Шановні друзі та колеги!
«Ми почали з мрії про те, якою повинна бути наша
країна. Адже природний і людський потенціал її
величезний, а теперішній стан дуже поганий.
Мрія перетворилася на план. У 2009 році було створено
програму «Молодь змінить Україну», щоб допомогти
Україні пройти процес трансформації та перетворитися
на ефективну країну. Програма «Молодь змінить Україну»,
започаткована у 2012 році, є ключовою програмою Фонду.
Вона працює понад мої сподівання. Я дуже гордий за
учасників Програми. Я вже багато навчився, спілкуючись
із ними і читаючи їхні статті. Вони систематично вивчають
досвід шести найбільш ефективних європейський країн
та обирають серед них компоненти, необхідні
для розбудови нашого майбутнього політичного,
економічного та соціального устрою.
За останній рік з поліетнічної нації Україна
перетворилася на поліетнічну, політичну, патріотичну
націю, націю з новими цінностями. У людей виникло
почуття обов’язку перед співгромадянами, своєю
країною і бажання діяти з власної ініціативи, не чекаючи
на накази та допомогу уряду. Діяти у співпраці одне
з одним, аніж у конкуренції.
Я впевнений, що програма «Молодь змінить Україну»
за допомогою нових цінностей, нового парламенту,
нового уряду відіграватиме ключову роль у досягненні
нашої спільної мети – процвітаючої України, в якій буде
повна політична свобода, добробут для всіх громадян,
соціальна справедливість і співжиття з природою».
Богдан Гаврилишин
президент Фонду
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Богдан Гаврилишин — громадський діяч та меценат,
президент Фонду Богдана Гаврилишина. Член Римського
клубу, член Світової академії мистецтва та науки, член
Міжнародної академії менеджменту, доктор економіки
та суспільних наук Університету Женеви, почесний
доктор у 7 університетах Канади та України, консультант
держав та міжнародних компаній, модератор і голова
численних міжнародних наукових конференцій та
семінарів у 88 країнах світу. Створив Міжнародний
центр перспективних досліджень, Міжнародний
інститут менеджменту в Індії, після – в Україні. Був
радником першого Президента України, чотирьох
голів Верховної Ради та трьох Прем’єр-міністрів. Був
головою Консультативно-дорадчої ради при Президії
Верховної Ради України. Започаткував створення деяких
молодіжних організацій в Україні, є активним членом
Всеукраїнської скаутської організації «Пласт». Автор
книг – «Дороговкази в майбутнє. До більш ефективних
суспільств» (1980) та «Залишаюсь українцем» (2011).
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Фонд: місія та діяльність

2009-2012 роки

У 2009 році було засновано Фонд Богдана Гаврилишина

Напрями, за якими було надано підтримку Фондом:
Розвиток Пласту — Національної скаутської організації України;

Наша Місія

Проекти Центру політичних студій та аналітики;

Сприяти становленню людей нового покоління - професійних, патріотичних,
етичних українців, які турбуються про суспільне благо й активні у громадському
і політичному житті суспільства, вміють співпрацювати з іншими. Ці молоді
українці утворять критичну масу людей, які здійснять трансформацію України

Форум української молоді діаспори;
Проекти Всеукраїнської МГО «Студентська республіка»;
Конкурс «Україна моєї мрії»;
Перший національний конкурс проектів;
Програма стажування у Верховній Раді ГО «Ліга інтернів»;

Протягом 2009-2012 років Фондом було профінансовано проектів на суму
8 648 753 грн (786 250 Евро)
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Підтримка навчальних закладів;
Підтримка видань.
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«Найкращим способом передбачення перспективи країни в межах
15-річної шкали часу є розуміння того, на що сподіваються і про
яке майбутнє своїх країн мріють студенти-активісти».
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Програма «Молодь змінить Україну»

Кількість учасників програми за роками:

З 2012 по 2015 в Програмі взяло участь
350 осіб – 50 груп

2012
2013
2014
2015
прогноз

Із кінця 2012 року стартувала ключова, довгострокова програма Фонду – «Молодь змінить Україну».
Щороку Програма набирає обертів і за три роки її учасниками стали вже понад 350 осіб.
Ідея програми
Потенціал України є надзвичайно великим завдяки людському капіталу і природним багатствам.
Але для того, щоб країна максимально використала цей потенціал, потрібна безреволюційна
трансформація всіх органів влади, економічної і соціальної систем, політики щодо навколишнього
середовища (біосфери).
Хто може провести таку трансформацію?
Найкращий потенціал мають молоді активісти громадських організацій, держслужбовці та
представники студентства – люди у віці від 20 до 35 років.

Розподіл учасників за віком:

6%

84

6%

154

14%

21-25 років – 189 осіб

Які їхні характеристики?
Це молоді громадяни, які пов’язують своє майбутнє з Україною і прагнуть покращити її стан. Вони
мають певні знання про світ та володіють іноземними мовами. Вони є професійні, етичні, активні
в громадському чи політичному житті та вміють працювати в командах.

26-30 років – 76 осіб
53%
21%

Вимоги до учасників програми:
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31-35 років – 23 особи

200

35+ років – 51 особа
18-20 років – 20 осіб

бажання і готовність трансформувати Україну;
фахові знання у політичній, економічній, соціальній чи екологічній сфері;

Гендерний розподіл:

громадська активність;
Жінки – 61%

вільне володіння англійською мовою.

Чоловіки – 39%

Андреас фон Бекерат
Посол Швеції в Україні

Для участі в Програмі необхідно
самостійно створити групу з 6-7 осіб.
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«Зміни можливі в Україні. І найкращий
шлях до цього – європейська
інтеграція та реформи».

У 2015 році понад 550 учасників (85 груп) подали заявки на участь у програмі
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6 європейських країн для дослідження

У кожній з шести країн є елементи,
які варто вивчати поглиблено:

Учасники програми вивчають досвід країн, які досягли найвищого рівня людського й
економічного розвитку.
Такими країнами є: Польща, Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Польща

Чому ми обрали саме ці країни?
Усі ці країн мають наступні характеристики:
Повна політична свобода (прозорість і відкритість влади);
Певний рівень економічного добробуту для всього населення;
Соціальна справедливість, особливо у сферах освіти, охорони здоров’я,
без¬робіття, пенсійного забезпечення;
Симбіотичне співжиття з біосферою (природою, навколишнім середовищем, а не її експлуатація, руйнування та забруднення).
Польща відповідає кільком з названих характеристик, але
вона пройшла цікаву ментальну, економічну і політичну
трансформації у 80-х і 90-х роках.
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Йон Фредріксен
Посол Норвегії в Україні

Ян Томбінський
Голова Представництва ЄС в Україні

«Країни мають право вибирати, що
краще для їхнього майбутнього».

«Європейське суспільство фокусується на людині, ставить інтереси
особистості на перше місце. Потрібно жити в суспільстві, яке
демонструє повну повагу одне до одного і дозволяє передати
майбутньому поколінню нашу планету у значно кращому стані».

Австрія
молодіжна та соціальна політика
побудова сучасної економіки
збереження культури

Крім описаного вище,
учасники можуть
досліджувати інші сфери
життя, інші установи чи
закони, які допомогли
б Україні стати
ефективною державою

Німеччина
соціально-ринкова система
економіки
кодетермінація
повноваження федеральних
земель

Норвегія
енергетична система
фонд для майбутніх поколінь
соціальне забезпечення
населення

Польща
трансформаційні процеси
подібність до України
«шокова терапія» економіки

Швеція
роль профспілок
рівень інновацій
роль банків у промисловості

Швейцарія
децентралізація влади
прийняття рішень консенсусом
система освіти
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5

4

Етапи реалізації програми
2

3

Політичне
стажування

Робота в місцевих
органах законодавчої
влади
5

4

Створення групи

Вивчення досвіду
однієї з шести країн

6

Поширення
результатів
та висновків,
написання
рекомендацій для
України

Наші учасники:
Політика – 139 осіб

Фахове
стажування

Робота в місцевих
органах виконавчої
влади

Участь у виборах
до парламенту
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Робота в органах
виконавчої влади на
національному рівні

Соціальна сфера – 100 осіб
Громадянське суспільство – 50 осіб
Місцеве самоврядування – 34 особи
Державні органи влади/політичний
устрій – 55 осіб

Права людини - 35
Охорона здоров’я - 11
Освіта – 36

Економіка – 103 особи
Бізнес та інновації – 35
Державне регулювання - 31
Енергетика – 18
Міжнародні відносини – 19
12

Екологія – 35 осіб
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Чим програма унікальна? Прогнози на майбутнє

Трансформація України: Європейський досвід (серія навчальних та мотивуючих

Програма «Молодь змінить Україну» дозволяє:

телепрограм)
У 2014 році за ініціативи Української журналістки, телеведучої і громадської активістки Ілони
Довгань та фінансової підтримки Фонду Богдана Гаврилишина і Фонду Відродження у межах
програми «Молодь змінить Україну» був реалізований спеціальний телевізійний проект.

самостійно формувати команду;
обирати країну вивчення;

Основні цілі проекту:

формувати програму перебування в ній;
зустрічатись із успішними європейцями від
пересічних громадян до міністрів;
знаходити однодумців з різних регіонів України;
разом планувати майбутнє своєї країни.

«Молодь змінить Україну» – це співпраця, а не
конкуренція. Це системний підхід до вивчення
країни та повна відповідальність за власні дії

ЗМІ про програму «Молодь змінить Україну»

Богдан Гаврилишин,
президент Фонду
«Наш Фонд і його програма
«Молодь змінить Україну»
є за ідею, себто за ефективну
Україну, а не проти когось чи
чогось, тому, нашу Програму
можна назвати трансформацією
без революції».

продемонструвати найкращий європейський досвід, яким доцільно скористатися в процесі
реформування України;
заохотити українців до активних та сумлінних дій на користь трансформації України.
Протягом травня-серпня 2014 року знімальна група супроводжувала 6 груп учасників під час
їхніх поїздок до 6 європейських країн.
За результатами освітніх поїздок телеканал ICTV (третій за рейтингом телеканал в Україні)
показав у прямому ефірі більше 15-ти трихвилинних спеціальних репортажів.

Очікувані результати
Програми
Програма не обмежує учасників певними рамками,
а стимулює до креативного підходу до роботи

Фонд не виховує лідерів, а об’єднує командних
гравців, які можуть бути лідерами
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Створити критичну масу
молодих людей (не менше
1000 осіб за 2012-2017 роки),
які готові діяти у політичній,
економічній, соціальній
та екологічній сферах,
які будуть рушієм змін
в Україні.

Більше 300 публікацій про програму та досвід її учасників під час освітніх поїздок
з’явилися у виданнях «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Європейська правда»,
«Український тиждень», «День», «Радіо Свобода», «Гурт» тощо. Наші учасники брали
участь у теле- і радіопрограмах таких каналів, як: Перший національний, ICTV, 112-й,
Канал 24, Радіо Свобода, Громадське Радіо тощо.
Сторінка Фонду Богдана Гаврилишина у Facebook має близько 6 000 підписників.
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Асоціація учасників
програми
У 2014 році Фонд допоміг у створенні
Асоціації учасників програми «Молодь
змінить Україну». Ії мета - об’єднання
молоді і започаткування трансформаційних
процесів в Україні мирним шляхом.

Асоціація учасників «Молодь
змінить Україну» це:
спільнота активістів-однодумців;
майданчик для експертних дискусій;
реформаторські ідеї та концепції;
платформа для формування справ¬жніх
політичних і громадських діячів.

Вольф Дітріх Хайм
Посол Австрійської Республіки в Україні
«Без сумніву, українська молодь має
великий потенціал для того, щоб зробити
українське суспільство більш впорядкованим,
а економіку – більш конкурентоспроможною.
Я переконаний, що молодому поколінню
відведена неабияка роль в цих перетвореннях».
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Конференція «Трансформація почалась?»

Школа депутатів місцевих рад

Політична школа Богдана Гаврилишина

(5 червня 2014 року)

(19 вересня – 1 листопада 2014 року,
6 лютого – 28 лютого 2015 року)

Перша подія Асоціації, яка зібрала 200
учасників програми «Молодь змінить
Україну», відбулася за участі європейських
послів і провідних експертів з різних сфер
(агрополітика, ІТ, енергетика, банківський
сектор, релігійні організації).

Спеціальний освітній проект, започаткований
восени 2014 року. Мета – дати учасникам
практичні знання та інструменти, щоб стати
депутатами «нового покоління» та взяти участь
у виборах 2015 року.

19 березня 2015 року стартував трирічний проект
для молодих людей, зацікавлених у політиці,
державному управлінні та розбудові ефективного
громадянського суспільства. Проект включатиме
різні формати навчальної діяльності, серед
яких – зустрічі з європейськими політиками
і депутатами Європарламенту, круглі столи,
моделювання, ситуативні дослідження.

За результатами конференції були розроблені
рекомендації для реформування політичної,
економічної, соціальної та екологічної сфер
України та передано до профільних міністерств.

По закінченні 75 слухачів отримали сертифікати.
Найкращі з них приєднаються до освітніх
поїздок до Австрії і Польщі в рамках програми
«Молодь змінить Україну».

«Молодь як рушійна сила політики» – перший
захід в межах Політичної школи Богдана
Гаврилишина – був присвячений вивченню
німецької політичної системи.
17

Фінансовий звіт по програмі за 2012-2014 рр.
1%

14%

15%

Наша Команда

15%

28%

45%

85%
2012
Программа «Молодь
змінить Україну»

40%
2013

2014
Інші проекти

У 2012-2014 роках на фінансування програми «Молодь змінить
Україну» Фонд Богдана Гаврилишина виділив 4 571 900,00 грн
(377 700 євро).
Ця сума включає 69 520,00 євро, отриманих за рахунок фінансової
підтримки Фонду Відродження, Женева.
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57%

Адміністративні видатки

Богдан Гаврилишин
Президент Фонду
bhoﬀice@voliacable.com

Олена Бекреньова
Директор
olena@bhfoundation.com.ua

Анатолій Дяченко
Фінансовий директор
ﬁnance@bhfoundation.com.ua

Роман Мельник
Координатор програми «МЗУ»
rm@bhfoundation.com.ua

Ольга Мелих
Керівник Асоціації «МЗУ»
om@bhfoundation.com.ua

Катерина Бекреньова
Прес-секретар
press@bhfoundation.com.ua
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Партнери фонду

Контакти
Офіс фонду:
вул. Васильківська, 47, офіс 1, м. Київ, 03150, Україна
Тел./факс: +38 044 289 13 36
E-mail: info@bhfoundation.com.ua
БО «Благодійний Фонд Богдана Гаврилишина»
Р/р: 26002010047412
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
S.W.I.F.T. Code: EXBS UA UХ, МФО 316282
JP MorganChaseBank N.A., NewYork, USA
S.W.I.F.T. Code: CHAS US 33 acc. 400-124432
Призначення платежу: благодійна допомога на
розвиток програми «Молодь змінить Україну»
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Програма відбувається за
підтримки послів таких країн:

