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ності:

Дуже дякую Вам за зацікавленість у діяльності ГО «Українські Студенти за Свободу». У 2021 році ми вийшли на стабільне зростання. У порівнянні з 2020 роком ми наростили організаційний і людський потенціал. За результатами 2021
року ГО «УСС» мають найбільше регіональне представництво серед усіх молодіжних неполітичних громадських організацій в Україні. Щобільше, завдяки
щедрій підтримці спонсорів і менторів ми твердо закріпились як всеукраїнська
організація з активними осередками у всіх підконтрольних Україні областях.
Також у цьому році завдяки підтримці міжнародної неурядової організації
«ATLAS Network» ми змогли запустити й успішно провести Білоруську Програму Лідерства, яка охопила понад 300 людей і випустила близько 70 випускників, які глибоко розуміють економіку, політологію і філософію. Усі вони
озброєнні знаннями для кращого розуміння, як боротись із режимом і якою
Білорусь повинна бути в майбутньому.
За нашу міжнародну діяльність ми отримали нагороду «Think Tank — Shark Tank
2021». «Українські Студенти за Свободу» були названі однією із чотирьох найбільш інноваційних організацій у світі, за версією міжнародної неурядової організації «ATLAS Network». Окрім того, успіх наших західних регіонів був вдруге
відзначений нагородою «Золотий фліпчарт» у номінації «Громадська організація року», за версією ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад».

Похід у гори, LVL 1
Похід у гори, LVL 2
«Доброволець»
Дебати
День народження УСС
Фестиваль «МолоДійТе»

Наступний рік стане п’ятим роком нашої діяльності, і ми входимо у нього впевнено. Ми ставимо ще вищі виклики перед собою й запускаємо нові проєкти.
Дякую за вашу довіру.
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ПРОГРАМА ЛІДЕРСТВА

Українські
Студенти за
Свободу
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V (Ювілейна) Програма Лідерства

Українські
Студенти за
Свободу

ПЛ 2021 — ЦЕ...

5 днів
300 учасників
1000 заявок

Звіт 2021
Цьогоріч V (Ювілейна) Програма Лідерства пройшла у форматі
фестивалю 20-24 серпня на березі Київського моря. На заході
зібралися 300 активних студентів зі всієї України. На п’ять днів ми
вирвалися з урбаністичного середовища і повсякденності, щоб
прокачати свої знання з економіки, політології, психології та інших
сфер.
Ми познайомились з топовими українськими та закордонними спікерами – політиками, економістами, підприємцями, філософами
та іншими знаними експертами – і зарядилися від них мотивацією
на весь подальший рік. Удень на нас чекали лекції та воркшопи, а
увечері – музика, кінопокази, ігри та розмови з однодумцями біля
багаття.
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V (Ювілейна) Програма Лідерства

Українські
Студенти за
Свободу

«FREE» — THE MOVIE
ABOUT UKRAINIAN
STUDENTS FOR FREEDOM

Дивитися фільм —
Також ми зняли фільм про УСС — про
наші проєкти, досягнення і головне –
наших активістів.
Розповіли, навіщо ми боремося за
свободу в Україні, чому витрачаємо
свій час на просування принципів вільного суспільства і як стати частиною
нашої організації.
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«ЗОЛОТИЙ З’ЇЗД»
Щороку ми проводимо «Золотий з’їзд», аби подякувати найактивнішим
членам та членкиням УСС, які своєю невтомною працею доводять відданість ідеям свободи та організації. Тож на головній сцені Програми
Лідерства відбувся традиційний Золотий з‘їзд, під час якого номінанти
отримали головні нагороди року – фігури гУССок.

У номінації «Проєкт року» переміг Київський осередок на чолі з
Анатолієм Дідиком за акцію #СтопШкарлет. Анатолію вручили
Золоту гУССку. Спасибі Тарасу Погребняку та Харківському осередку, Анні Гриньків та Миколаївському осередку, Вікторії Кравчик та Львівському осередку за їх не менш круті проєкти та акції!
Срібну гУССку отримав Дмитро Усік, який переміг у секції «Відданість організації». Щира вдяка іншим номінантам: Денису Шаповалову, Ярославу Ждановичу, Кирилу Димову.
Бронзову гУССку у номінації «Майбутнє УСС» отримала Єлена
Ланівська. Дякуємо Валерію Лазаренку, Валерії Вялковій, Юлії Кабушці та Анні Тимошенко, які доєдналися до нас минулого року,
але вже встигли зробити неоціненний вклад у розбудову організації.
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Програма Лідерства Білорусь, онлайн

Українські
Студенти за
Свободу

ПРОГРАМА ЛІДЕРСТВА
БІЛОРУСЬ
«Українські Студенти за Свободу» прагнуть не тільки боротися за
свободу у своїй країні, а й допомагати дружнім до нас народам
боротися з тираніями та будувати сучасні, успішні держави. Частиною цього стала Програма Лідерства Білорусь, яка проводилася в березні та квітні 2021 року.
У ній узяли участь понад 200 білорусів, що проживають у Білорусі
або емігрували після захоплення влади Олександром Лукашенком в серпні 2020 року. Завдяки Програмі Лідерства активні білоруси зрозуміли, що недостатньо лише повалити диктатора. Для
побудови вільного суспільства необхідно будувати нові інститути
і насамперед створювати систему вільного ринку, на відміну від
системи державницького капіталізму, яка наразі існує в Білорусі.

КРОС-РЕГІОНАЛЬНІ
ПРОЄКТИ
Центр

(м. Київ, Київська область)

Захід

(Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька
області)

3 місяці

Схід

21 спікер

(Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька області)

75 студентів

Південь
(Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області, Автономна Республіка Крим та місто
Севастополь)
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Українські
Студенти за
Свободу

листопад 2021

Проєкти

ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА
ІМ. ЛЮДВІГА ФОН МІЗЕСА
ЦЕНТР
Михайло Зіненко, координатор проєкту
Економічна школа Мізеса — це освітньо-інтерактивний
проєкт, головною метою якого є формування базових
економічних знань у студентів-неекономістів про економіку. У якості підходу до вивчення ми використовуємо
ідеї та наукові праці Людвіга фон Мізеса, віденського
економіста українського походження, який є одним з
найвідоміших представників Австрійської Економічної
Школи.

листопад 2021

ВИКЛИКИ ДЛЯ
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
6-го березня Київський осередок провів лекторій-воркшоп «Виклики для сучасної освіти або яких змін потребує твій університет?», на
якому ми подискутували чи не про всі аспекти формальної та неформальної освіти. Від представників влади ми почули про систему
освіти та її напрямок руху, з активістами УСС - про те, як мислити креативно та справлятися з викликами нетворкінгу та комунікацій, а з HRспеціалістом - про складання резюме, перші співбесіди та кар’єрне
зростання. Незважаючи на онлайн-формат, учасники залишалися активними протягом всього івенту, що ще раз доводить нашу основну
думку - освіта як суспільне явище надзвичайно важлива у всіх її проявах.

Рівень економічної освіти в нас надзвичайно низький, оскільки молодь щиро вірить у популістичні заяви
деяких політиків. Наша ціль одна — навчити їх критично
сприймати ці заяви і вміти дати аргументовану відповідь
своїм колегам.
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Українські
Студенти за
Свободу

листопад 2021

Проєкти

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ
ТРЕНІНГ
ЦЕНТР

грудень 2021

ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ХАБАР!, АБО
ЯК СИСТЕМА СТИМУЛЮЄ
КОРУПЦІЮ?

Анна Тимошенко,
Голова осередку

На тренінгу з експертом з антикорупційної діяльності поговорили
про рівень корупції в Україні і масштаби тіньової економіки, дослідили антикорупційну діяльність в Україні та світі (регулювання, зменшення, цифровізація, прозорість, усунення людського фактору) та
розглянули практичні приклади корупції у сучасних реаліях (бізнес,
повсякденне життя, резонансні історії).
Учасники дізналися, як доходи пов’язані із корупцією та нецільовим
використанням бюджетних коштів і отримали відповіді на запитання: «Як боротися з корупцією в Україні? Як розпізнати корупцію, як її
унеможливити?».
14

До Міжнародного Дня боротьби з корупцією ми провели великий Антикорупційний Інтенсив, на якому розібрали все - від політичних режимів, що
стимулюють даний злочин, до реальних скандалів, які траплялися з міжнародними корпораціями та урядами держав. Це дало учасникам комплексне уявлення про корупцію, шляхи її виникнення та подолання, а прикладні
задачі та ігри допомогли зрозуміти, як не допустити такого у реальному
житті.
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Проєкти

Українські
Студенти за
Свободу

листопад 2021

STUDROOM —
ТВОЄ СТУДЕНТСЬКЕ ПРАВО

березень 2021

ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА
ІМ. ЛЮДВІГА ФОН МІЗЕСА

ЗАХІД
Львів

Тернопіль
Дарина Корж, Голова осередку
«Studroom. Твоє студентське право» — це дводенний
освітньо-інтерактивний захід від ГО «Українські Студенти
за Свободу», присвячений Міжнародному дню студентства, а також Дню Гідності і Свободи. Саме тому основною темою всіх лекцій, воркшопів та панельних дискусій
на заході було студентство, навчання та боротьба за свої
права.

Назар Ковбаса, координатор проєкту
За 2 дні інтенсивного навчання учасники дізналися, хто такий Людвіг фон
Мізес, як функціонує ринок і його екосистеми, історію економічних криз
у світі, як розвивалася економіка України після здобуття Незалежності та
чому Україна найбідніша в Європі і як це виправити.

Онлайн-лекторіум був ще тим викликом для нас. Було
безліч критичних моментів під час організації, через які
проходила наша команда: відмова спікерів в останній
момент, пропущені дедлайни, раптовий перехід в онлайн формат. Але все ж таки ми гідно виходили з будь-який ситуацій, за що я вдячна кожному учаснику нашої команди. Це було складно, але це було точно варто наших
зусиль і переживань.
На мою думку, Studroom — це приклад дійсно якісного
проєкту з цікавими спікерами, актуальними темами для
розмов, а головне — важливою ідеєю за цим всім: “студентство — рушійна сила, і ми не будемо мовчати, якщо
наші права порушуються”.
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Проєкти

Українські
Студенти за
Свободу

березень 2021

ФАНТАСТИЧНІ ПОДАТКИ
І ДЕ ЇХ ШУКАТИ
СХІД
Суми

Онлайн-курс містив 7 лекцій, дискусій та практичних завдань для
надання базису знань про податково-бюджетну політику. Ми ґрунтовно обговорили податкову політику України, процес створення та
розподілення місцевих і державного бюджетів, вплив корупції на всі
сфери життя і як саме кожен з нас може контролювати, на що йдуть
наші податки.
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Проєкти

Українські
Студенти за
Свободу

березень 2021

ШКОЛА ЗАКОНОДАВЦЯ

березень 2021

СВОБОДА ОБИРАТИ

ПІВДЕНЬ
Миколаїв

Анна Гриньків, Голова осередку
«Школа законодавця» має на меті ознайомити студентів
з основними аспектами законотворчої діяльності (лекції
про роботу Верховної Ради, про політичні ідеології та
самі процеси написання законів), а також надати практичний досвід завдяки участі в симуляційній грі, у процесі
якої учасники пізнають зсередини нові ідеології та дебатують, відстоюючи інтереси своєї партії.
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Проєкт Миколаївського осередку про електоральні системи
— існуючі та вигадані. Під час проекту учасники дізналися про
види демократичного устрою, екзотичні системи виборів до
представницьких органів та можливості до подальшого розвитку електоральних систем.
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Українські
Студенти за
Свободу

листопад 2021

Проєкти

НЕ ДИКИЙ ЗАХІД,
А ДУЖЕ ДИКИЙ ЗАХІД
ПІВДЕНЬ

березень 2021

«СИНДРОМ КРАБСА», АБО
ЯК НАВЧИТИСЬ ВИТРАЧАТИ
ГРОШІ
Одеса

Черкаси

Кирило Димов, Президент УСС
«Спонтанна ідея, яка спала на думку нам
із Валерією Бондаренко — теперішньою
очільницею Маріупольського осередку. Я
вирішив запустити проєкт в Одесі в тестовому режимі (що нам вдалося і стало
успішним досвідом), а потім — поділитися
ідеєю з іншими по всій Україні, адже подібні проєкти для школярів — дуже класний
спосіб залучення юних майбутніх лідерів
до нашої організації.

Черкаський осередок за підтримки Президента УСС провів проєкт
«Не Дикий Захід, а Дуже Дикий Захід». Учасники дізналися про закордонний досвід запровадження обігу зброї, види зброї, доступні
в Україні вже сьогодні, та про умови перевищення меж необхідної
самооборони, за яких ніхто з нас не понесе відповідальності.
Спікером став Володимир Півненко – викладач кафедри політичних і
філософських наук ЧДТУ, юрисконсульт ЧДТУ та член Галузевої експертної ради НАЗЯВО у гуманітарних науках.
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Курс із фінансової грамотності розрахований на тих, хто зовсім скоро розпочне
свій “дорослий” шлях. Він направлений на
те, щоби навчити школярів базових речей:
що таке податки, як користуватися кредитним лімітом, довіряти або не довіряти
різноманітним фінансовим установам, як
відкривати власний банківський рахунок
тощо.
Впевнений, що ми створили дещо нове й
неймовірно цікаве!»
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Проєкти

Українські
Студенти за
Свободу

ПІВДЕНЬ

січень 2021

ТВІЙ АЙФОН МОЖЕ
РОЗПОВІСТИ ДЕРЖАВІ,
З КИМ ТИ СПИШ

березень 2021

УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
Одеса

Одеса

Ми не можемо бути впевнені, що інформація про те, що ми їли сьогодні на сніданок, які фільми дивились ввечері та з ким спали вночі,
не буде вільно розгулювати інтернетом та не буде використана
державою проти нас. Саме тому на заході ми поговорили про те,
чи справді держава вже має доступ до нашого приватного життя,
та розібрались із тим, як захистити власні цифрові дані, що є надзвичайно актуальним у XXI столітті — епоху цифрових технологій та
постійного розвитку.
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Лекція-обговорення з неймовірно цікавою людиною, представником
уповноваженого ВРУ з прав людини в Південних областях, кандидатом військових наук Олександром Остапенком. Обговорили питання
захисту від російської гібридної війни проти України, співпрацю із союзниками, взаємодію з міжнародними організаціями та становище на
міжнародній геополітичній арені. Цей захід відвідали близько 40 людей, і після нього жодної байдужої людини не залишилося.
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Акції

Українські
Студенти за
Свободу

листопад 2021

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ
«ВІЛЬНІ ТВОРЯТЬ МАЙБУТНЄ»
18 міст

Акція відбулась у 18-ти містах: Києві, Кропивницькому, Івано-Франківську, Одесі, Львові, Житомирі, Запоріжжі, Харкові, Вінниці, Дніпрі, Тернополі, Миколаєві, Чернівцях, Луцьку, Ужгороді, Маріуполі, Покровську,
Сумах. Співорганізатором всеукраїнської акції була ГО «Фундація Регіональних Ініціатив - ФРІ».
Організатори на місцях підготували виступи та фотовиставку зі світлинами та спогадами очевидців Майдану. Урочисте відкриття та закриття акції розпочали з державного гімну, який став символом нашого
єднання.
Акція стала виявом вдячності усім учасникам українських Революцій
та показала, що завдяки їхньому прикладу в Україні виростають нові
вільні покоління, для яких свобода – це не пусте слово, а найвища
цінність. Цінність, яку ми готові відстоювати.
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Українські
Студенти за
Свободу

МАЄМО ПРАВО НА
МЕДИЧНИЙ
КАНАБІС

Акції

ПРАВО
ЖИТИ БЕЗ БОЛЮ

24 серпня 2021 року

У 2021 році ми продовжували активно вести нашу адвокаційну
кампанію за легалізацію медичного канабісу в Україні. Окрім того,
що ми проводили просвітницьку діяльність щодо необхідності
легалізації в наших соціальних мережах, ми також виходили на
акції в різних містах. Влітку ми прийшли під стіни МОЗ на підтримку постанови Кабміну про виключення деяких речових з переліку
наркотичних. А восени львівський осередок УСС двічі вийшов на
акції протесту проти п’ятирічного терміну ув’язнення пенсіонера,
якого засудили за вирощування канабісу для власних медичних
потреб.

НА ЧЕСТЬ 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ МИ ДОЄДНАЛИСЯ ДО МАРШУ
ЗАХИСНИКІВ, ЩО ВІДБУВСЯ У КИЄВІ.
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Неформальні активності

Українські
Студенти за
Свободу

серпень 2021

ПОХІД У КАРПАТИ, LVL 1

Єлена Ланівська,
хедорг походу

«Боржава — це ти, мокрий до нитки, безсонна ніч через холод, чекання ранку, щоби
перевірити, чи не знесло твій намет із гори.
Але, перш за все, це про безкрайню любов
та силу людей, що ніколи не здаються.»

вересень 2021

ПОХІД У КАРПАТИ, LVL 2
Наприкінці вересня команда УССників підкорювала Українські Карпати. За 4 дні наші активісти подолали
близько 60 км та піднялися на дві
гори-двотисячники – Говерлу та Петрос. Зізнаємося, це був непростий
похід – на вершинах нас зустрів сніг,
вітер до 30 м/с та мінусова температура. Проте вільні люди не бояться вітрів та морозів! Особливо, коли
поруч йдуть друзі-УССівці, які завжди
підтримають, коли вже несила йти, і
подадуть руку на важких спусках.

Кирило Димов,
учасник походу

«Ми підіймалися на Петрос вночі, зустрівши на ньому перший «осінній»
сніг, ночували під ним при від’ємному показнику температури повітря та
зранку прибирали іній з наметів. Ми
йшли через неймовірні краєвиди, аж
поки не піднялися на Говерлу, на якій
панував сильний вітер та справжній
лютневий мороз. Ми відчули справжній командний дух та допомагали
одне одному зі спуском з неї. Це був
найкрутіший спуск у житті багатьох з
нас (не у сенсі найкращий, а у сенсі
— важкий та максимально незручний
і з купою каміння).»
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Неформальні активності

Українські
Студенти за
Свободу

лютий 2021, жовтень 2021

«ДОБРОВОЛЕЦЬ»
«Доброволець» – це командні перегони, які відбуваються двічі на рік, восени та взимку, з метою вшанування геройського чину всіх борців за незалежність України. Змагання присвячені Героям 35 Сотні Самооборони Майдану.
Цьогоріч команди УСС двічі взяли участь у «Добровольці».

листопад 2021

«ДЕБАТИ»
Денис Гузар,
учасник дебатів

ЛЮТНЕВИЙ «ДОБРОВОЛЕЦЬ»
Восьмеро
сміливців
не побоялися лютневого холоду і важкого
маршруту та за 12 годин прошли понад 40
км!

У нашу команду увійшли активісти зі Львова,
Чернівців, Києва, Луцька.

«На дебатах я зрозумів, що час
та сили витрачені на адвокаційну кампанію щодо легалізації медичного канабісу не були
марними, адже все більша кількість людей розуміє, наскільки важливий цей законопроєкт.
Тому потрібно продовжувати
в тому ж дусі та йти до кінця».

Легалізація медичного канабісу: переваги і ризики

ЖОВТНЕВИЙ «ДОБРОВОЛЕЦЬ»
Доброволець - це було
про боротьбу з собою,
і про вихід зі своєї зони
комфорту.
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Неформальні активності

Українські
Студенти за
Свободу

червень 2021

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ УСС
День народження організації було у квітні, але через локдаун та карантинні обмеження довелося перенести святкування на початок
літа. І це було правильне рішення, адже члени та членкині «Українських Студентів за Свободу» з усієї України змогли приїхати до узбережжя Київського моря, щоб разом відсвяткувати четвертий рік
діяльності УСС. А ще, окрім відпочинку на природі, ми добряче попрацювали та протестували місце таборування для Програми Лідерства.

вересень 2021

ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІЙТЕ»
Тернопіль

Ярослав Жданович, координатор фестивалю
«Я часто організовую події в Тернополі та кличу, окрім учасників, ще
друзів та знайомих. Зазвичай приходять лише кілька людей, що знайшли вільний час та яким цікава тематика події. Організовуючи “МолоДійТе!”, я запросив представників УСС, і для мене було щирою
несподіванкою, що понад пів сотні активістів з усієї України дійсно приїхали в Тернопіль на 3 дні форуму. Це свідчить про високий рівень соціальної згуртованості й підтримки цінностей, що нас об’єднують.»
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Організаційні зміни

Українські
Студенти за
Свободу

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ

ЗМІНИ У ШТАТІ ПРАВЛІННЯ УСС

За підсумками цього року осередки «Українських Студентів за Свободу» з’явилися в усіх областях України — від Ужгорода на Заході
до Сєвєродонецька на Сході, від Чернігова на Півночі до Одеси на
Півдні — для того, щоб боротися за ідеї свободи усюди.

МИ У ЦИФРАХ:

500 людей в
організації
26 осередків
16 проєктів

Даніїл Лубкін, в.о. Голови Правління
Єгор Шаповалов, головний операційний директор
Дмитро Усік, головний юридичний директор
Любов Войтович, PR-директорка
Вероніка Купецька, комунікаційна менеджерка
Антон Бондар, заступник головного юридичного директора
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Організаційні зміни

Українські
Студенти за
Свободу

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УСС
Які функції Президента?
- публічно представляє організацію;
- має голос на засіданнях голів осередків (Комітету розвитку
УСС) та нарадах Правління;
- має право виключати людей із Чорного списку УСС (право
амністії);
- разом із Наглядовою радою УСС визначає пріоритетні напрями
розвитку, які реалізує Правління УСС.

ОЧІЛЬНИКИ КРОС-РЕГІОНІВ
Центр

Схід
Південь

Захід

Анна Тимошенко

Софія Малус
Андрій Філіпов

Валерій Лазаренко

ГОЛОВИ ДЕПАРТАМЕНТІВ
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Назар Ковбаса

Роман Лішнянський

Денис Шаповалов

Департамент
політичної
участі

Департамент
Просвіти

Департамент
громадського
супротиву
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Українські
Студенти за
Свободу

ВНУТРІШНЄ
НАГОРОДЖЕННЯ
Ми вирішили відзначити людей, які вже не один рік активно займаються просвітницькою діяльністю в УСС: створюють матеріали українською, пишуть круті аналітичні лонґріди та працюють над популяризацією ідей свободи через тексти.
За найкращі переклади дякуємо: Олені Марчевській — статті «Не
демонізуйте капіталізм, він робить світ кращим» та Роману Лішнянському — статті «Лібертаріанство та бідні» та «Моральні межі ринку».

«ЗОЛОТИЙ ФЛІПЧАРТ»
У 2020 ми здобули почесне звання «Громадської організації року» — ця
нагорода і до сьогодні зберігається у Центральному офісі УСС, нагадує нам про минулі здобутки і надихає на нові перемоги, дає поштовх
рухатись уперед.
Цьогоріч, завдяки вашій підтримці і активності, нам вдалося отримати
ІІ місце у номінації «Проєкт року». За «Економічну Школу ім. Людвіга
фон Мізеса» проголосувало понад 500 людей.

Найкращі авторські статті створили: Єгор Шаповалов — серія статей про Голодомор та Анастасія Підгорній — стаття «Праворозуміння,
правові сім’ї і нащо це все?».
За інтелектуальні надбання, спрямовані на поширення ідей Свободи,
ми вручили номінантам сертифікати на книги.

Нагороду забирає Ярослав Жданович.

40

41

Нагороди | Бюджет 2021 | Плани на 2022

Українські
Студенти за
Свободу

THINK TANK SHARK TANK
AWARD 2021
Ця нагорода відзначає найбільш інноваційні ідеї серед усієї мережі
Atlas Network. Із понад 500 організацій і 70 заявок обрали всього
трьох кандидатів, які боролися за неї на щорічному Liberty Forum
у США.
Даніїл Лубкін, в.о. Голови УСС, став переможцем у фінальному пітчингу і виграв грант на реалізацію триступеневого проєкту Freer
Belarus.

БЮДЖЕТ 2021
7%

10%

18%

Програма Лідерства — 52%
Операційна діяльність — 18%
Програма Лідерства Білорусь — 13%
Регіональні проекти — 10%
Відрядження — 7%

52%

13%

ПЛАНИ НА 2022
«Відзнака відображає неймовірну роботу всієї ГО «УСС.
Ми постійно продукуємо
найінноваційніші ідеї і цього
року наша ідея була відзначена як найкраща у світі. Пітчити її перед 1000 людей і 3
журі-мільйонерами було неймовірно важко. Але я знав що
за мною стоять всі 500 УССівців із всіх куточків України».
		
Даніїл Лубкін

42

Наступного року ми проведемо проєкти у всіх регіонах України і
розповімо максимальній кількості студентів про ідеї свободи!

Ми проведемо VI Програму Лідерства на понад 500 людей, яка
стане ще масштабнішою, ніж цьогорічна V Програма Лідерства.
Завдяки їй ми із найбільшої студентської лібертаріанської організації у Європі виростемо у найбільшу лібертаріанську організацію
Окрім успішного Альфа-тесту, ми запустимо повноцінну Програму
«Прихильників». Прихильниками УСС зможуть стати люди, яким
близькі ідеї нашої організації і які хочуть одразу долучатися до наших проєктів та стати членами спільноти.
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