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ФОНД СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ 

 

Фінальний звіт 

 

 

Дата подачі звіту: 14.11.2019  

Особа, яка подає звіт: Вірьовкіна Лілія Володимирівна,  

голова  ГО «Ти потрібен Україні» та координатор проекту, тел.0505304977. 

№ грантової угоди: SUP30019GR0057 

Назва проекту: Твій голос вирішить все! 

Назва організації: ГО «Ти потрібен Україні» (код ЄДРПОУ 40112590) 

Термін реалізації проекту: 15.02.2019 -15.11.2019 

Регіон/Місто, у яких виконувався проект:  

1 етап: Дніпропетровська область; 

2 етап: вся територія України. 

Загальна кількість бенефіціарів проекту: 

562 – учасників проекту; 

1842 – учасників  відповідної групи проекту у ФБ; 

562*3  особи – опосередковані учасники, з якими взаємодіє учасники проекту (члени сім’ї тощо) = 

1686 осіб. 

Усього: приблизно 4090 осіб 

Уточнення: підрахунок охоплення через ЗМІ не вівся. 

Загальна кількість учасників проекту: 

1 етап: 477 учасників; 

2 етап: 85 учасників. 

Усього: 562 учасників. 

 

 

 

 

 

2019 рік 
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ПІДСУМКОВИЙ/ФІНАЛЬНИЙ ОПИСОВИЙ ЗВІТ 

А.ПРОЕКТ: 

 

1.Чи виконувався проект відповідно до кошторису, зазначеному в Угоді? 

Ні. Деякі суми коштів по графам були використані на інші витрати. Слід уточнити, що у процентному 

відношенні сума коштів, цільове призначення яких було змінено, не більше 10% від загальної суми гранту. 

Пояснення щодо доцільності внесення змін щодо призначення коштів  окремих граф бюджету додане 

окремим листом до даного звіту. Також в цьому листі вказана сума коштів, яка залишилась 

невикористаною в проекті. 

 

2. Чи дотримувався перелік зазначених у робочому плані заходів? 

Так, всі заходи та весь обсяг робіт, який був запланований на етапі подачі заявки на даний грант, виконані. 

Єдиним нюансом було відтермінування початку другого етапу проекту через об’єктивні явища, які 

відбувались в Україні (призначення позачергових виборів у ВРУ тощо). 

 

3.Які результати мав Ваш проект (позитивні та негативні)? 

До позитивних результатів можемо віднести такі: 

• були охоплені далекі населені пункти, в яких до цього часу жодного разу не проводитись тренінги з 

громадянами; 

• ми познайомили «освітян», тобто педагогів, викладачів, соціальних робітників тощо, з ігровою 

методологією, яку вони зможуть використовувати в подальшому для власної практики, створюючи щось 

подібні на різні тематики.; 

• змогли в одному колективі при проведенні тренінгу поєднати різні категорії громадян, надати їм 

майданчик для подальшого спілкування, в деяких населених пунктах це дало поштовхом створення 

громадської організації тощо; 

• через залучення в тренінги на рівні учасників представників органів влади, органів місцевого 

самоврядування змогли відкрити «владу» для подальшого спілкування з пересічними громадянами, 

показали доступність та відкритість «влади» для взаємодії Наприклад, заступник мера м. Жовтні води, 

заступник мера м. Камянське, а також сільські голови та інші особи брали участь в заходах на рівні з 

іншими мешканцями. Це відбувалось тому, що однією із умов нашого тренінгу є те, що ми не знайомили 

учасників на початку гри з метою убрати бар’єри, які наявні при спілкуванні різних соціальних груп та 

категорій громадян; 

• змогли практично донести, що слово «політика» охоплює значно ширше, ніж політичні дискусії 

народних депутатів у ВРУ, показали, що політика – це все, що нас охоплює, і вона не може бути а ні 

«чистою», а ні «грязною», вона така, яку ми її робимо; 

• активізували громадян, учасників проекту, до подальшої участі в соціально –політичному житті 

суспільства.  

 

До негативних результатів ми не можемо нічого віднести. Ми не бачили та не фіксували жодної ознаки, що 

наш проект міг викликати негативні явища в суспільстві. 

 

4.Які проблеми виникали під час реалізації проекту? Як вони були вирішенні (якщо були)? Що стало 

на заваді успішного вирішення цих проблем? 

 

Про всі проблеми, які виникали впродовж проекту, ми звітували в проміжних звітах, а саме: 

1) Робота із селами, селищами та об’єднаними територіальними громадами (надалі –ОТГ) вимагало окремої 

підготовки. 

Сільські місцевості тяжко повідомляти про заходи, пропонувати їм провести заходи, ніж великі міста,  

відчувається поганий комунікаційний зв'язок із обласним центром (листи із відповідних відділів освіти, 

молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримали всі ОТГ),  навіть  «кадровий голод» 

(були відповіді «нам нікому цим займатись»), або навіть щире нерозуміння необхідності тренінгів, інколи 

страх (репліки «Ви точно все узгодили із Державною обласною адміністрацією?»)  тощо. Проблемою було 

і погане транспортне сполучення до деяких населених пунктів. 

Ці проблеми були вирішені шляхом: 

• Здійснення більш широкої оплачуваної медіа підтримки проекту: рекламою в соціальних мережах та 

публікації в паперових/інтернет виданнях про проект, виступи на обласному радіо та у ТВ програмах тощо. 
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Для цього ми змінили цільове призначення деяких граф в бюджеті та направили кошти саме на медіа 

підтримку проекту. 

• Направлення листів по районним державним адміністраціям, ОТГ. Для цього ми змінили цільове 

призначення деяких граф в бюджеті та направили кошти на оплату листів з плакатами та інформацією про 

проект. Також, паралельно ми направили всім районним центрам та невеликим містам інформацію про 

проект на електрону пошту, що не вимагало від нас зайвих витрат.  

Не змогли, на жаль, вирішити повністю транспортне питання. Для себе визначили, що подібний проект 

для сільській місцевості має передбачати оренду окремого транспортного засобу на весь період проекту.  

 

2)При реалізації нашого проекту, направленого на активізацію  громадян з метою залучення до участі в 

виборах, було дуже складно конкурувати в інформаційному просторі із політичними партіями та 

політичними проектами.  

У  передвиборчий етап та етапи виборів ЗМІ неохоче йдуть на інформаційну підтримку соціальних 

проектів, бо політичні партії та політичні проекти пропонують високий рівень оплати та збільшення 

рейтингів ЗМІ, що не можуть запропонувати громадські організації. 

Крім цього в нашому окремому випадку, назва нашого проекту «Твій голос вирішить все!», яка була 

обрана нами та затверджена донором ще у 2018 році,  із травня 2019 року почала використовуватись однією 

із політичною партією в свій політичній агітації (ми відношення до цього не мали). Через цю випадковість 

нам було складно узгоджувати проведення заходів та розміщення інформації в ЗМІ, бо проект плутали із 

політичною партією. Також це ускладнило співпрацю із органами місцевого самоврядування та 

управлінням молоді та спорту при Дніпропетровській ОДА.  

Ці проблеми були вирішені шляхом: 

• Як було сказано вище, залучення додаткових коштів проекту на рекламу ( соціальних мережах та для 

розміщення інформації в паперових, інтернет виданнях, презентації на прес конференціях, радіо та ТВ 

програмах) шляхом зміни цільового призначення деяких граф бюджету.  

 

3) Бажано проекти, які направлені на роботу в першу чергу з молоддю, проводити в період навчання в 

учнівській рік.  

На жаль, згуртувати молодь після закінчення освіти в навчальних закладах (починаючи із травня) дуже 

складно. Це правило також діє при роботі із сільською місцевістю, на яку в більшій мірі направлений наш 

проект: із травня починаються роботи на огородах та в полях, що ускладнює пошук населених пунктів для 

проведення тренінгів. 

Ці проблеми були вирішені шляхом: відтермінуванням деяких заходів, підлаштування під побажання 

навчальних закладів.  

 

Б.ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ. 

 

Звіт по заходам був наданий у 1-2 проміжних звітах, також ми окремо розробили 3 проміжний звіт, де 

відокремили заходи, які відбувались за 3 квартал проекту. Всі три проміжні звіти містять більш детальні 

описи заходів. Ми додаємо проміжні звіти до даного звіту в додатках. 

 

Окремо коротко підсумуємо результати проекту: 

 

1)Тренінгів: 25, з яких 24 запланованих + 1 презентаційний. 

Усього: 477 осіб (приблизно по 19 осіб на захід, ми розраховували по 20 осіб). 

Студентів (перша цільова група): 242 особи, тобто 50, 73% ; чоловіків – 45,91% (219 осіб), жінок - 54,09 % 

(258 осіб). При чому більшість із населених пунктів були саме села та ОТГ. 

 

2)  Презентація проекту в ВНЗ: 1 - 74 особи, з яких 72 студентів; 

 

3) Виступи в ТВ передачах/новинах: 7 

Запланованих нами: 6  

18.03.19, 9 канал, 220 переглядів, https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/posts/2384468324906171 

31.03.19, 9 канал, 307  переглядів, https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/videos/2401578393208486 

10.05.2019, 51 канал, не меньше 59 осіб https://www.youtube.com/watch?v=6F2Yx27XLlM&list=PLvlJn-

pCyFDdcrU-FsS8sgNCqi95Hhl-8&index=44 

10.05.2019, канал Д1,  без обліку, 

https://www.youtube.com/watch?v=CCq9uf8TAxs&feature=share&fbclid=IwAR1ezSyqOLgs4OO5kLftjbakVmv

OIXc02RGlPeB3vW49dqwqjequso2Z8uU 

https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/posts/2384468324906171
https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/videos/2401578393208486
https://www.youtube.com/watch?v=6F2Yx27XLlM&list=PLvlJn-pCyFDdcrU-FsS8sgNCqi95Hhl-8&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=6F2Yx27XLlM&list=PLvlJn-pCyFDdcrU-FsS8sgNCqi95Hhl-8&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=CCq9uf8TAxs&feature=share&fbclid=IwAR1ezSyqOLgs4OO5kLftjbakVmvOIXc02RGlPeB3vW49dqwqjequso2Z8uU
https://www.youtube.com/watch?v=CCq9uf8TAxs&feature=share&fbclid=IwAR1ezSyqOLgs4OO5kLftjbakVmvOIXc02RGlPeB3vW49dqwqjequso2Z8uU
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15.05.2019, Громадське телебачення, без обліку, 

https://www.facebook.com/hromadskeDnipro/videos/1351107621703079 

05.11.2019, канал Д1,  без обліку, 

https://www.facebook.com/watch/?v=965105923857954 

https://www.youtube.com/watch?v=CveG8Yp4n5M&fbclid=IwAR3hZwoRdd9HVZqhOhmWz1b5kwKI--

oEXZqEmI8I8wCoDF3t9WL3R65c9i4 

 

Організовані приймаючою стороною – 1, в м. Тернівці зняли сюжет місцеві ЗМІ, без обліку, 

https://www.facebook.com/watch/?v=1203144123223229 

 

4) Пресконференції в прес центрах:3 

4.1) 12.03.2019 – прес –конференція МОСТ, 

https://most-dnepr.info/news/society/173225_dnepropetrovshchine_realizuetsya.htm?fbclid=IwAR2a-

ItGHgqMZCrEYHZMYYlvMqYJds2ut_YxwsCTDFxFB167QIklwu59frY 

по результатам прес –конференції 9 канал зняв сюжет  

ВИБОРИ — 2019. ЧИ ГОЛОСУВАТИМЕ МОЛОДЬ?(ВІДЕО) 

http://9-channel.com/2019/03/12/vibori-2019-chi-golosuvatime-molod-

video/?fbclid=IwAR0jY0aYiwZIpeqByjdZcV6TlxeGjDLgUf-cAwDRh7PjRPjoXYQ0dlW4nwE 

4.2) 16.05.2019 – прес –конференція Відкритий (у проміжному звіті вказано телеканал Перший), 

https://www.youtube.com/watch?v=ArhVcY3-

npg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JPFN4V0VRKgfIcMUUAG0OyrYBSwDsLAFJPCGTt4SOHpV8Wc_UVG

2siTY 

https://opentv.media/tvij-golos-virishit-vse-v-oblasti-trivaye-sotsialnij-proekt 

4.3) 28.10.2019 – прес конференція Відкритий , 

https://opentv.media/shho-tse-bulo-dnipryani-grali-u-deputativ-ta-

prezidenta?fbclid=IwAR2sZZYDYxJjfcOvI4Mc78-Pm-XEPnoqry6sCPAKaaxhpcV9jZD4zNT_WOo 

 

5)Кількість публікацій в ЗМІ (паперові та інтернет видання): 8  

Крім цього розмістили на сайті міської ради м. Покров, та самостійно в паперові місцеві ЗМІ розмістила 

Мирівська ОТГ та «Дніпроград» після прес  -конференції. Порахувати кількість читачів та слухачів не є 

можливим, бо більшість з зазначених у звіті видань не веде облік. 

 

6)Кількість радіо виступів: 3  

07.05.2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=PDomJNnxwKI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BCEHrMhadObW3ADZA

ZwhW2NgMvqFvJ7xtUsyKivgCLG2PEYVQD5exdoI 

06.08.2019,  

https://www.youtube.com/watch?v=t7nLxGHckHs&fbclid=IwAR0DShuio_0A9hWilwl6J6l-

EccGV0kmB14pZr_g494ucl0YYJQGpBU8cKg 

08.11.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dfz3Ezes41E&fbclid=IwAR2D0q0iuviYLG39k367utjzS_hVTrN661FL6DRd

bS-sB6BK03tKdb__Lfc 

 

7)Кількість листів, які були направлені поштою із вкладенням плакатів для розміщення в 

загальнодоступних місцях для молоді в населених пунктах, - 40 шт. 

  

8) Реклама в Фейсбуці: 3, кожна терміном - 1 місяць; 

1.кліки -1,5 тис, охоплення аудиторії – 45,4тис; 

2.взаємодія з дописом – 2 тис, охоплення аудиторії – 76,2 тис; 

3. кліки посилання – 1,7 тис, охоплення аудиторії – 29,8 тис. 

 

9) Кількість учасників(членів) групи у ФБ: охоплює 1842 учасника, які є бенефіціарами проекту: 

https://www.facebook.com/groups/YOUARENEEDED/ 

 

10)В другому етапі проекту прийняло участь 6 ініціативних груп із різних населених пунктів 

України: 

1.конкурс – 62 особи,  з них 24,19 % чоловіки (15 осіб), 75,81 % жінки (47 осіб); 

2. нагородження – 85 осіб, з них 23,86% чоловіки (21 особа); 76,14 % жінки (67 осіб). 

 

С. ВПЛИВ ПРОЕКТУ НА ЦІЛЬОВУ ГРУПУ ОСІБ: 

https://www.facebook.com/hromadskeDnipro/videos/1351107621703079
https://www.facebook.com/watch/?v=965105923857954
https://www.youtube.com/watch?v=CveG8Yp4n5M&fbclid=IwAR3hZwoRdd9HVZqhOhmWz1b5kwKI--oEXZqEmI8I8wCoDF3t9WL3R65c9i4
https://www.youtube.com/watch?v=CveG8Yp4n5M&fbclid=IwAR3hZwoRdd9HVZqhOhmWz1b5kwKI--oEXZqEmI8I8wCoDF3t9WL3R65c9i4
https://www.facebook.com/watch/?v=1203144123223229
https://most-dnepr.info/news/society/173225_dnepropetrovshchine_realizuetsya.htm?fbclid=IwAR2a-ItGHgqMZCrEYHZMYYlvMqYJds2ut_YxwsCTDFxFB167QIklwu59frY
https://most-dnepr.info/news/society/173225_dnepropetrovshchine_realizuetsya.htm?fbclid=IwAR2a-ItGHgqMZCrEYHZMYYlvMqYJds2ut_YxwsCTDFxFB167QIklwu59frY
http://9-channel.com/2019/03/12/vibori-2019-chi-golosuvatime-molod-video/?fbclid=IwAR0jY0aYiwZIpeqByjdZcV6TlxeGjDLgUf-cAwDRh7PjRPjoXYQ0dlW4nwE
http://9-channel.com/2019/03/12/vibori-2019-chi-golosuvatime-molod-video/?fbclid=IwAR0jY0aYiwZIpeqByjdZcV6TlxeGjDLgUf-cAwDRh7PjRPjoXYQ0dlW4nwE
https://www.youtube.com/watch?v=ArhVcY3-npg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JPFN4V0VRKgfIcMUUAG0OyrYBSwDsLAFJPCGTt4SOHpV8Wc_UVG2siTY
https://www.youtube.com/watch?v=ArhVcY3-npg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JPFN4V0VRKgfIcMUUAG0OyrYBSwDsLAFJPCGTt4SOHpV8Wc_UVG2siTY
https://www.youtube.com/watch?v=ArhVcY3-npg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JPFN4V0VRKgfIcMUUAG0OyrYBSwDsLAFJPCGTt4SOHpV8Wc_UVG2siTY
https://opentv.media/tvij-golos-virishit-vse-v-oblasti-trivaye-sotsialnij-proekt
https://opentv.media/shho-tse-bulo-dnipryani-grali-u-deputativ-ta-prezidenta?fbclid=IwAR2sZZYDYxJjfcOvI4Mc78-Pm-XEPnoqry6sCPAKaaxhpcV9jZD4zNT_WOo
https://opentv.media/shho-tse-bulo-dnipryani-grali-u-deputativ-ta-prezidenta?fbclid=IwAR2sZZYDYxJjfcOvI4Mc78-Pm-XEPnoqry6sCPAKaaxhpcV9jZD4zNT_WOo
https://www.youtube.com/watch?v=PDomJNnxwKI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BCEHrMhadObW3ADZAZwhW2NgMvqFvJ7xtUsyKivgCLG2PEYVQD5exdoI
https://www.youtube.com/watch?v=PDomJNnxwKI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BCEHrMhadObW3ADZAZwhW2NgMvqFvJ7xtUsyKivgCLG2PEYVQD5exdoI
https://www.youtube.com/watch?v=t7nLxGHckHs&fbclid=IwAR0DShuio_0A9hWilwl6J6l-EccGV0kmB14pZr_g494ucl0YYJQGpBU8cKg
https://www.youtube.com/watch?v=t7nLxGHckHs&fbclid=IwAR0DShuio_0A9hWilwl6J6l-EccGV0kmB14pZr_g494ucl0YYJQGpBU8cKg
https://www.youtube.com/watch?v=Dfz3Ezes41E&fbclid=IwAR2D0q0iuviYLG39k367utjzS_hVTrN661FL6DRdbS-sB6BK03tKdb__Lfc
https://www.youtube.com/watch?v=Dfz3Ezes41E&fbclid=IwAR2D0q0iuviYLG39k367utjzS_hVTrN661FL6DRdbS-sB6BK03tKdb__Lfc
https://www.facebook.com/groups/YOUARENEEDED/
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Як саме вплинув проект на цільову групу осіб? Чи був зворотній зв'язок з особами, на яких було 

спрямовано проект (анкети, опитування тощо)? Якщо так, будь ласка, опишіть. 

Так, зворотній зв'язок був: ми проводили анкетування учасників проекту. Анкети були додані до 

проміжних звітів, включно із 3 квартальним. В анкетах були вказані невеликі зауваження, наприклад, такі 

як: «треба голосніше розмовляти», «не так швидко розмовляйте», «роздруковуйте правила гри, ми не 

сприймаємо інформацію на слух», «треба встановити чіткий тайменг» тощо. Звісно, всі зауваження були 

нами враховані. 

Щодо впливу на цільові групи, можна виділити наступне: 

• Більшість із учасників проекту докорінно змінили думку щодо політики та участі в неї саме них.  

•  Учасники проекту, після того, як спробували себе в інших, непритаманних ролях,  стали більш 

активними, впевненими в собі. Вже протягом гри ми бачили зміну в їх настроях. Так, наприклад, деякі 

учасники на початку гри лякались без аркушу паперу щось презентувати, дискутувати та розмовляти  «з 

трибуни», то на закінченню тренінгу, вони більш вільно себе почували.  

• Ми дізнались, що учасники проекту в  подальшому не тільки голосували на виборах, а  балотувались у 

народні депутати України. А учасники із м. Апостолове після гри згуртувались в команду з метою 

балотуватись на місцевих виборах. Деякі із учасників взяли участь у виборах, як спостерігачі або члени 

комісії.  

• Педагоги завдяки проекту відкрили для себе таку методику викладання, як «гру». По темі 

державотворення педагоги просили нас направити гру в роздрукованому вигляді для подальшого 

впровадження. 

 

Д. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ: 

 

1.Як Ваша організація загалом оцінює результати та ефективність проекту? 

Ми вважаємо, що проект був успішний. Звичайно, якщо б ми наразі подавали заявку, то повністю 

переглянули деякі моменти, включно терміни та бюджет, але в той же час сама концепція проекту є 

успішною.  

 

2. Як даний проект вплинув на роботу Вашої організації в технічному, фінансовому, 

адміністративному або іншому плані? 

Якщо брати технічні умови –завдяки проекту ми отримали принтер/сканер, який заощаджує нам велику 

кількість коштів на друк матеріалів. 

Фінансовий – особливих змін не відбулось, бо проект не був націлений на збагачення організації або його 

членів. Наразі є невикористані кошти за проектом, але ми готові їх повернути.  

Адміністративний або організаційний – тяжко відповісти, особливих змін не відбулось. Наша організація є 

членською організацією, в нас немає штатного розкладу та постійних кадрових одиниць, тому жодних змін 

не відбулось.  

 

3.Які основні чинники визначили, на Ваш погляд, успіх або невдачу даного проекту (методики, 

організація, співпраця з місцевими органами влади тощо)? 

Вважаємо, головним чинником успіху було суспільна необхідність та часова доцільність. Наразі 

суспільство «дорослішає», тому треба, на наш погляд, переходити на подібний формат тренінгів, напрямок 

яких буде державобудівництво, участь в соціально – політичному житті тощо.  

Також нам дуже допомогла наша методики – освіта та активізація громадян через гру. Дана методика 

широко та позитивно використовується за кордоном, тому бажано потроху її вводити в побудови 

формальної та неформальної освіти різних категорій громадян України.  

Місцева влада та державна влада, на наш погляд, не є чинником, який б допомагав, або заважав 

проведенню проекту. В кожному населеному пункті відчувалась суб’єктивна точка зору на проект – хтось 

допомагав, хтось просто не заважав, були випадки агресивної поведінки («Ви з партії? Я Вам не вірю! – 

подібні репліки). Тому цей чинник, на наш погляд,  не можна чітко враховувати ні як позитивний, ні як 

негативний. 

 

4.З якими труднощами Ви зіткнулись, працюючи з Відділом преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні? 

За весь термін проекту не відчували жодних проблем при спілкуванні з Відділом. Можна зазначити, що 

отримували швидко відповіді на всі наші питання.  

 

5.Чи плануєте Ви звернутись із заявкою на продовження проекту? Якщо так, то чому виникла така 

необхідність? 
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Звичайно, ми б хотіли подати заявку, але не на продовження, а з метою проведення тренінгів для тренерів, 

для передачі власних знань, досвіду та авторської гри для подальшого впровадження. 

 

6.Надайте, будь ласка, Ваші рекомендації та зауваження щодо організації конкурсу проектів та 

роботи по них? 

Хотіли б висловити побажання щодо можливості/права таких організацій, як ми, повторно подати до Вас 

заявку. Наскільки нам відомо, багато донорів не підтримують заявки від організацій, які вже мали 

підтримуваний цим донором грант протягом року після закінчення проекту. Просимо більш лояльно 

відноситись до подібних випадків. 

 

7.Чи планує Ваша організація продовжувати роботу, розпочату у проекті? Якщо так, то якими будуть 

Ваші наступні кроки? 

Так, ми хочемо передати наші знання, методику та авторську гру для впровадження по всій території 

України. Нас запрошують провести подібні тренінги в інших областях, а в тих місцях, де ми проводили, 

просили надати гру для того, щоб самим проводити. Наразі ми шукаємо фінансову можливість провести 

тренінги саме для тих, хто самі будуть в подальшому їх проводити у своїх населених пунктах (тренінги для 

тренерів), а також роздрукувати гру для широких мас.  

 

 

Голова ГО «Ти потрібен Україні», 

Координатор проекту  ______________________________________Л.В.Вірьовкіна 


