
4)Пресконференції в прес центрах:3
4.1) 12.03.2019 – прес –конференція МОСТ, по результатам прес –конференції 9 канал зняв сюжет 
ВИБОРИ — 2019. ЧИ ГОЛОСУВАТИМЕ МОЛОДЬ?
4.2) 16.05.2019 – прес –конференція Відкритий 
4.3) 28.10.2019 – прес конференція Відкритий

5)Кількість публікацій в ЗМІ (паперові та інтернет видання): 8 
Крім  цього  розмістили  на  сайті  міської  ради  м.  Покров,  та  самостійно  в  паперові  місцеві  ЗМІ
розмістила Мирівська ОТГ та «Дніпроград» після прес  -конференції. Порахувати кількість читачів
та слухачів не є можливим, бо більшість з зазначених у звіті видань не веде облік.

6)Кількість радіо виступів: 3 
07.05.2019, 06.08.2019, 08.11.2019.

7)Кількість  листів,  які  були направлені  поштою із  вкладенням плакатів  для розміщення в
загальнодоступних місцях для молоді в населених пунктах, - 40 шт.
 
8) Реклама в Фейсбуці: 3, кожна терміном - 1 місяць;
1.кліки -1,5 тис, охоплення аудиторії – 45,4тис;
2.взаємодія з дописом – 2 тис, охоплення аудиторії – 76,2 тис;
3. кліки посилання – 1,7 тис, охоплення аудиторії – 29,8 тис.

9) Кількість учасників(членів) групи у ФБ: охоплює 1842 учасника, які є бенефіціарами проекту.

ДРУГИЙ ЕТАП
по  території  усієї  України,  проходив  у  вигляді  конкурсу  робіт,  - 6 ініціативних  груп із  різних
населених пунктів України (85 учасників):
1.конкурс – 62 особи,  з них 24,19 % чоловіки (15 осіб), 75,81 % жінки (47 осіб);
2. нагородження – 85 осіб, з них 23,86% чоловіки (21 особа); 76,14 % жінки (67 осіб).
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Тема фінальний звіт
Від кого Reshetov, Sergii (Kyiv) <ReshetovSV@state.gov>
Кому Лілія Вірьовкіна <lilya.veryovkina@gmail.com>
Копія office@uny.org.ua <office@uny.org.ua>
Дата 2019-11-20 15:07

Шановні громадські діячі!
Повідомляю, що ми переглянули Ваш фінальний звіт за проектом "Твій голос вирішить все!", який
був підтриманий Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні.
Додаткових питань в нас не виникло, проект вважається закритим.
Дякуємо за співпрацю! Бажаємо Вам подальших успіхів у роботі.
З повагою,
 
Сергій Решетов
Помічник аташе з питань культури
Фонд сприяння демократії
вул. Ігоря Сікорського 4, Киів, Україна 04112
Посольство США в Україні
тел.: (044) 521-5625
моб.: (063) 343-0512
факс: (044) 521-5575
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