
 

 

Оголошується набір до «Школи молодих лідерів «2020.UA» 
в рамках проекту «Покоління 2020.UA» 

 
Якщо Ти  - молодий, амбіційний, цілеспрямований та активний, 

то ми запрошуємо саме Тебе взяти участь у нашій Школі! 
 

жовтень-листопад 2010 року 
 
 
 

«Школа молодих лідерів «2020.UA»  - це двомісячний курс  інтенсивних практичних занять. 
Школа орієнована на створення умов для формування  та розвитку молодих  лідерів як цілісних  
всесторонньо розвинених особистостей. 
 
Формат  заходу: 
Лекції, тренінги, майстер-класи.  
Заняття проводитимуть група українських загальновизнаних тренерів,  відомі політики та громадські діячі, 
представники бізнесу та  культури. 
. 
 
Основні теми: 
 бізнес; 
 медіа; 
 політика; 
 громадський сектор; 
 культура; 
 особистісний розвиток. 

 
Робочі мови Школи: українська, російська. 
 
Цільова аудиторія: 
 студенти 3 - 6 курсів ВНЗ м. Києва, котрі бажають розвивати лідерські навички та активно 

беруть участь у роботі громадських чи політичних організаціях. 
  
Місце та час проведення: 
з 18.30-22.00 (щовівторка та щочетверга) в конференц-залі навчального центру «КІМО» (м.Київ). 
 
Кількість учасників – 30 студентів лише з м. Києва 
 
Відбір учасників: 
 Відбір  буде проводитися у два етапи шляхом заповнення та подачі анкет  з 16 вересня до 12 

жовтня 2010 року.  
 У І-му відбірковому етапі  всі бажаючі до вказаного терміну надсилають заповнену анкету.  
 Після розгляду отриманих заявок Відбіркова комісія повідомляє, хто пройшов до ІІ етапу та 

надсилає  їм наступну анкету.  І лише 30 найкращих студентів матимуть змогу навчатися у школі   
 
Терміни подач анкет : 
5 жовтня 2010 року Останній день подачі анкети для І відбіркового етапу 
9 жовтня 2010 року Оголошення списку студентів, які пройшли до ІІ етапу 
12 жовтня 2010 року Останній день подачі анкети для ІІ відбіркового етапу 
16 жовтня  2010 року Оголошення  списку учасників «Школи молодих  лідерів «2020.UA» 
 
Фінансові аспекти: 
Учасники забезпечуються роздатковими матеріалами та кава-брейками упродовж всіх лекцій. 
Учасники сплачують реєстраційний внесок у розмірі 200 грн.  
По завершенню осінньої сесії видаються сертифікати, що посвідчують участь у Школі. 
 
Для реєстрації у І-му відбірковому етапі  необхідно до 22:00  5 жовтня 2010 року подати на адресу 
оргкомітету школи generation2020ua@gmail.com заповнену анкету (бланк додається). Також її можна 
завантажити на веб-сторінці – www.2020.kiev.ua  
 
За додатковими запитаннями звертайтеся, будь ласка, до  
Олесі Холопік 
Координатора «Школи молодих лідерів «2020.UA» 
електронна скринька: generation2020ua@gmail.com,  тема “Question” 
телефон: +38 095 096 5225 
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