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Голові Київської обласної 
держадміністрації 

Шандрі Володимиру Миколайовичу

Шановний пане Володимире!
Міжнародний діловий журнал «Сошшипііу» в особі керівника, Люльки Тетяни 

виступив з ініціативою проведення профорієнтаційного інтерактивного дитячого 
заходу "МІСТО ПРОФЕСІЙ".

Наш світ переповнений інформацією, з безлічі інформаційних потоків для дітей 
та молоді дуже важливо знайти правильне джерело, з якого можна було б черпати 
досвід старшого покоління.' Саме таким джерелом і став наш захід, який ми успішно 
реалізували в десяти містах України у минулому році, а саме: Київ, Житомир, Рівне, 
Хмельницький, Львів, Тернопіль, Одеса, Вінниця, Обухів, Васильків.

В 2014 році понад 20 000 дітей стали учасниками проекту «МІСТО ПРОФЕСІЙ»

Ідеологія заходу -  дати можливість кожній дитині спробувати себе в різних 
професіях на представлених понад 20 майданчиках.

Механіка проекту -  в парковій зоні розгортається імпровізоване містечко. При 
вході кожна дитина отримує паспорт, . карту представлених професій та має 
можливість «влаштуватись на роботу». Після короткого майстер класу від фахівців 
своїх галузей,' а це представники надзвичайно значущих в сучасних умовах для країни 
професій. Таких як -  рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, інспектор ДАІ, 
лікар, соціальний працівник, криміналіст. Презентацію професій забезпечили обласні 
управління МЧС та МВД кожного із зазначених міст. За допомогою активних 
представників бізнесу в кожному місту вдалося презентувати професії — будівельник, 
перукар, агроном, ветлікар, діджей, автослюсар, продавець, банкір, повар, актор, 
модель, кравчиня тощо.

Сумлінні «працівники» отримували заробітню плату витратити яку мали 
можливість в крамниці солодощів та подарунків.



Мета проведення такого заходу -  надати можливість кожній дитині 
спробувати себе в усіх представлених професіях. Профорієнтаційна 
спрямованість заходу у вигляді гри надає можливість отримати максимальний 
ефект задля розуміння дітей значущості тієї чи іншої професії.

Пропонуємо Вам долучитись до нашої ініціативи в проведенні заходу в м. 
Києві!

Дати проведення заходів: *
V

*

’ Київ — 24 квітня

Біла Церква -  2 травня 

Вінниця -  10 травня 

Житомир -  16 травня 

Суми -  23 травня 

Хмельницький -  ЗО травня 

Чернівці -  6 червня 

Т е р н о п іл ь -13 червня 

Івано-Франківськ -  20 червня

Ужгород — 27 червня .

Львів -  4 липня

Рівне -  11 липня

Луцьк -  18 липня

Дніпропетровськ -  8 серпня

Кривий Ріг -  9 серпня

Запоріжжя -  15 серпня

О деса- 2 1  серпня

Іллічівськ -  22 серпня

М иколаїв- 2 3  серпня

Херсон -  29 серпня

Черкаси -  5 вересня

Чернігів -  12 вересня

Кіровоград -  19 вересня

Полтава -  26 вересня

Київ -  3 жовтня



В такий нелегкий час для нашої держави коли ми знаходимося на шляху до 
розвитку, на жаль більшість професій втрачають свою популярність, тому так важливо 
підтримати молодь в формуванні світосприйняття.

Адже, від нас з Вами залежить майбутнє прекрасного лідера нації, а, 
можливо, і керівника міжнародного масштабу.

З повагою, '
ініціатор проекту, 
засновник міжнародного 
ділового журналу СОММІЛЧІТУ 
Тетяна ЛЮЛЬКА 
093 370 42 25

Координатор зі ЗМІ, громадськістю 
та партнерами проекту 
Валентина КОС 
093 780 59 15 
097 465 81 68

Координатор проекту - 
Наталія Шувар 
050 718 70 31

Координатор технічного забезпечення 
Валентин МОСІЙЧУК 
096 546 34 93 
093 253 79 68

С оттипііу


