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Нам 18 років і ми продовжуємо наш рух, плануємо нові
звершення, бережемо своїх, підтримуємо тих, хто поруч.
Плануємо та реалізовуємо наші мрії.

ФРІ — це люди. Люди, з якими хочеться жити в одній
країні. Так було 10 років тому і залишається нині. Наша
культура та цінності сприяють цілісному розвитку та
становленню молоді.

Ми змінюємо себе і творимо зміни навколо нас, формуючи
сучасне громадянське суспільство України.

Про те, який був для нас 2020, ви зможете побачити на цих
сторінках, а про те яким буде наступний — залежить від нас
нині. 
То що, ви готові наповнити змінами 2021 разом із нами?

Ольга Антонова
Голова ФРІ

Жити у часи змін! Невдача чи великий пласт можливостей? 
Насправді, для кого як...

Адаптація — це сильна навичка, яку варто розвивати. Здається,
її я розвинула саме у ФРІ. Якщо говорити про сталість та
гнучкість процесів, підходів або ж організацій, то тут вже
складніше. Це те, що залежить від  людей залучених у цей
процес. Це говорить про досвід та відданість спільній справі,
коли ви готові продовжувати рух до  цілей попри зміну
зовнішніх обставин. 

2020 приніс багато змін у життя всіх людей, як і у ФРІ. У цьому
стрімкому розвитку в час змін ми отримали можливість
перевірити сталість власної структури та переглянути
якість і механізм внутрішньої роботи, знайти та покращити
слабкі сторони, які не потрапляли у фокус під час звичного
ритму, оптимізували роботу та переглянули пріоритетність
завдань.  Ми адаптувались і це зміцнило нас.
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хто ми?

ВІЗІЯ Платформа для розвитку та реалізації молодіжних ініціатив.

Всеукраїнський центр соціально активної молоді, що є
рушійною силою громадських процесів і продукує лідерів
думок.
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МІСІЯ

“Формування особистості з широкими поглядами та сильним набором цінностей —
це те, що ми ставимо собі за мету. Саме такі люди потрібні Україні зараз”.

Популяризація проактивності серед молоді шляхом
проведення різноманітних проєктів і формування образу
ФРІшника, як прикладу свідомого та відповідального члена
суспільства. 

Сприяти цілісному розвитку та лідерському становленню
молоді, формуванню громадянського суспільства.



МИХАЙЛО КАМЕНЄВ
2017 - 2018
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До установчих зборів ФРІ, як Всеукраїнської організації,
з 2002 до 2004 року її очолював Олександр Солонтай

ІСТОРІЯ ГОЛІВ ВМГО "ФРІ"

ОЛЬГА АНТОНОВА
2020 ...

МАРГАРИТА ЧЕРНИШОВА, Т.В.О.
2020

СТЕПАН ЗОЛОТАР
2019 - 2020

ОЛЕКСАНДР ТКАЧИНСЬКИЙ
2018 - 2019

НАДІЯ ГРАНКІНА
2017

ОЛЕКСАНДРА БІЛЯЗЕ
2016 - 2017

РУСЛАНА КОРЕНЧУК
2014 - 2016

МИХАЙЛО КАМЕНЄВ, Т.В.О.
2013 - 2014

МАКСИМ КИЦЮК
2012 - 2014

ЄВГЕН ДЕМЧЕНКО
2010 - 2012

ВІТАЛІЙ ШАБУНІН
2008 - 2010

ОЛЕКСАНДР СОЛОНТАЙ
2004 - 2008



РІВНІСТЬ
Ми створюємо рівні можливості для

розвитку та неупереджено ставимось
до людей незалежно від їх статі, віку,

сексуальної орієнтації тощо

УСВІДОМЛЕНІСТЬ
Розуміємо мету, дії та результати нашої

діяльності

цінності
ФРІ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Відповідаємо за свої дії, що творять

наше спільне майбутнє

ДОВІРА
Головна нитка взаємодії у ФРІ.

Завдяки довірі ми об'єднуємося та
діємо

ВЗАЄМОДОПОМОГА

Дружня підтримка, що кооперує
зусилля та збільшує ефективність

діяльності

ВЗАЄМОПОВАГА
Вихованість у спілкуванні з людьми

незалежно від особистісного
ставлення

ВІДКРИТІСТЬ
Із відкритим серцем до нових ідей,

долаємо виклики та досягаємо
вершин Долучайся до ФРІ ;)
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КАРТА ОСЕРЕДКІВ
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ

450+ ЧЛЕНІВ ТА ЧЛЕНКИНЬ

28 ОСЕРЕДКІВ ПО УКРАЇНІ

677 АНКЕТ НА ВСТУП ДО ФРІ

160+ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

3500+ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТІВ

20 000+ ПІДПИСНИКІВ У
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ФРІ

56 ТА 6 ФРІШНИКІВ І ФРІШНИЦЬ
ВІДПОВІДНО ОТРИМАЛИ 2 І 3
СТУПЕНІ ЧЛЕНСТВА

ОСЕРЕДКИ, ЩО ПРИПИНИЛИ СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ У 2020 РОЦІ

ФРІ ЛЬВІВ ТА ЛЬВІВ ФРІ+
ОБ'ЄДНАЛИСЬ В ЄДИНИЙ ОСЕРЕДОК



Мета проєкту
Знайти нових українських лідерів та лідерок, допомогти їм відкритись, забезпечити базу знань для
впровадження власних ініціатив у своїх населених пунктах для розвитку країни, розвинути
лідерські якості учасників, навчити їх критично мислити й аналізувати, спонукати жити цікаво,
насичено та з користю. І головне — навчитися брати відповідальність за свої слова та вчинки.

33 молоді людини долучилися до справжнього табору в оновленому онлайн-режимі з живим
спілкуванням, практичними завданнями, актуальними темами для дискусій і не менш класними
спікерами та спікерками. А ще з рефлексіями та ватрами!
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Із початком пандемії ФРІ перейшла на дистанційну
діяльність і сфокусувалася на реалізації онлайн-
проєктів заради безпеки здоров'я свого членства та
учасників.

Також було прийняте важке рішення про скасування
таборового сезону. Вперше за 18 років організації
два найбільші табори ФРІ "Лідер" та "Крок до
лідерства" відбулись в онлайн-форматі

Але традиційно ФРІшники та ФРІшниці піднялись на
Говерлу (висота 2061 м) 16 липня в день прийняття
Декларації про державний суверенітет України

КРОК ДО ЛІДЕРСТВА

Серед спікерів
Олександр Ткачинський
Владислав Гребенюк
Катерина Білохвіст
Дмитро Кулібаба
Уляна Кашепа
Євгеній Лежанін
Зіна Аверіна
Соня Квітка
Дмитро Бесенюк
Олена Новік
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Нетворкінг ГО
Зустріч 17 представників молодіжних організацій
Івано-Франківська для обміну досвідом і
напрацювання ідей для співпраці

Капсульний гардероб
Блогерка розповіла 80 молодим людям про те, як
створити ідеальний капсульний гардероб,
підібрати базові та сезонні речі й бути еко-
свідомим

Франківськ 90-х
20 учасників дізналися від мистецтвознавця й
історика про культуру, побут та життя у 90-ті в
Івано-Франківську

ДНІПРО
Форум-театр "Крізь межі свідомості"
Короткі сценки форум-театру порушують гостру
соціальну проблему, вирішити яку мають глядачі. 30
учасників спробували на собі роль акторів та
дізналися, як діяти під час конфліктних ситуацій, що
можуть трапитися з кожним

ВУлик - Вуличний Університет
Проєкт неформальної освіти, де 18 молодих людей
дізналися більше про урбаністику, іноземні мови та
емоційне вигорання від досвідчених людей

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

У березні 2020 відбувся перехід на
дистанційну організацію заходів, що стало
справжнім викликом для усіх осередків.
Зокрема помітно знизилася локальна
активність ФРІ протягом пандемії. 10
осередків призупинили свою діяльність.

Та ми надзвичайно пишаємося
результатами онлайн-роботи осередків, які
попри соціальне дистанціювання й
опанування нових проєктних форматів,
продовжують волонтерську діяльність і є
корисними громадам України!
Ось кілька із понад 160 прикладів успішних
локальних ініціатив...
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Літературний пікнік
Заохотив майже 20 молодих людей до читання
української літератури й обміну книжками

ОДЕСА

Виростеш — зрозумієш
Близько 300 учнів старших класів дізналися від
працівниці Луцького міського центру зайнятості
розповіла, як знайти роботу та пройти співбесіду

Здобути звичку у PDF форматі
Понад 60 молодих українців дізналися про звички та
їх вплив на продуктивність завдяки короткому
відео-курсу та спільному виконанню завдань

"ФРІланс": інструкція по застосуванню
30 учасників розширили свої знання щодо
альтернативного заробітку онлайн завдяки лекціям
від успішних локальних фрілансерів

ЛУЦЬК

Закордонне волонтерство і з чим його їдять
Онлайн-зустріч активної волонтерки із 22
учасниками, які дізналися про European Solidarity
Corps, волонтерські можливості закордоном та
тонкощі проходження відборів на схожі програми

ЗАПОРІЖЖЯ

Всеукраїнська Школа Партнерств
Два тижні онлайн-навчання фандрейзингу,
ефективних партнерств, комунікацій і
самопрезентації для 79 учасників

Академія Ораторського Мистецтва 6.0
4-денний курс лекцій для 25 учасників від відомих
спікерів на тему ораторської майстерності із
практичними заняттями

Старт кар‘єри
Довгостроковий проєкт для 20 учасників, який
забезпечив візити молоді у відомі компанії України,
аби ті змогли отримати омріяне стажування чи
навіть роботу

КИЇВ
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Reading challenge online 
4-тижневий марафон читання, який залучив майже 70
молодих людей до розкриття різноманітних жанрів
книжок і дав можливість проявити свої творчі здібності
із написання рецензій на книжки

Клуб Серіаломанів
Перегляди серіалів різних жанрів протягом місяця із
виконанням креативних творчих завдань, що об’єднав
понад 50 поціновувачів серіального кінематографу

English club
Клуб любителів англійської мови, що поєднав 33
учасників для можливості вивчення мови в
гейміфікованому форматі протягом місяця

ЧЕРНІВЦІ

SoftSkills: Як подолати страх першого знайомства?
26 учасників вебінару дізналися від психолога, що
робити, якщо особисті страхи заважають жити, як
налаштувати себе на впевненість при першому
знайомстві на ефірі. Загалом вебінар має 258
переглядів

¡НА ЧАСІ! 
Серія ефірів, де понад 50 учасників розбирали з
експертами  актуальні суспільно-політичні теми.
Зокрема, говорили про результати місцевих виборів та
адмінресурси, а також про те, як організувати успішний
протест та визначили чинники його ефективності 

ХАРКІВ
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ НАШИХ ЗАХОДІВ

Ви найкращі, ніколи не
зупиняйтесь, творіть та
насолоджуйтесь життям

:)

опитуваних повідомили, що наші проєкти були
для них корисними88%

Протягом 2020 року ми отримували зворотний
зв'язок від учасників наших заходів і проєктів
завдяки простій формі фідбеку

опитуваних сказали, що відвіданий ними захід
був високої якості86%

опитуваних повідомили, що порекомендують
ФРІ своїм друзям/знайомим95%

По-перше, дуже дякую.
По-друге, натхнення

для подальшої
діяльності)

Чудова організація, вам все
вдалося зробити найкращим

чином. Дякую, я справді
отримала велике

задоволення від почутого та
побаченого. Ви великі

молодці!

Надалі
продовжувати

організовувати такі
круті заходи❤ ✌ 

Велике
дякую!

Я не очікував, що це
настільки круто і

захопливо. Я запізнився на
половину заходу, але і за

цей час отримав море
емоцій і познайомився із

чудовими людьми
Дякую за

вашу працю!

Будьте впевнені! 
У вас все чудово

виходить)

Продовжувати
в тому ж дусі! 
Ви неймовірні!



Освітня Служба ФРІ займається розвитком освітніх служб в осередках
і мережі освітян у ФРІ, поширенням неформальної освіти завдяки
реалізації проєктів

Битва осередків

Креативна лабораторія (2 хвилі)

Освітній з'їзд ФРІ

Всеукраїнське змагання між осередками ФРІ (14 осередків)
Мета: сприяти обміну досвідом, розкриття особистого потенціалу, командної роботи та
розвитку свого осередку
Набуті навички: робота в команді, аналіз інформації, організація локальних акцій, вміння
розподіляти завдання в команді, робота з партнерами, висловлення власної думки
Переможці 2020 року: ФРІ Київ, ФРІ Чернівці, ФРІ Суми і ФРІ Луцьк.

Проєкт з розвитку креативності для 60 учасників
Мета: використання креативних технік і створення нових форматів проєктів у ФРІ

Захід для 25 освітян та зацікавлених членів ФРІ в освітній діяльності
Мета: синхронізація знань і досвіду між національним керівництвом та локальними
командами щодо напрямку діяльності, методів роботи та документації

підтримали організацію онлайн-табору "Крок до
Лідерства"
відкрили 4 освітні служби в осередках
створили ютуб-канал із освітніми відеоматеріалами
провели 21 зустріч із командою освітньої служби та
тематичні зустрічі з освітянами ФРІ
реалізували 8 онлайн-вебінарів
розробили 13 документів і чек-листів для
покращення освітнього напрямку в осередках
розробили сайт для підтримки членства ФРІ

       Досягнення Освітньої Служби

ІННА ВОЛКОВА
ГОЛОВА ОСВІТНЬОЇ
СЛУЖБИ
2019 - 2020

11 діяльність національних служб

КАТЕРИНА БІЛОХВІСТ
ГОЛОВА ОСВІТНЬОЇ СЛУЖБИ
2020 ...



HR-Служба ФРІ займається залученням молоді до громадської
діяльності та розвитком людського потенціалу членства

Організовано 6 внутрішніх зідзвонів із головами локальних HR-служб і
зацікавлених у роботі служби членів і членкинь для обміну досвідом й ідеями
Проведено літній набір, у якому вперше на всеукраїнському рівні була
застосована таргетована реклама. Дав понад 200 анкет на вступ до організації
Реалізовано дводенний з’їзд HR-служби в Івано-Франківську на якому офлайн
були присутні 25 людей, а також від 55 до 110 переглядів онлайн на різних
блоках програми
Оновлена команда служби із представників та представниць Івано-
Франківського, Чернівецького, Ужгородського, Київського, Львівського та
Сєвєродонецького осередків
Розпочалася робота з оновлення системи менторства членства
Традиційно організовано Новорічний обмін листівками для підтримання
теплих емоційних зв’язків між членством організації. Цьогоріч гра була
доповнена можливістю обмінюватися подарунками

МАРИНА ЗАБАЙРАЦЬКА
ГОЛОВА HR-СЛУЖБИ
2019 - 2020

ЯНА МОСУР
ГОЛОВА HR-СЛУЖБИ
2020 ...

12 діяльність національних служб



Міжнародна Служба ФРІ відповідає за міжнародні
партнерства, створення проєктів та інформування членства
ФРІ про можливості

Протягом 2020 року команда зросла до 40 людей
Провели 10 внутрішніх навчань для команди
Офіційна англомовна сторінка ФРІ у Facebook має майже 3000 підписників
Вперше на сайті з’явилися статті відразу двома мовами (українською й
англійською)
Створили понад 100 публікацій у телеграм-групі "Лови момент", де
інформуємо членство про міжнародні можливості
Отримали преміум-акаунт для платформи Zoom на рік
Реалізували проєкт Erasmus+ під назвою "Many Cultures — One Human Race"
Двічі брали участь в онлайн-заходах від китайської організації: "Beijing Sister
City Youth Camp" та "Embracing Winter Sports, Expecting Winter Olympics"
Узяли участь у Генеральній асамблеї Youth for Exchange and Understanding
Уклали партнерство із 40 організаціями із 22 країн

13 діяльність національних служб

Coming Together. Paths Crossed — польсько-український
проєкт для 16 учасників із України (загалом 33), де ФРІ є
партнером польської організації 
Міжнародка Кемп — внутрішнє стратегічне планування
команди Міжнародної Служби
Ковток Йорданії — внутрішній онлайн-проєкт, до якого
доєднали партнерів з Амману, Йорданія. 15 учасників
ознайомились із культурою вищезгаданої близькосхідної країни
Speaking Club англійської/французької/іспанської мови —
внутрішні онлайн-клуби членів та членкинь ФРІ для
удосконалення іноземних мов. Реалізували 10/6/8 занять
відповідно.

       Проєкти Міжнародної Служби

ЯРОСЛАВ МОРОЗ
ГОЛОВА МІЖНАРОДНОЇ
СЛУЖБИ
2020 ...

ОЛЬГА ДОБРОВА
ГОЛОВА МІЖНАРОДНОЇ
СЛУЖБИ
2019 - 2020



Здійснили реорганізацію та планування діяльності
Пропіарили літній набір у ФРІ, який залучив понад 260
людей до організації
Провели з'їзд комунікаційних служб, де залучили 11
осередків та 9 спікерів  
Створили чіткий опис цільової аудиторії
Провели публічно 6 вебінарів і 6 прямих ефірів

      Досягнення Комунікаційної Служби

ОЛЬГА БОЙКО
ГОЛОВА МЕДІАСЛУЖБИ
2019 - 2020

Комунікаційна Служба ФРІ формує імідж нашої
організації шляхом трансляції її діяльності на цифрових
платформах.

14 діяльність національних служб

переглядів публікацій на наших сторінках
у соціальних мережах500 000+

7 500+ людей переглянули публікації на сайті ФРІ

500+ публікацій створили на загальній сторінці
ФРІ у Facebook, Instagram, Telegam та TikTok

16 000+ підписників на загальних сторінках ФРІ у
соціальних мережах

ОЛЬГА КРУГЛІЙ
ГОЛОВА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ
2020 ...

У 2020 році Медіаслужба та Пресслужба об'єднались у
Комунікаційну службу



Завдяки активній роботі Правозахисної Служби ФРІ
підтримала такі заяви

Заява правозахисних організацій щодо неприпустимості політичного

тиску на розслідування нападів на громадського активіста Сергія

Стерненка

Відкрите звернення до керівництва держави щодо політики пам’яті

Заява щодо неприпустимості надання військовим функцій поліції

Заява щодо справедливого розслідування справи Каті Гандзюк

Заява щодо можливого призначення С. Шкарлета до МОН

Заява щодо переслідування антикорупційного активіста Віталія

Шабуніна

Заява Civic Solidarity Platform щодо подій у Білорусі

Відкрита заява правозахисних і громадських організацій України щодо

затримання українських громадян у Мінську

Заява щодо порушення прав студентів під час протестів у Білорусі

15 діяльність національних служб

МОВЧАТИ 

НЕ МОЖНА, 

ДІЯТИ!

Одна з наймасовіших акцій за участі ФРІ відбулася у червні 2020
10 осередків долучилися до всеукраїнської акції протесту "Стоп
Шкарлет": Дніпро, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький,
Луцьк, Львів, Одеса, Сєвєродонецьк, Харків, Чернівці
Організували зовнішній онлайн-захід "Мода на (не)доброчесність"
Реалізували з'їзд служби з метою навчання для членів
нацональної та місцевих служб, аби активізувати їх та зацікавити у
правозахисній діяльності. Отримали 25 анкет із 8 осередків,
залучили зовнішніх спікерів і поповнили команду служби

       Досягнення Правозахисної Служби

ДМИТРО ГОЛОВЧЕНКО
ГОЛОВА ПРАВОЗАХИСНОЇ СЛУЖБИ
2020 ...



АНАСТАСІЯ
МАКСЮРА
2020 ...

ТЕТЯНА
СИМКОВИЧ
2020 ...

МАРІЯ КУРЕНЬ
2020 ...

МАРГАРИТА
ЧЕРНИШОВА, Т.В.О.
2020

ОЛЬГА АНТОНОВА
2020 ...
ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛОВИ
2020

МИХАЙЛО
КАМЕНЄВ
2019 - 2020

16 національна команда у 2020

ГОЛОВИ ВМГО "ФРІ"

ІРИНА
КОПАЙГОРОДСЬКА
2019 - 2020

ЗАСТУПНИКИ ТА ЗАСТУПНИЦІ ГОЛІВ ВМГО "ФРІ"

Порядок людей в інфографіку спочатку визначається хронологічною
відповідністю до набуття посади, а потім в алфабетною послідовністю

СТЕПАН ЗОЛОТАР
2019 - 2020

РАДНИКИ ГОЛІВ ТА РАДИ СТАРІЙШИН ВМГО "ФРІ"

ОЛЕКСАНДРА
БІЛЯЗЕ
2017 - 2020

СТЕПАН
ЗОЛОТАР
2020

ДМИТРО
ГОЛОВЧЕНКО
2019 - 2020

ЄВГЕН
БОНДАРЕНКО
2019 - 2020

ГОЛОВИ СЕКРЕТАРІАТУ ВМГО "ФРІ"

ВІКТОРІЯ ВОЛЬВАЧ
2020 ...

МАРІЯ БАЙОР
2020



РОКСОЛАНА БАБІЙ
СЕКРЕТАРКА
2020 ...

ЛЕОНІД СІТЧЕНКО
ГОЛОВА
2019 - 2020

ПОЛІНА
ПРЕСТИНСЬКА
ВІЦЕ-ГОЛОВА
2019 - 2020

ОЛЕГ ГРЕБЕНЮК
ГОЛОВА
2020 ...

АРТЕМ
ТАРНОВСЬКИЙ
СЕКРЕТАР
2019 - 2020

АННА
ПРОЦИК
2020 ...

ОКСАНА-ДАРИНА
КИЦЮК
2020

17 національна команда у 2020

СЕНАТ ВМГО "ФРІ"

МАКСИМ
КУЗНЄЦОВ
СЕКРЕТАР
2019 - 2020

ВАДИМ КОЦЮБА
ВІЦЕ-ГОЛОВА
2020 ...

РАДА СТАРІЙШИН ВМГО "ФРІ" 10 ТА 11 СКЛИКАНЬ

МАРГАРИТА
ЧЕРНИШОВА
ГОЛОВА
2019 - 2020

ОЛЕКСАНДР
ТКАЧИНСЬКИЙ
2019 - 2020

НАДІЯ
ГРАНКІНА
2019 - 2020

ВІТАЛІЙ ПИХ
СЕКРЕТАР
2019 - 2020

УЛЯНА КАШЕПА
ГОЛОВА
2020 ...
ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛОВИ ФРІ
2020

ТЕТЯНА ГОРЧАКОВА
СЕКРЕТАРКА
2020 ...



ЛЕОНІД СІТЧЕНКО
ГОЛОВА
2020 ...
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ФРІ
2020

РОМАН МЕЛЬНИК
СЕКРЕТАР
2020 ...

ОЛЬГА ЗОЛОТАР
ГОЛОВА
2019 - 2020

СТЕПАН  ЗОЛОТАР
ГОЛОВА
2020

ОКСАНА-ДАРИНА КИЦЮК
2019 - 2020

АНАСТАСІЯ МАКСЮРА
СЕКРЕТАРКА
2019 - 2020

18 національна команда

ОЛЕКСАНДРА
МАКОВІЙ
2020 ....

АНГЕЛІНА
ЛЕШАК
2020 ...

ІННА ВОЛКОВА
2020

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ВМГО "ФРІ"

ДЯКУЄМО ЧЛЕНАМ ТА ЧЛЕНКИНЯМ,
ЯКІ ДОКЛАЛИ ЗНАЧНИХ ЗУСИЛЬ
ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ФРІ ПРОТЯГОМ 2020
РОКУ, ЯКИХ ЩЕ НЕ ЗГАДАЛИ У ЗВІТІ

АНАСТАСІЯ ЗАБЄЛІНА
ВАЛЕРІЯ ФІРСОВА
ВІТАЛІНА КОНОНЕНКО
ГАННА МАРУЩЕНКО
МАРИНА ПРАХОВА

НАЗАР КРАВЕЦЬ
НІКІТА КУРИЦИН
ОЛЕКСІЙ РЕЙПАШІ  
ПОЛІНА ТИТАРЕНКО   

ДЯКУЄМО МАРГАРИТІ ЧЕРНИШОВІЙ,
СТЕПАНУ ЗОЛОТАРЮ ТА 10-МУ
СКЛИКАННЮ РАДИ СТАРІЙШИН, ЩО
ЗУМІЛИ ВПОРАТИСЯ ІЗ
НАДВАЖКИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ФРІ В
ЧАС ПАНДЕМІЇ

ОЛЕНА КОХАН
2019 - 2020

АННА ВОЛОХОВА
2019 - 2020



На вересневій Конференції ФРІ 2020 року її
було обрано до Контрольно-ревізійної комісії
ФРІ. Крім того, вона була натхненницею
проєктів, які вже стали для нас
традиційними (Інноваційна неформальна
школа активіста, Таборова майстерня),
координаторкою багатьох ФРІшних ініціатив. 

На початку жовтня Інна потрапила в
реанімацію — без будь-яких попередніх
симптомів у неї паралізувало кінцівки.
Висновок лікарів був страшним: Інна захворіла
на COVID-19, що викликав у неї аутоімунне
захворювання — синдром Гієна-Барре. На тлі
цього швидко розвинулася пневмонія і різко
погіршився стан.

20 жовтня її серце зупинилось. З першого
дня хвороби за її життя боролися більше сотні
активістів, її друзі та родина: зібрали майже
300 тисяч грн та закуповували ліки. 23 жовтня
відбувся День пам'яті у Молодіжному центрі
громадянської освіти. Дякуємо кожному за
підтримку та боротьбу за життя Інни.

Інна Волкова була громадською діячкою,
активісткою та дуже щирою людиною. Вона
допомагала, захищала та оберігала
неймовірну кількість людей. Вона залишиться
в наших серцях такою, якою ми її знали —
завжди 21-річною, сонячною та доброю,
тою, що творить ідеї, шалено любить
українську мову та завжди готова
допомогти.

19 національна команда

На жаль, поруч з усіма здобутками та
подоланими викликами ФРІ у 2020 мусимо
згадати й найбільшу втрату. Втрату, що змушує
нас говорити у минулому часі про дівчину, яка
працювала з нами пліч-о-пліч протягом кількох
років.

Членкиня ФРІ Київ Інна Волкова багато
вклала в розвиток освітньої  діяльності,
очолюючи локальну службу в осередку та
національну Освітню службу ФРІ.



20 партнери

НАЦІОНАЛЬНІ ПАРТНЕРИ



21 партнери

РЕГІОНАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ЧЕРНІВЦІ

ЛЬВІВ

ДНІПРО ЛУЦЬКВІННИЦЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КИЇВ ХАРКІВ



22 партнери

ПАРТНЕРИ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ



23 фінансовий звіт

членські внески

24 746 грн благодійний внесок на статутну
діяльність від організації Асоціація Heart

64 765 грн ЗАГАЛОМ

організація всеукраїнських проєктів
та заходів

сплата членського внеску ВМГО
"ФРІ" у міжнародний спілці YEU

16 485 грн виготовлення брендової продукції 
та членських карток

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020

ДОХОДИ ВИДАТКИ

Дякуємо старшому члену ФРІ Євгенові Демченку за
сплату коштів на підтримку сайту організації 33 685 грн ЗАГАЛОМ

36 580 грн

6 105 грн

11 045 грн

юридичне забезпечення діяльності
організації50 грн

3 439 грн благодійні внески



плани
ФРІ на

2021

24 плани ФРІ

Протягом 2020 року ми розробили Стратегію розвитку ФРІ 2022 та
операційний план, визначивши такі пріоритети розвитку нашої діяльності

формувати знання та компетентності для безпечного та гідного життя, розвитку та
самореалізації у сучасному світі
залучати у соціальне, економічне, культурне життя України молодих українців та іноземців
брати участь у суспільному житті власних громад завдяки громадській та волонтерській
діяльності
бути соціально активними та впливати на рішення, що стосуються життя молоді
розвинути м’які навички для легкої інтеграції у соціально-економічне життя

      Ми ставимо собі за мету продовжувати допомагати ФРІ та її цільовій авдиторії:

РЕАЛІЗАЦІЯ
МЕНТОРСЬКИХ ПРОГРАМ

ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ФРІ

ПІДВИЩЕННЯ
ВПІЗНАВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ1 2

3
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