


Звіт по програмі

«Education bus»

(02.01.22-09.01.22)



Ціль програми

• Навчання та здобуття вихованцями

інтернатів Кіровоградської

області фінансово-економічним та

підприємницьких навичок

• Ознайомлення з найбільш

цікавими та перспективними

професіями сьогодення

• Формування особистості кожної

дитини шляхом проведення уроків з 

фахівцями 

• Спілкування та емоційне

зцілення підлітків у рамках

індивідуальних та групових бесід з 

психологом



Розклад програми



02.01.22
Фінансова грамотність:

визначали фінансову

перспективу продукту, цільову

аудиторію, вдосконалювали і

видозмінювали власний

стартап відповідно до

актуальних потреб.

Цілепокладання: вивчали

ЦІЛЬ, і чим МРІЯ відрізняється

від ЦІЛІ. Як маленьку ціль

перетворити в велику мрію.



03.01.22
Майстерклас по виробам з мила: майстер класи, це додатковий канал 

для заробітку наших дітей. І для нас важливо навчатись у найкращих

фахівців. Ми вчилися виробляти продукти, які користується попитом.

Фінансова грамотність: працювали над формуванням собівартості

продукту кожного учасника і визначали ринкову вартість. Це не простий

матеріал, але у дітей нарешті був інсайт, як можливо заробити гроші не 

маючи стартового капіталу.



04.01.22

Фінансова грамотність: працювали над рекламою продукту. 

Робота з маркетплейсами: ми розпочали вивчати досить складну тему « Продажі на 
маркетплейсах», розбирали ETSY

Урок правильного харчування: з Дієтологинею навчала складати меню з простих
продуктів, поєднувати продукти, руйнувала міфи про дієти.



05.01.22
Робота на меркетплейсах: розбирали роботу на Ebay

Фінансова грамотність: прораховували фінансову модель виходу 

на ринок, формували кінцеву вартість.

SMM : вивчали актуальні онлайн-професії, Instagram, шаблони 

профілів клієнтів



06.01.22

Онлайн зустріч з Ігорем Фостенко ( Enjoy the

wood)

Фінансова грамотність:  розраховували 

моржональність продукту.

SMM: ми разом вчились аналізувати 

конкурентів, оформлювати шапку профілю, 

розбирати дизайн аватарки, хайлайтсів. 

Продюсування запусків онлайн курсів: 

розбирали  як бути продюсером власних курсів і 

як продюсувати інших. 



07.01.22

Продюсування запусків:  вивчали, що таке 

«Ментальні тригери» і  як « прогрівати запуск» і 

SMM:  креативили над нікнеймом, шапкою 

профіля, аватаркою. Працювали над контент-

стратегією: сторіс, поста. 

Квест на тему “ Вінсента ван Гог»



08.01.22

Фінансова грамотність:  кожен з учасників 
виступив з  презентацією власного продукту, 
прорахованого і готового до реалізації. 

SMM: завершили курс  великим практичним 
завдання курс.



Результати

1) Учасники програми сформували власний продукт, готовий до запуску, з урахуванням 

його собівартості, витрат на рекламу, очікуваного прибутку.  

Вивчили напрямки його просування, а саме просування в через соц мережі, маркетплейси Etsy, 

EBay

1) Познайомились з успішними бізнесменами , працювали з метою, вчилися не мріяти, а діяти.

3) Розвинули свій творчий потенціал, попрацювали з глибинними цінностями,  

формували цілі, вчились взаємодії в команді

4) Попрацювали з психологом для емоційного зцілення



Бюджет



Подяка

Програма проходила за фінансвої підтримки компанії Winner Ford Ukraine, ТОВ 

ХІМПЛАСТМАС, та усіх тих, хто підтримав проєкт HANDCRAFTS by orphans🙌




