкриття Форуму М18  
за участю представників влади, депутатів 
Київради, оргкомітету

11.15–12.00 Відкрита сесія Київського дитячо-
юнацького Парламенту та  
депутатів Київради
Оголошення конкурсу дитячих ініциатив  
і проектів «Якби мером Києва був/була Я»

12.15–13.00 Київ – місто вільних людей! 
Дискусії про свободу слова з журналістами, 
лідерами суспільної думки. 
Спікер: Вячеслав Соломка, журналіст

13.00–14.00 Дискусійний кінозал «Нам є що сказати!». 
Перегляд соціальних роликів і фільмів на 
теми, що хвилюють М18 та їх обговорення

15.30–16.00 Урочисте закриття Форуму

14.30–15.30
Зірковий 

гість форуму 
Святослав 
Вакарчук,  
лідер гурту 

«Океан Ельзи»

Мала арена (ІІ поверх)
12.15–13.00 Дискусія з депутатами 

«Київ – місто чемпіонів! Як стати на 
п’єдестал переможця!»
Ключовий спікер: Стрижов Дмитро, 
депутатська фракція «Об’єднання 
«Самопоміч», віце-президент Федерації 
Панкратіону України

13.30–14.15 Круті діти – круті ідеї! 
«Як поразку на старті перетворити  
в перемогу на фініші»
Пеклін Іван, учень 11 кл. Київського ліцею 
бізнесу, володар Кубку чемпіона України  
з картингу й Майстер спорту з картингу

Медіа-зал 1 (ІІ поверх)
12.15–13.00 Дискусія з депутатами 

«Київ – місто відповідальних громадян! 
Як не потрапити на гачок політичних 
маніпуляцій!»
Ключовий спікер:  Шлапак Алла, депутат 
Київради, лідер політичної партії 
«Соціальна справедливість»

13.30–14.15 Круті діти – круті ідеї! «Я – посол миру!»
Лідери  ССШ  №85, активісти руху «Діти – 
посли миру»

Медіа-зал 2 (ІІ поверх)
12.15–13.00 Дискусія з депутатами 

«Київ – місто дружнє до дітей. Як діти  
і молодь змінюють Київ»
Ключовий спікер: Маляревич Олесь, 
депутатська фракція «Солідарність»

13.30–14.15 Круті діти – круті ідеї! 
«Читання – це круто! Я написала першу 
книгу у 7 класі»
Уляна Геніш, учениця 8 кл, Київського 
ліцею бізнесу

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

і журналістів

Дискусійне кафе (ІІ поверх)
12.15–13.30 Круглий стіл за участі міжнародних 

експертів, донорських організацій, 
депутатів та організаторів «Становлення 
громадянина. Практика участі дітей 
і молоді у справах громади». Автограф-
сесія і презентація посібника «Ми можемо 
більше». Для педагогів, депутатів, лідерів 
НГО, дорослих гостей.

Бібліотека (І поверх)
12.15–13.00 Дискусія з депутатами 

«Київ – Smart City. Як діти можуть 
допомогти місту стати розумним?»
Ключовий спікер: Шульга Наталія Іванівна, 
депутатська група «Київська команда», 
директор Українського наукового клубу

13.30–14.15 Круті діти – круті ідеї! 
«Не бійся користатися власним розумом!»
Клименко Вікторія, переможець Фестивалю 
стартапів «Class Idea», волонтер

Кожен спроможний!
Вчимося бути громадянами

28 
жовтня

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

11.00–16.00 «Скатертина миру». 
Акція «Я голосую за мир».

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.

ПРОГРАМА ФОРУМУ М18

ЛОКАЦІЇ КПДЮ
Дискусії та дебати «Разом ми можемо більше!»

M18


