
ПРОЕКТ



В Україні є безліч молодих і талановитих людей, проте більшість з 

них через відсутність можливостей занапащають свої таланти та не 

можуть отримати гідну освіту, та навіть отримавши її — не можуть 

працевлаштуватися та вимушені шукати іншої долі далеко від місця 

свого народження. Нашим завданням є змінити ситуацію, добирати 

та підтримувати талановитих дітей ще зі шкільної парти та формува-

ти нову еліту України.

МЕТА ПРОЕКТУ

БОРОТЬБА З ВІДТОКОМ 
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ: 

З СЕЛА В МІСТО; 
З УКРАЇНИ ЗА КОРДОН.



ХТО МОЖЕ СТАТИ 
УЧАСНИКОМ ПРОЕКТУ:

• учні з середнім балом —  ПОНАД 9,5

• можливе врахування додаткових показників — участь  

в олімпіадах, творчих конкурсах, спортивні досягнення.

ОПИС ПРОЕКТУ
ЩО ДАЄ УЧАСТЬ
У ПРОЕКТІ:

щомісячна стипендія під час навчання  

в школі;

оплата офіційних курсів з підготовки  

до вступу до бажаного ВНЗ;

оплата приватного репетитора для  

підготовки до ЗНО;

мотивуючи семінари від провідних  

підприємців, митців тощо;

щомісячна стипендія під час навчання  

у ВНЗ за умови середнього балу вище 4,5;

допомога у працевлаштуванні за фахом.



Вперше проект запущено нашою командою в 2017/18 на-

вчальному році на базі 3 шкіл Лиманського району. Ми знай-

шли меценатів, які виділяють грошові кошти на фінансування 

проекту.

Сьогодні 15 ДІТЕЙ мають можливість отримувати щомісяч-

ну СТИПЕНДІЮ В РОЗМІРІ 1500 ГРН, а також безкоштовно 

відвідувати курси та займатимя з репетиторами.

Після вступу до ВНЗ вони отримуватимуть СТИПЕНДІЮ  

В РОЗМІРІ 2500 ГРН, а вже починаючи з 4-го року навчання 

наша команда розпочне пропонувати учасникам проекту по-

тенційну роботу (за фахом).

Меценати отримують змогу слідкувати за успіхами учасників 

проекту, щоб обрати найкращих та запропонувати їм роботу.

УСПІШНИЙ ДОСВІД



Роботу вже розпочато, але необхідно 

більше залучати до проекту меценатів.

Також ми готові поширити проект на 

всю територію України.

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ 
БУДУТЬ ДОСЯГНУТІ 
ВЖЕ ЗА 1 РІК.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Необхідне приблизне фінансування на 

1 учня на 1 навчальний рік:

• стипендія — 17 000 грн (з урахуван-

ням податків та зборів);

• репетитори з 2–3 предметів для під-

готовки до ЗНО та курси з підготовки 

до вступу у ВНЗ — 43 500 грн (з ураху-

ванням податків та зборів).



Фінансування проекту можливе як за бюджетні кошти, так і 

за кошти меценатів та спонсорів.

Ми повинні розуміти, що молодь — це майбутнє України і 

від успішної реалізації цього або подібних проектів зале-

жить доля держави.

У виграші залишаються всі: впевнена в собі та працююча 

на гідній роботі талановита молодь є запорукою розвитку 

держави, бізнес отримує кваліфіковані кадри, а кваліфіковані 

молоді фахівці залишаться працювати в місцях свого народ-

ження, отримуючи гідну оплату та розвиваючи свою державу.

Ми маємо пам’ятати, що людина, яка отримує гідну заробіт-

ну плату, стабільність та впевненість у завтрашньому дні, 

ніколи не буде голосувати «за гречку» і буде вимагати зни-

щення корупції на усіх рівнях.

МОЯ ПРОПОЗИЦІЯ
Пропоную запровадити проект #UFuture на всеукраїнському або на міс-

цевих рівнях. Наша команда готова координувати та втілювати проект в 

будь-якій точці України, а також консультувати зацікавлених осіб.


