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Якщо Ви лідер від природи чи 

бажаєте стати лідером, якщо Ваше 

життєве кредо – досягнення успіху, 

запрошуємо Вас на соціально-

культурний проект 

« Шко ла  мо ло до го  л ідера » .  
 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського р-ну м. Києва 

Бібліотека № 151 

 

 

 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛІДЕРА» 

соціально-культурний проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви лідер від природи чи 

бажаєте стати лідером, якщо Ваше 

життєве кредо – досягнення успіху, 

запрошуємо Вас на соціально-

культурний проект 

« Шко ла  мо ло до го  л ідера » .  
 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського р-ну м. Києва 

Бібліотека № 151 

 

 

 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛІДЕРА» 

соціально-культурний проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви лідер від природи чи 

бажаєте стати лідером, якщо Ваше 

життєве кредо – досягнення успіху, 

запрошуємо Вас на соціально-

культурний проект 

« Шко ла  мо ло до го  л ідера » .  
 

Тільки в лідерстві 

запорука успіху 

Тільки в лідерстві 

запорука успіху 

Тільки в лідерстві 

запорука успіху 



Під час навчання в групах Ви 

дізнаєтесь про розвиток 
молодіжного руху в Україні, 

ознайомитесь із складовими 

громадянського суспільства в 
Україні, здобудете навички по 

роботі з медіа і створенню 

основних напрямків піару, 
отримаєте ряд знань, що 

сприятимуть Вашому культурному 

та особистому розвитку. 
 

Форми викладання: інтенсивні 

лекції, тренінги, майстер-класи.  

Запрошуються особи, які 

досягли 14-річного віку. 
 

Навчання проходитиме в групах по 

5–7 осіб. 
 

Час роботи: вівторок, четверг,  

17-оо. 
 

Наша адреса: 

м. Київ, вул. О. Сабурова, 8, 

тел.: (044) 530-85-50 
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