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Дякую за Вашу підтримку громадської організації «Українські студенти за свободу». Завдяки Вашому часу, пожертвам та зусиллям
ми змогли стійкіше відповідати на виклики й розшити власну мережу. Окрім цього, завдяки щедрій підтримці ATLAS Network ми змогли відродити формат Free Generation Forum.
Також нам вдалося наростити регіональну присутність і збільшили
кількість членів УСС. Важливим нововведенням була система карток, яка дає змогу збільшувати залученість членів УСС у діяльність.
Також ми виступили ініціаторами й захисниками законопроєкту
10313. Він врегульовував питання обігу препаратів на основі медичного канабісу, здобув підтримку понад 100 народних депутатів
і пройшов комітетські слухання. Дострокові парламентські вибори
перервали успіх цього законопроєкту. Проте наша боротьба ще
далека від завершення й ми будемо просувати це питання пізніше.
Цим коротким повідомленням я хотів би ще раз подякувати всім
причетним за підтримку, яка дозволяє нам розвивати організацію й
залучати все більше прихильників свободи.
Дякую всім за довіру, разом ми побудуємо вільне майбутнє для
України.
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Програма Лідерства

Українські
Студенти за
Свободу

ПРОГРАМА ЛІДЕРСТВА
26-28 липня відбувся перший тренінговий табір
для учасників Програми Лідерства у Києві. Протягом трьох днів учасники брали участь у лекціях та
тренінгах. Зокрема, тепер вони знають, як працює
PR у великих корпораціях, розуміють тонкощі публічних виступів та знаються на методах рекламних
кампаній під час мажоритарних виборів.

3 з’їзди
95 активістів
3 дні

Цього року учасники вперше під час тренінгового табору розробляли та презентували власні
проєкти. У Києві переможцем було обрано проєкт
«Liberty MOVIEment».
А ще на Програмі лідерства ми відзначили та нагородили найкращих дійсних
членів нашої організації.
2-4 серпня ми зібрали найкращих представників Західного регіону на тренінговому таборі Програми лідерства. Протягом трьох насичених днів під Вінницею
ми поєднували разом навчання, відпочинок та створення власних проєктів.

У кінці табору всі учасники змагались за кращий проєкт. Перемогу отримала настільна гра
— «Країна Таналанду». Також ми традиційно
нагородили найкращих членів УСС із Західного регіону, які за рік продемонстрували відданість організації та ідеям лібертаріанства.
Літо ми завершили тренінговим табором у
Харкові. Ми об’єднали Східний та Південний
регіони для Програми лідерства та отримали
дружню команду учасників.
Окрім участі в цікавих лекціях від топових спікерів, учасники розробляли власні проєкти.
Переможцем стала команда «Антиутопія»,
яка представила рольову гру «Liberty game».
Гравці можуть побути в ролі держави та в ході
гри мають прийти до ідеального устрою (лібертаріанства).
І, звісно ж, ми не забули
нагородити найкращих
членів регіону за реалізацію проєктів УСС
протягом року та просування ідей свободи.

Схід + Південь

На тренінговий табір були запрошені експерти у різних галузях, які разом з
учасниками обговорювали важливі темі та ділились кейсами з власного життя.

Київ Захід
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Українські
Студенти за
Свободу
У грудні в Києві ми провели масштабний форум
для молоді — Free Generation Forum 2019, на якому зібралося понад 250 проактивних учасників.
Цього року ми обрали тематику шалених нульових,
аби показати, як все починалось та куди рухатись
далі. Учасники форуму слухали лекції від провідних фахівців, панельні дискусії за участю українських змінотворців та запеклі дебати з міжнародними
спікерами.
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1 день
15 спікерів
250 учасників
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ШКОЛА ЗАКОНОДАВЦЯ

Протягом двох днів, 26-27 березня, у Харкові відбулась симуляційна гра — «Школа Законодавця».
Команди розробляли та ухвалювали законопроєкти на тему «Легалізація легких наркотиків» та «Земельна реформа».

,,

Учасники підвищили навички роботи в команді, навчились
писати законопроєкти та відстоювати власну точку зору, але
головне – кожен з них відчув, наскільки важка та відповідальна
робота парламентарів.
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ШКОЛА ДЖОНА ГОЛТА
У червні завершилась школа для студентів: «Who is John Galt?». Протягом двох місяців 15 учасників поглиблювали свої знання з філософії
об`єктивізму, свідомого підходу до життя та детальніше знайомились із
життям та баченням Айн Ренд.
Школа Джона Голта була організована Українськими Студентами за Свободу у партнерстві з Центром Айн Ренд у Європі (Ayn Rand Centre Europe),
який є основним партнером однієї найбільших Об’єктивістських організації у світі - Фонду Прометея (Prometheus Foundation).
Школа Джона Голта була також відправною точкою для формування
об’єктивістської спільноти в Україні, наразі Центр Айн Ренд в Україні є
партнером УСС.
Всього в межах Школи відбулося 8 занять, серед яких були лекції та воркшопи від експертів у темі об’єктивізму. Учасники ознайомились із біографією Айн Ренд, розглянули філософію об’єктивізму в розрізі політики
та бізнесу різних країн, а також зрозуміли, як застосовувати об’єктивізм на
практиці.
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ЛЕКЦІЯ ПРО
МЕДИЧНИЙ КАНАБІС
У березні Чернівецький осередок провів освітню лекцію,
присвячену нагальності легалізації медичного канабісу.

ІНТЕРВ’Ю ГРОМАДСЬКОМУ
У лютому наш операційний директор Михайло Лавровський
та активістка організації Настя Величко стали гостями в ефірі
Hromadske Radio. Вони розповідали про неформальну освіту в
Україні та роль недержавного сектору в навчальному процесі.

Ця лекція стала цікава не лише своєю темою, а й тим, що привернула увагу провокаторів, які намагалися зірвати захід. Але
хоча лекція і почалася з їхніх викриків «Ми вимагаємо припинити цей шабаш, стосовно легалізації наркотичних речовин!»,
проте нам вдалося з
ними порозумітися та
провести аргументовану дискусію та конструктивний діалог.
Що вже є великою
перемогою.
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СЛУХАННЯ ПРО РИНОК ЗЕМЛІ
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Разом з колегами з інших громадських організацій ми взяли участь у парламентських слуханнях
щодо зняття мораторію на продаж землі. Попри провокативну поведінку та суперечливі виступи деяких
спікерів, наша позиція залишилася незмінною – ми
виступали ЗА відкриття ринку землі в Україні.
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СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ
ЦЕНТРІВ
Наша активістка Анастасія Воліченко з Кременчука представила
УСС на всеукраїнському проєкті «Поговоримо про ЦЕнтри!». Таким
чином наша організація долучилася до обговорення ролі молодіжних центрів в Україні та створення спільно з іншими представниками громадських організацій, держслужбовцями, чиновниками та
депутатами документа з порадами та рекомендаціями.
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Українські
Студенти за
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ВИСТУПИ
Голова нашої організації Даніїл Лубкін став спікером на Форумі Молодих Жінок, головною темою якого була гендерна рівність. Даніїл розповів на Форумі про те, що гендерна
рівність покращується, коли країна стає економічно вільнішою, а країни, які досі обмежують економічні права жінок,
несуть більше економічних втрат. Тобто однакові гендерні
можливості = більше економічної свободи та потенційний
ріст суспільства!

16

НЕТВОРКІНГИ
У жовтні ми започаткували традицію нетворкінгів всередині організації й провели перший нетворкінг цієї осені. Разом обговорили питання легалізації медичного канабісу та неочікувану
позицію президента з цього питання. Ми зійшлися на тому, що
будемо добиватися якнайшвидшої легалізації, адже зараз лікування препаратами, що містять медичний канабіс, потребують
близько двох мільйонів українців.
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ЯРМАРКИ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Ми вже вдруге взяли участь в масштабному музичному фестивалі України Atlas Weekend! Ми
облаштували цікаву локацію, на якій гості могли пограти в дартс, зрозуміти свою політичну
ідеологію та взяти участь у вікторині на тему
свободи.

Для харківського осередку літо
розпочалося з масштабного фестивалю RAP.UA Awards 2019! Учасники та
гості заходу змогли ближче познайомитись з організацією, особисто
поспілкуватись з нашою командою
та дізнатись про Програму лідерства
2019.

В День Молоді члени Київського осередку разом з іншими мололіжними
громадськими організаціями провели
ярмарок під будівлею Верховної Ради
України.

У листопаді члени
УСС взяли участь у
виставці громадських організацій в Київському інституті міжнародних
відносин. Ми розповіли студентам про наші цінності та місію, поспілкувались та навіть встигли подискутувати.

На початку літа члени
УСС з Чернівецького
осередку долучилися
до Алеї громадських
організацій, розповіли
студентам про нашу
організацію, провели
цікаві конкурси й зацікавили молоде покоління нашою діяльністю.

Наприкінці жовтня ми
приєднались до найбільшої ярмарки вакансій для студентів STUDFEST Impulse. Наші
активісти поспілкувались із молоддю на тему
економічної свободи в
Україні, запросили їх на
наші проєкти та, звісно,
нікого не відпустили без
подарунків.
18
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МАРШ СВОБОДИ

У жовтні ми стали співорганізаторами акції «Марш Свободи
Київ». Разом з іншими організаціями, які виступають за легалізацію медичного канабісу, ми вимагали якнайшвидше
ухвалити відповідний закон.

ПЕРШИЙ ГУМАНІТАРНИЙ
КОНВОЙ ДО РФ

У листопаді всього лиш за два дні нам вдалося організувати
масштабну акцію протесту «Гумконвой for Russia» під стінами посольства Російської Федерації в Києві. Причиною акції
стало те, що Росія повернула українські кораблі, але з них
вкрали предмети побуту: від мікрохвильовок до унітазів та
навіть комплектів спідньої білизни. Акцію широко висвітлили українські та навіть російські ЗМІ.

НІЧ НА
БАНКОВІЙ

Акції

Українські
Студенти за
Свободу

Як і в 2018 році, ми доєдналися до акції «Ніч на Банковій»,
щоб ще раз привернути увагу влади до нападів на активістів
і на те, що правоохоронні органи закривають на них очі. Ми
вимагали справедливого розслідування та покарання для
нападників.

20
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Відрядження

Українські
Студенти за
Свободу

Ayn Rand
Student Conference
Europe
У лютому наші функціонери презентували «Українські студенти за свободу» на
Ayn Rand Student Conference
Europe, організовану нашими партнерами з Ayn Rand
Institute. На конференції учасники мали змогу послухати
провідних фахівців з філософії Айн Ренд, поглибити знання
з теми індивідуалізму, а також поспілкуватись з однодумцями з інших країн.

Ayn Rand Student Conference Europe
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Europe Liberty
Forum

У травні голова нашої організації Даніїл Лубкін разом із
співзасновником УСС Михайлом
Лавровським взяли участь у щорічному Europe Liberty Forum в
Афінах. На прикладі нашої організації хлопці поділились досвідом поширення руху за свободу в Україні та обговорили з міжнародними колегами проєкти, які плануємо запустити в майбутньому.

EUROPE LIBERTY FORUM
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Студенти за
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FEE CON
Представники нашої організації на чолі з Головою — Даніїлом
Лубкіним представили «Українські студенти за свободу» на
масштабній конференції FEE Con, яка відбулась 13-15 червня в Атланті. Там зібралися громадські діячі та підприємці з
різних частин світу, але кожного об’єднують лібертаріанські
цінності, бажання перейняти міжнародний досвід та отримати нові знання. Найкращі спікери, різні теми, одне гасло
— боротьба за свободу в сучасному світі!

FEE CON

24

Liberty Forum
and Freedom
Dinner

У листопаді голова нашої організації Даніїл Лубкін разом
з Михайлом Лавровським та
Оленою Єгоровою побували на щорічному Liberty Forum and
Freedom Dinner, який організували наші партнери з Atlas Network.
Вони поспілкувалися з однодумцями, перейняли досвід інших та
розповіли про наші проєкти колегам.

LIBERTY FORUM AND FREEDOM DINNER
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Відрядження | Золотий з’їзд

Українські
Студенти за
Свободу

The Lights,
Camera,
Liberty

Представники з 16 країн
світу разом з Михайлом
Лавровським та Сергієм Олійником, десятки
відомих режисерів та експертів у світі кіно – це все
про воркшоп «The Lights,
Camera, Liberty» у Лос-Анджелесі від наших партнерів
Atlas Network.

Золотий з’їзд
УСС

Наприкінці року ми зібрали
найкращих представників нашої організації зі всієї України
на перший Золотий з’їзд УСС. Учасниками з’їзду стали люди, які
протягом року допомагали нам реалізовувати масштабні івенти,
проводили заходи в осередках та створювали власні проєкти.
Протягом трьох насичених днів ми слухали лекції, підбивали підсумки 2019 року та розписували план роботи на наступний рік.

Протягом 4-х днів учасники вчились тонкощам знімальної
справи від справжніх професіоналів, а також відвідали
Sony Pictures Studios та на власні очі побачили справжні

The Lights, Camera, Liberty
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Золотий з’їзд УСС

27

Звіт 2019

Українські
Студенти за
Свободу

ПІДСУМКИ РОКУ

БЮДЖЕТ

10 регіонів
85 потужних лідерів зі всієї України
3 освітні програми
3 тренінгові табори та Національний з’ їзд
6 всеукраїнських проєктів
10 регіональних проєктів
7 закордонних відряджень
Окрім цього ми отримали престижну нагороду як кращий студентський проєкт 2018 року серед 90 країн-партнерів Atlas Network та своєю
діяльністю охопили більше 5000 молоді по всій Україні!

Серед найбільших здобутків:
Програма лідерства. Організували 3 літні табори в різних регіонах та
взяли у свою команду 100 активістів.
Зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу та
стали співорганізаторами Маршу Свободи.
Ми літали в Нью-Йорк, Голлівуд, Атланту, Афіни та Прагу.
Організували акцію протесту «Гумконвой for Russia», яку обговорювали навіть російські телеканали.
Організували Free Generation Forum 2019 з 15 спікерами та 250 учасниками.
Зробили Перший Золотий З`їзд та започаткували найпрестижнішу
нагороду УСС.
А якщо звернутися до цифр, то за цей рік на наших подіях побувало
близько 1500 людей, наші охоплення в соцмережах зросли до 25000
на місяць, а запис виступу Голови УСС Даніїла Лубкіна на громадських
слуханнях з приводу скасування мораторію на продаж землі подивилися
140000 користувачів.
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Відрядження – 13,7%

FGF2019 – 23%

Операційна
діяльність – 21%

Програма
Лідерства – 42,3%

Ми дякуємо кожному, хто був поруч та підтримував нас цього року! 2019 видався продуктивним та багатим на події.
У 2020 чекайте ще більше масштабних проєктів та можливостей! В наступному році ми плануємо провести другу Студентську Модель Конгресу 2020, але
цього разу не на 100, а на 150 учасників.
Провести 4 окремих регіональних з’їзди для нового набору активістів нашої
організації. Збільшити кількість осередків нашої організації, аби в кожній області був осередок.
А найголовніше – збільшити кількість освітніх проєктів від нашої організації.
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