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МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФРІ»:
чому вона претендує на звання №1 серед молодіжного руху!?
«Фундація Регіональних Ініціатив», або як кажуть серед молодь – ФРІ, це
молодіжна громадська організація, яка працює по всій території України з метою
інституційного зміцнення молодіжного руху, навчання і забезпечення активних учасників
об'єднань молоді, розвитку студентських та загалом молодіжних ініціатив.
ФРІ – об'єднує у своїх лавах молодих активних людей, що допомагають
розвиватися молодіжному руху України, об'єднанням молоді, а також тих молодих людей
які займають активну позицію щодо актуальних проблем України.
2002 активісти молодіжного громадського руху заснували нове об'єднання –
Фундацію Регіональних Ініціатив (ФРІ). За два роки діяльності ФРІ вийшла завдяки своїй
згуртованості, активності та впливовості на провідні позиції в молодіжному житті України.
Об'єднала організація переважно лідерів молодіжного руху, а також студентів. Чимало в ній
також учнів старших класів та усіх, хто почуває себе молодим та ініціативним незалежно
від віку. А сьогодні ФРІ є в 22 областях.
Фокусуючи свою увагу на молоді, ФРІ реалізовує і далеко не молодіжні проекти.
Так, під час президентських виборів ФРІ здійснювало моніторинг виборчої кампанії,
просвітницько-мобілізаційні кампанії, перевірку списків виборців тощо, але самою
реалізацію навіть таких складних проектів займається в організації тільки молодь!
Багатство нашої організації – це передусім її активісти. Серед найбільш активних
“фундаторів» – Дана Депо, Андрій Шекета, Вікторія Позняк, Шабунін Віталій, Михайло
Русанюк, Сергій Хворов, Володимир Феськов, Святослав Бабіля, Сергій Обєщенко,
Костянтин Коваль, Оксана Хоменко, Андрій Охрим, Олександр Журавльов, В'ячеслав Гусєв,
Марина Цапок, Віктор Гурняк, Таміла Ташева, Білик Ірина, Іван Горон, Руслан Рохов,
Світлана Гаращенко, Зураб Кантарія, Олександр Гінгізов, Юлія Татенко, Анна Кууск, Лебедь
Михайло, Назар Зелінка, Галина Дору, Андрій Ткачук, Ольга Солодушко, Олександр Безніс,
Віталій Єрофеєв, Микола Яцков, Галина Тимощук, Дмитро Лахненко, Юлія Стоянова, Вадим
Андрієвський, Іван Кліпа, Олексій Косов, Наталі Тернавська, Олександр Наконечний,
Любомир Олександр, Миайло Єрємєєв,
та десятки інших, чия наполегливість і
життєрадісність дають надію, що наша країна ще має шанс з такою молоддю.
Організація поєднала в стратегії свого розвитку суспільно корисну ініціативність
молоді й належне організаційне та матеріальне забезпечення молодіжного руху. Середній
вік членів керівних органів (Правління, КРК, спеціалізовані департаменти) – 21-23 роки.
Організацією досягнуто рівня стабільної роботи, налагоджена ефективна і взаємовигідна
співпраця з меценатами та ЗМІ. Засадничим принципом роботи ФРІ є праця в усіх
напрямах, які є важливими для молоді (саморозвиток, професійне зростання, патріотичне
виховання, спорт, туризм, політична освіта, відпочинок, екологія тощо), та які організація
може охопити, виходячи зі своїх кадрових, інтелектуальних і матеріальних ресурсів.
Вся діяльність ФРІ є відкритою і підзвітною своїм членам, тобто тим хто фундує
громадське життя держави, але й іншим структурам. Крім того, враховуючи що ФРІ є
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мережею молодіжних організацій з однаковою назвою та завданням, молоді люди в містах
та районах де не існує Фундацій можуть створити ФРІ. Організація була створена тому, що
молодіжному руху необхідною є структура, яка основним своїм завданням бачить не тільки
роботу з молоддю та реалізація проектів орієнтованих на молодь, але й яка ставить за мету
досягти інституційного зміцнення всіх об'єднань молодих людей в ім'я процвітання країни
в якій буде відбуватися їхнє доросле життя.
ФРІ не підтримує жодну політичну партію. Її членам стають молоді люди, які
мають або час, або ресурси, або гроші, або просто бажання допомагати, бути корисними,
сприяти молоді України, розбудовувати державу, а не для досягнення політичної цілі –
влади. Тому членами ФРІ є члени різних, навіть за ідеологічними переконаннями, партій.
Кожен небайдужий може приєднатись до ФРІ, якщо він/вона поділяє завдання ФРІ.
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОЕКТИ «ФРІ»
Фундація протягом всього свого існування активно займається просвітницькою
працею, поширюючи книги, брошури і періодичні видання з суспільно-політичної,
історичної, правозахисної, економічної, політологічної та інших тематик серед бібліотек,
громадських організацій та молоді.
Фундація вельми активною є у здійсненні інформаційної діяльності. Свого часу
вона сприяла появі на світ молодіжного інформаційного видання «Наш Світ», «Громадська
думка». Одним з найвідоміших проектів (на національному рівні) є «Молодіжна стрічка
новин» – щотижнева розсилка електронною поштою, яка інформує читачів про актуальні
новини й анонси громадського життя України. Організацією адмініструється власний
інформаційний Інтернет-продукт, присвячений громадському життю молоді www.fri.net.ua (ВІЛЬНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ПОРТАЛ).
Проекти та діяльність організації:
- самостійні проекти;
- проекти де організації «ФРІ» беруть участь.
НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОЕКТИ:
- «Наше кіно»;
- ««ФРІ» -зона»;
- Участь у виборчих кампаніях (підготовка молодих лідерів);
- «Фонд підтримки бібліотек»;
- «Наша музика»;
- конкурс карикатур «Криве дзеркало»;
- навчання членів молодіжних організацій роботі в НУО;
- моніторинг реалізації молодіжної політики державними установами та партійними організаціями;
- брейн-ринг, органiзацiя чемпiонатiв та змагань мiж молоддю;
- розсилка «Молодiжнi та громадськi новини»;
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- «Рiздвянi вертепи»;
- вiдкриття молодiжних приймалень;
- «Юнацька Рада»;
- «BE FREE !»;
- «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за вами спостерігає!»
З 2002-го року «ФРІ» реалізувала десятки вдалих проектів, в рамках грантових
коштів, програм міжнародної-технічної допомоги. Найбільш вдалі реалізовані проекти
«ФРІ» у 2007-ому році:
1.Міжнародний проект «Євроавтобус. Молодь – молоді. Європейський союз – Україні» (під
патронатом Фундації Стефана Баторія (Польща) «Партнерство громадських ініціатив —
Німеччина–Польща–Україна», організований і фінансований спільно з Фундацією Роберта
Боша (Німеччина) та ПАУСІ (Україна), Харківська організація;
2.Програма моніторингу молодіжної політики (фінансування міжнародної організації
«Freedom House»), Кіровоградська організація;
3. Проведення конкурсу із залучення молоді до активної позиції у власні громаді «Велике
сміття великого міста» (фінансувався Словацькою організацією «Люди в біді» та Фондом
«Європа XXI»), Дніпропетровська організація.
Також у цьому році «ФРІ» від Посольства США отримала фінансову підтримку у
проведенні фестивалю «Медіа-ФЕСТ.UA».
З моменту свого створення «ФРІ» , що є по суті мережею Фундацій по всій Україні, бере
активну участь у моніторингових кампаніях, у тому числі місцевих виборів. «ФРІ» має досвід
організації та проведення навчань спостерігачів, членів ДВК, журналістів з питань виборчого
законодавства, тощо. Разом з іншими організаціями Фундація приймала участь у вивчені питань
публічності, відкритості та прозорості роботи обраної у 2002 році місцевої влади, а також
правозахисній роботі.Такожчлени «ФРІ» маютьдосвідміжнародногоспостереженняпідчас:
- президентських виборів України в Молдові (Придністров'ї) 2000 року;
- парламентських виборів у Казахстані 2004 року;
- парламентських виборів у Російській Федерації 2003 року;
- парламентських виборів у Словаччині 2002 року.
Протягом останніх років «ФРІ» запланувало провести моніторинг довиборів до
Верховної Ради та місцевих виборів. Так народився проект «МОЛОДІЖНА ВАРТА», який
еволюціонував у проект «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за вами спостерігає».
15 АБЗАЦІВ ПРО «ФРІ»
1. Молодь об'єдналася в організацію ««ФРІ» », щоб впливати на майбутнє України.
Члени «ФРІ» - це вільні, молоді люди, що займають активну життєві позицію у своїх містах
та районах, регіонах і країні загалом. «ФРІ» захищає інтереси молоді, і є однією з
найпотужніших молодіжних організацій.
2. «ФРІ» – це СВОБОДА. Організація має статус незалежної всеукраїнської
молодіжної громадської організації, самостійно обирає своє керівництво, яке

ВСЕ ЩО ОРІЄНТОВАНЕ НА МОЛОДЬ,
ПОВИИНО БУТИ ЇЙ ЦІКАВИМ...

підпорядковується тільки членам організації. Члени організації допомагають один одному і
становлять товариство, актив, або як ще нас називають між собою – СЕРЕДОВИЩЕ !
3. Члени «ФРІ» не бояться політики, а навпаки творять її складову – МОЛОДІЖНУ,
але разом з тим «ФРІ» не належить до жодної політичної партії, не підтримує жодного
партійного лідера, не бере участі у виборах як сторона виборчого процесу. Для боротьби за
владу потрібно вступати до партій, а молодіжна організація може дати лише підготовку,
рівно як і для бізнесу, культури, науки, тощо.
4. Члени «ФРІ» – це лідери молоді, вони виражають думки молоді та ідеї, бажання
та сподівання. «ФРІ» -шники намагаються говорити від імені молоді як соціальної групи,
висловлюючи її реальні побажання. Кожний член організації, працюючи у «ФРІ» , здобуває
лідерські якості для себе особисто, але організація працює для суспільства. НАША МЕТА –
СУСПІЛЬНЕ СЛУЖІННЯ!
5. «ФРІ» вдалося створити мережу з власних 52-ох міських та районних організацій
у 26 регіонах (області, Крим, місто Київ) будучи присутніми практично по всій карті України.
Широка регіональна мережа дозволяє нам реалізовувати всеукраїнські проекти та
спілкуватися в рамках всієї країни. В ПЛАНІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - «ФРІ» ПОЗА
КОНКУРЕНЦІЄЮ !
6 «ФРІ» допомагає різним молодіжним організаціям та органам студентського і
учнівського самоврядування. Серед партнерів «ФРІ» найсильніші молодіжні об'єднання
України. Крім того, «ФРІ» має дружні організації-партнери в багатьох країнах світу, у тому
числі в сусідніх – Білорусія, Росія, Польща, Словаччина, Молдова, Угорщина. Але основні
зусилля «ФРІ» направлені на Україну, на роботу з молодими українцями. «ФРІ» – ЦЕ
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
7. Основа «ФРІ» – це молоді підприємці і бізнесмени, студенти і молоді науковці,
політологи і молоді політики, члени професійних громадських організацій та депутати.
Середній вік члена організації – 21-23 роки. Серед членів організації є учні, а також
працююча молоді і молоді родини віком до 35 років.
8. Бути Фундатором – почесно. Кожний фундатор вкладає у розвиток України
частинку свого часу, коштів, інформації, зв'язків, добровільної праці, тощо. Разом з тим, все
що робиться – то тільки на добровільній основі, тільки по власному бажанню та
переконанню. Реалізовуються тільки ті проекти, які подобаються Фундаторам та ними
активно підтримуються.
9. «ФРІ» реалізує регіональні ініціативи та низку національних проектів, серед них
– «Наше кіно», «Фонд підтримки бібліотек», «Наша музика», табір «Лідер» під г. Говерла,
«Крок до лідерства», тощо. На різноманітні акції та заходи в рамках місцевих проектів
молодь з одних міст приїжджає в інші міста.
Кожний член «ФРІ» набагатобільшебачив реальноїУкраїни ніжпростомолодалюдина.
10. Для всього світу загалом, та молоді зокрема, в Інтернеті нами створений
інформаційний сайт – ВІЛЬНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ПОРТАЛ. Він знаходиться за адресою
www.fri.net.ua Там багато різноманітної цікавої інформації про молодь і для молоді,
розміщуються різноманітні можливості та оголошення, анонси, запрошення.

АКТИВНІСТЬ!
НОВІ ДРУЗІ І ВРАЖЕННЯ!
САМОРОЗВИТОК – В ІМ'Я МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ!

11. Сьогодні в Україні в різних формах активності задіяними є 150 тис. молодих
людей віком з 14 до 35 років. Це дуже мало, адже молоді в Україні 15 млн.! Одним з наших
стратегічних завдань є збільшити кількість молодих активістів суспільного життя, до 450
тис. у 2009 році. Для цього ми розробляємо і подаємо, пропагуємо цікаві молодіжні
ініціативи – молодіжний туризм, семінари, тренінги, табори, альтеративні форми дозвілля у
вигляді ділових ігор, тощо. ВСЕ ЩО ОРІЄНТОВАНЕ НА МОЛОДЬ ПОВИИНО БУТИ ЇЙ
ЦІКАВИМ !
12. Фінансується діяльність «ФРІ» і відбувається процес забезпечення іншими
ресурсами, за рахунок спонсорської допомоги українського бізнесу, пожертв фундаторів,
допомоги інших громадських організацій, членських внесків та міжнародної-технічної
допомоги. НАЙБІЛЬШЕ МИ ЗАВДЯЧУЄМО ПІДПРИЄМЦЯМ ТА БЛАГОДІЙНИКАМ !
13. Наші гасла – АКТИВНІСТЬ! НОВІ ДРУЗІ і ВРАЖЕННЯ! САМОРОЗВИТОК – в
ім'я МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ!
14. Ми плануємо свою роботу. Керівництво організації розробило план
стратегічного розвитку Фундації на найближчі 3 роки і з цим документом може
ознайомитися кожен зацікавлений. Разом з тим, кожна місцева організація «ФРІ» має свій
план роботи, у відповідності до побажань молоді. МИ ЗАОХОЧУЄМО САМОСТІЙНЕ
ПРИЙНЯТТЯ МОЛОДДЮ РІШЕНЬ НА МІСЦЯХ !
15. Наші гасла - АКТИВНІСТЬ! НОВІ ДРУЗІ і ВРАЖЕННЯ! САМОРОЗВИТОК - в
ім'я МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ!
«ФРІ» : НАША РОЛЬ І ЗАВДАННЯ В МОЛОДІЖНОМУ РУСІ КРАЇНИ
Молодіжний рух в Україні на даному етапі має унікальний період 2006 - 2009 років,
коли відбудеться його фактичне становлення не тільки як невід'ємного елементу політично –
партійного життя держави , але, як унікальне явище Української державності 21-го сторіччя та,
як фактор швидкого розвитку країни, як основа побудови громадського суспільства і
завершення процесу демократизації. Раніше, у 1999- 2001 роках, молодіжний рух перетворився
на обов'язковий фактор: шляхом участі різноманітних молодіжних структур у Президентських
виборах, акції «Україна без Кучми», діяльності ГКО «За правду!», і ,з того часу, « молодіжна
політика» партій та блоків існує як складова політики в Україні (варто згадати Президентські
вибори - 2006). Виборець молодого віку активно почав голосувати на кожних виборах, а
конкуренцію йому можуть скласти хіба що пенсіонери. Сьогодні ж, по завершенню процесу
виходу країни з авторитарного режиму і поступового переходу в демократичний лад,
молодіжний рух має всі можливості в усі куточки громадської активності та суспільної роботи.
В першу чергу в благодійність, економіку, культуру, освіту, науку, тощо. Період 2006- 2009рр.
надзвичайно сприяє цьому також тому, що це «без виборчий» час після одночасних місцевих та
парламентських виборів 2006 року. З одного боку вперше громадські організації (далі ГО) і
молодіжні громадські організації (далі МГО) не були суб'єктами виборчого процесу. З іншого –
в найближчі три роки в Україні не будуть проводитися вибори і тому ГО можуть вільно
реалізовувати навіть найскладніші ініціативи, без даремних звинувачень у переслідуванні
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організаціями корисливих партійних цілей, з того чи іншого виборчого утворення.
Ситуація і цікава і в той же час складна. В Україні на різних рівнях задекларовано
створення сотень різноманітних громадських молодіжних об'єднань, а більшість з них просто
формальні, або припинили свою роботу. Менше 10% молоді ознайомлено з роботою МГО, самі
ж вони об'єднують менше 5% молодих людей. В країні не розвинуте студентське
самоврядування, натомість існують відповідні професійні спілки, ніби студент – це професія.
Учнівське ж самоврядування діє в школах як виняток, а дитячі, молодіжні організації не
володіють достатньою матеріально – технічною базою, підтримкою органів управління, а
найголовніше, необхідною кількістю персоналу, щоб залучити велику кількість потенційного
членства. Чисельність самої молоді в країні неухильно зменшується. В першу чергу за рахунок
демографічних чинників, менше – через виїзд і витік людей. З огляду на низьку тривалість
життя населення України, молодіжна вікова група (14-35 років) перетворилася на третину
проживаючого населення, а через суттєве зменшення кількості молоді, в найближчі роки, 100%
випускників шкіл зможуть отримати вищу освіту у ВНЗ. Простий приклад: цього року всі
школи Черкаської області випустили 14 тис. випускників, при тому, що минулого року до вузів
цієї ж області було зараховано на навчання 15 тис. абітурієнтів.
З року в рік, в Україні набір «лідерів» найактуальніших молодіжних проблем не
змінюється, як і їх гострота: «житлова проблема», «працевлаштування», «якісна освіта»,
«корупція», «матеріальний рівень життя», тощо. Ці проблеми переплітаються з проблемами
всього суспільства , але для молодих людей вони є визначальними чинниками, з точки зору
бачення своєї перспективи, майбутнього в країні, де проживають. Нажаль, величезній
частині молоді бракує елементарного – патріотизму, і замість того, щоб спрямувати свою
енергію на творення змін, вона витрачає і націлює її в абсолютно інші напрямки…
Українська молодь активна, але не в молодіжному русі, не в діяльності по відстоюванню
своїх інтересів, побудови роботи місцевої та державної влади, у власній самоорганізації, у
волонтерстві, у власному саморозвитку. Існуючі ж МГО задовольняються власною
немасовістю, несистемністю роботи, відсутністю стратегічного бачення долі України та
навіть своєї. Центри діяльності молодіжного організованого руху – це обласні центри та ще
кілька великих міст. У більше ніж 50% міст України за 2006 рік ні одна молодіжна організація
не провела жодного заходу! Навіть активісти, які родом з різноманітних сіл і містечок країни,
не створюють, і найгірше, навіть не намагаються створювати МГО в громадах, де вони
виросли і де проживають їхні батьки, друзі, однокласники, тощо.
З боку органів державної влади та місцевого самоврядування, як правило, відсутнє
цілісне, або хоча б «контурне» уявлення про свою роботу у сфері молодіжної політики.
Декларативні заяви жодним чином не можуть підмінити потребу наявності конкретних
планів та програм вирішення актуальних проблем молоді. Простий приклад: розглядаючи
коаліційну угоду про утворення більшості у Верховній Раді та формування Кабінету
Міністрів, слід в її текст записати не тільки декларативну пріоритетність молодіжної
політики, але й конкретні програми, що будуть реалізовані новою владою у визначений час її
функціонування, а також як будуть прийняті відповідні закони. Разом з тим, це повинні бути
закони, що сприяють молоді, а не створюють їй додаткові проблеми, як це було із
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законопроектом «Про вищу освіту» у вересні 2005 року. Серед першочергових завдань нової
влади – побудувати активний діалог молодіжної громадськості із законодавцем. Одним із
містків, які слід навести у співпраці із українськими парламентарями, це рівноправна
співпраця і партнерство непартійних молодіжних об'єднань з молодіжними при партійними
крилами ,а не реалізація оплаченого замовлення, як виконання штабної роботи.
Самі ж акценти молодіжної політики повинні змінитися. Основними для
молодіжних організацій мають стати семінари з відкриття власної справи, що замінять
семінари з роботи членів ДВК спостерігачів. Семінари і навчальні програми з організації
представлення інтересів молоді, молодіжного туризму, прав молодого громадянина,
лідерства, можливостей міжнародної співпраці, тощо – основні навчальні напрямки.
Звичайно, не повинні забуватися навчання та тренінги, щодо побудови самих організацій,
проведення лобістських кампаній, роботи органів місцевого, учнівського та студентського
самоврядувань, але їх слід розглядати як «вудочку, що дає можливість ловити рибу».
Організація таких заходів, як візит молоді до чарівних куточків України, на Швацькі
озера, сходження учнів Білої Церкви на Говерлу, проведення табору для молодіжної діаспори
Росії в Криму, просвітницька кампанія з використання сучасної техніки в с. Мохнате
Львівської області , чи прийняття законодавчих змін у механізмі реалізації програми з
підтримки молодіжного житлового будівництва – повинні стати звичайним явищем, а не
інформаційною сенсацією чи надзвичайною подією, як відбувається нині. Простіше кажучи,
кількість громадських активістів у різних сферах молодіжної активності, повинна досягнути
критичної маси, щоб суспільство отримало назву «ГРОМАДЯНСЬКЕ».
МІСІЯ «ФРІ» : ПІДТРИМКА ВСІХ ФОРМ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
МОЛОДІ УКРАЇНИ, НАДАННЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ ЇХНІХ
ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНІЦІАТИВ.
Членство «ФРІ» може внести свій більш ніж суттєвий внесок до процесу побудови
такої держави, в якій не буде казкою визначення в Конституції – «незалежна, суверенна,
правова, соціальна держава» (стаття №1 Конституції України).Одними з пріоритетних
напрямків в роботі «ФРІ» на 2009 – 20011 роки наступні:
1. Залучення 5% молодих людей до різноманітних МГО;
2. Створення мережі організацій «ФРІ» у 200-250 містах країни, обласних структур «ФРІ» в
усіх регіонах України, та осередків інших МГО, щоб в Україні не було міста, в якому була
відсутня принаймні одна реально працююча організація;
3. Вплив на законодавчу роботу з метою вдосконалення чинного законодавства у сфері молодіжного
житлового будівництва, студентського та місцевого самоврядування , реєстрації об'єднань громадян ,
стимулюванняблагодійностіукраїнськимипідприємцями, соціальногопартнерстваорганіввладита
неприбуткових об'єднань громадян, визначенні пріоритетів державної молодіжної політики,
збільшеннядоступумолодихлюдейдоосвітитасприяннямолодійродині;
4. Стимулювання молодіжної активності у всіх сферах суспільного життя, першочергово, в
економіці, шляхом, проведення мобілізаційних акцій та заходів, а також інформаційно-
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просвітницьких кампаній, сприяння молодіжному туризму, молодіжним заходам, центрам
працевлаштування, стажування тощо. Досягнути участі у внутрішньо-українських заходах з
молодіжного туризму 20 тис. чоловік у 2008 році.
5. Створення органів студентського самоврядування в понад 50% ВУЗів України всіх рівнів
акредитації;
6. З метою розвитку і підтримки актуальності молодіжної політики, як пріоритету у сфері
діяльності органів влади, політичних партій, і найголовніше, сприяння у становленні лідерів
– молодих політиків, укладання між «ФРІ» та молодіжними крилами всіх політичних партій
угод про сприяння в їх навчанні , інформаційній та інституційній підтримці;
7. Розвиток національної культури та патріотизму. Реальна реалізація проектів «Наше кіно»,
та «Фонд підтримки бібліотек» в усіх містах, де існують Фундації та дружні молодіжні
організації;
8. Налагодження функціонування органів учнівського самоврядування ьв усіх обласних
центрах України;
9. Вихід на проведення у 2008-ому році першого конкурсу між дитячо- молодіжними та
громадськими організаціями, щодо отримання фінансування та ресурсної підтримки, з
метою реалізації проектів для молоді у відповідності до визначених «ФРІ» пріоритетів;
10. Створення низки молодіжних інформаційних продуктів, як у вигляді самостійних медіа,
так і тих, цільовою аудиторією яких є «також молодь». Домогтися внесення «молодіжного
напрямку» в роботу всіх засобів масової інформації, що фінансуються за рахунок бюджетів
різних рівнів;
11. Розробка механізмів функціонування «ФРІ» , як ресурсного центру. Програма розвитку
лідерів молодіжного руху з їх переходу з регіонального на загально- національний рівень та
сертифікованих навчальних програм для молоді в сфері громадської роботи;
12. Проект «Альтернатива»;
13. Розробка механізмів функціонування «ФРІ» , як центрів волонтері ату і стажування;
14. Міжнародний напрямок;
15. Робота з молодими депутатами.
КЕРІВНИЦТВО ВМГО «ФРІ»
Рада Старійшин ВМГО «ФРІ» – Олександр СОЛОНТАЙ (Голова), Таміла ТАШЕВА,
Віталій ШАБУНІН, Марина ЦАПОК, Юлія ТАТЕНКО.
Контрольно-ревізійна комісія ВМГО «ФРІ» – Володимир ФЕСЬКОВ (Голова),
Сергій ХВОРОВ, Зураб КАНТАРІЯ, Василь ПАВЛЮК, Руслан РОХОВ.
Голова ВМГО «ФРІ» – Олександр СОЛОНТАЙ, Перший заступник Голови –
Світлана ГАРАЩЕНКО, Заступник Голови ВМГО «ФРІ» – Руслан РОХОВ.
Керівники департаметів: міжнародного співробітнцитва – Дана ДЕПО; освітніх програм –
Марина ЦАПОК; стратегічного розвитку – Олександр БЕЗНІС.
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