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Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

Бражко Євген Олександрович
Число, місяць і рік 29.07.1991 
народження

Посада, місце роботи 
Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання

Приватний підприємець 

Вища, УкрДАЗТ

Бакалавр

Володіння мовами Українська(рідна), Російська, Англійська(ВІ)

Нагороди, почесні 
звання

Досвід громадської діяльності
ГОЛОВА ГО «МАЙТСЕРНЯ ІДЕЇ»
Активний громадський діяч, приймав участь у організації місцевих фестивалів «З країни в Україну», 
СооІТурФест «Навесні», «Східний освітній форум», як запрошений гість, разом з ГО на фестивалі иб_игЬап з 
локацією вуличної меблі. Приймав участь у створенні етно локації на Дні вуличної музики у Новогродівці. 
Приймав участь у створенні та презентації інсталяції на фестивалі «ІІкгагуапБ». Займався організацією 
великої кількості спортивних, просвітницьких акцій. Маю досвід інтернет маркетингу, БММ.

2010-2013 рр. Спортивний фотограф, фрілансер. Займався зйомками спортивних подій, футбольних матчів у 
місті Запоріжжя, Дніпро.

2013-2017 рр. ОАО «Вуглепромтранс», на посаді радіста. Займався встановлення, та обслуговуванням систем 
радіосповіщення, відео-нагляду. Суміщав посаду звукорежисера на заходах, міських, та корпоративних.

2016- н. ч. часний підприємець, сфера рекламних послуг. Послуги по відеозйомці, монтажу відео.

2017- н. ч. ІА «Вчасно» відеооператор, відеоінженер монтажу,. Займаюсь відеозйомкою, монтажем, 
репортажною фотографією, дизайном поліграфії, графічним дизайном, створенням анімації.

2018- 2019 рр. Координатор громадського простору «Без Обмежень». Організація заходів, просування подій 
в інтернеті, ведення документації.

2019 січень -  квітень координатор Курсу Громадянської Освіти від Львівської освітньої фундації

2019- н.ч. Член правління ВП Національної молодіжної ради України в Донецькій області 

2019-н.ч. Мультиплікатор Еигосіезк
к

Особисті досягнення
Участь у декількох фестивалях, з 2018 року я є тренером з теми активного 
громадянства та демократичних цінностей, з 2019 мультиплікатор Еигосіезк.



Інформація про результати діяльності

БЛАНК

ІНФОРМАЦІЯ* 
про результати діяльності

1. Громадська організація «Майстерня Ідеї»
2. ГО «МІ»
3. +38(068)9393615 maysternyaidey@gmail.com

4. . Головною метою Організації є активізація процесу соціально-економічного розвитку громад; 
закріплення та розвиток сектору недержавних, неприбуткових громадських організацій; підвищення 
соціальної активності населення у вирішенні проблем соціального, культурного, медичного, освітнього, 
оздоровчого, екологічного, психологічного та наукового характеру; об 'єднання зусиль у  становленні та 
розвитку суспільного руху та активної громадської позиції, надання матеріальних та нематеріальних 
послуг, здійснення всебічної підтримки жителів громад.

5. Член організації є членом правління ВП Національної молодіжної ради 
України в Донецькій області

7. З початку 2018 року ГО «МІ» займається активною громадською 
діяльністю, реалізовувала проект USBI II від USAID по запуску 
громадського простору «Без Обмежень» в місті Покровськ, виграла пітчінг 
проектів у місті на реалізацію заходів з неформальної освіти, приймала 
участь з вчасною інсталяцією на фестивалі Ucrazyans, приймали участь у 
фестивалі вуличної музики у місті Новогродівка, у фестивалі UG_URBAN з 
локацією вуличної меблі, реалізовувала заходи для підприємців від Чеської 
організації People in Need, проводила тренінги з політичної та медіа 
грамотності, кібербезпеки разом з командою Team4Ukraine, члени 
організації реалізовували проект від Львівської освітньої фундації, Курс 
громадянської освіти.

Посада уповноваженої особи 
К Є  р  І <3 fM, УА І (
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