
Ткаченко Лілія  
 
Організатор міжнародної програми «Діти Створюють Країну»  
Засновник міжнародної ініціативи «Дерева Миру» 
 
Голова та засновник громадської організації «Українські 
Креативні Реформатори» від 09.09.2014 
 
Волонтер UNICEF Ukraine в проекті «Найбільший урок в світі», 
поширення глобальних цілей сталого розвитку 
  
Переможець відкритої Всеукраїнської премії TOYP (Ten Outstanding Young Persons), 10 
видатних молодих людей України у номінації «екологія», представляла Україну в Японії 
на Всесвітньому Конгресі JCI за фінансової підтримки WNISEF (листопад 2015 р.).  
 
Учасник програми «Відкритий Світ» «OPEN WORLD» (жовтень 2015р.), Посольство 
США, навчальний візит до США у складі групи лідери неурядових громадських 
організацій. 
 
Учасник програми «Молодь Змінить Україну» благодійного фонду Богдана Гаврилишина 
(березень 2017 р.), координатор групи з навчального візиту до Польщі. 
 
Відео про діяльність (англійською мовою): https://goo.gl/fB8WzH 

Особисті дані: 
Дата народження: 19/07/1990  
Цивільний стан: незаміжня  
Діти: прийомна дочка Єва, 5 років (від 29.12.2016)  
 
Освіта:  
2013 – 2016 Аспірант кафедри культурології Київського національного університету 
культури і мистецтв.  
2007-2013 Менеджер органів державної влади і управління. Кафедра державного 
управління. КНУКіМ  

Діяльність:  
Березень 2018 – спікер з екологічної відповідальності, Girls Leadership Camp. За 
підтримки USAID,  Львівської освітньої фундації, Будуємо Україну Разом. Славське. 

Лютий 2018 – спікер з екологічної відповідальності, організації локальних соціальних 
ініціатив проекту ЗМІНЮЙ!СЯ, Горішні Плавні. Проект відбувся в рамках молодіжної 
програми «Перший крок до успіху» за підтримки Міжнародного благодійного фонду 
«Український жіночий фонд». 



Грудень 2017 – дотепер -  організатор освітніх лекцій та тренінгів як волонтер UNICEF 
Ukraine в проекті «Найбільший урок в світі» з поширення глобальних цілей ООН. 
Листопад 2017 – ментор,  куратор команд екологічного спрямування в проекті «Будуємо 
Україну Разом», БУРlab, лабораторії відповідальності 

Березень 2017 – дотепер – організатор міжнародної програми «Діти створюють країну», 
залучення, координація та підтримка 450 активних дітей з 23 областей України, юних 
українців з Йорданії та Німеччини. 

Листопад 2016 – лютий 2017 - фахівець з комунікацій, благодійний фонд КАРІТАС 
України.  

Грудень 2015 – вересень 2016 - Координатор, засновник, організатор Всеукраїнського 
соціально-екологічного проекту «Майстерня (Школа) Екологічного Громадського 
Активіста». Громадська організація «Українські Креативні Реформатори». Проект 
підтриманий Швейцарською Конфедерацією в Україні (Швейцарське Бюро 
співробітництва в Україні). 

Жовтень 2015 – дотепер – автор ідеї, організатор міжнародного проекту «Дерева Миру» 
«TREES OF PEACE». Громадська організація «Українські Креативні Реформатори». 
Ініціативу зголосилися підтримати активісти в 50 країн світу. В рамках проекту в Україні 
висаджено понад 30.000 дерев у 150 містах та селищах України. Ініціатива відбувається за 
підтримки Кабінету Міністрів України, публічних людей, громадських активістів та 
дипломатів. Навесні 2016 року ініціативу підтримали дипломати 19 країн світу та Олег 
Скрипка. Висаджено понад 30.000 дерев. Навесні 2017 року на центральній локації в 
Ботанічному Саду імені Гришка НАН України Дерева Миру висаджували міжнародні 
дипломати та прийомні родини, підопічні «СОС Дитячі містечка України».  

Липень 2015 – дотепер – організатор соціального проекту «Майстерня Позитиву» в 
національній дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Громадська організація 
«Українські Креативні Реформатори».  

Листопад 2014 – лютий 2015 – співавтор ідеї, координатор освітнього проекту в Київській 
області, «ЖАР», Жіночий Антикорупційний Рух, (поданий від громадської організації 
«Центр громадської активності Результат»). Проект підтриманий Канадським Фондом 
розвитку місцевих ініціатив. 

Жовтень 2014 – вересень 2015 – співзасновник, координатор, автор документальних медіа 
матеріалів проекту «Україна Багатоетнічна» (Багатонаціональна), Проект підтриманий 
відділом преси освіти та культури Посольства США в Україні 



Липень 2014 – січень 2015 – автор ідеї та спів координатор проекту «Школа (майстерня) 
екологічного громадського активіста», Проект підтриманий відділом преси освіти та 
культури Посольства США в Україні та фондом Фрідріха Наумана за Свободу  

Жовтень 2013 - травень 2014 – національний координатор по роботі з волонтерами 
ініціативи "Зробимо Україну Чистою-2014", (Lets do it! Ukraine! – 2014. До ініціативи у 
2014 році залучено понад 170 тисяч активістів у всіх областях України та в АР Крим.


