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Глобальна МІСІЯ МИРУ



МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «МІСІЯ МИРУ»

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЮНЕСКО

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ І ЖУРНАЛІСТИКИ

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ «АРТ КУЛЬТУРА КРЕАТИВ»

ЛЬВІВСЬКИЙ МКМЦ «ГАЛИЦЬКЕ ЮНАЦТВО»



Форми і методи роботи

Співпраця із :

❖керівниками дитячих і молодіжних організацій 

різних країн,

❖прес-службами урядових та  релігійних 

представництв,

❖засобами масової інформації,

❖спортивними товариствами та організаціями,

❖стажування юних журналістів у закордонних ЗМІ

❖проведення спільних фестивалів, конкурсів, місій, 

акцій,

❖ заснування відзнак, премій





Конкурси миротворчої тематики 

на веб-ресурсі МАЛіЖ:
➢Поезії

➢Прозі

➢Малюнку

➢Художній фотографії

➢Журналістиці (відео, радіо)

➢Кіно і мультфільми

➢Авторській пісні

➢ІТ-технології

➢Шкільні  електронні і друковані ЗМІ



Сьогодні у  лавах  МАЛіЖ:
 понад 1000   юних   слухачів, 
 засновані відділення  у  столичному  

Києві, Львові, Ужгороді,  
ІваноФранківську,    
Рівне,Червонограді,  Вараші, 
Броварах, Полтаві, Одесі, Теплодарі,   
Чернівцях, Тернополі, Житомирі, 
Вінниці, Бахмуті, Слав’янську, 
Миколаєві,  Бучачі, 

засновані відділення у США, 
Польщі, Франції, Азербайджані…



Партнерами МАЛіЖ стали:

■ Обласні   державні   адміністрації  і  облради, 

обласні  телерадіокомпанії,  де   діють   наші 

відділення

■ Управління  інформації   та  прес-служби МО 

України (угода)

■ Львівський університет інформаційний технологій

(угода)

■ Міжнародний   інститут   освіти,  культури   та 

зв’язків з діаспорою НУ “Львівська політехніка”

■ Телередакція сателетарного каналу “Тиса-1”, 

Закарпатської ТРК



База МАЛіЖ включає:

■ Офіс у Львові, редакція журналу-газети МАЛіЖ "Сузір'я-

Фест", Львів, Університет бізнесу і права (офіси відділень в 

обласних центрах)  

■ Перший   Дитячий   Музей  літератури   і  журналістики у с. 

Рекіти, Міжгірського району, Закарпатської області

■ Сільський    дитячий    ляльковий   театр   у   с.  Майдан, 

Міжгірський район, Закарпатська область

■ Екологічно-спостережна    станція    в    урочищі  Кливи, 

с.Голятин, Міжгірський район Закарпатська область

■ Академічна   бібліотечка   «Міжнардна академія літератури і 

журналістики» (виходять авторські та колективні збірки).



Міжнародний фестиваль юних поетів та прозаїків, 

митців фото і малюнку “Рекітське сузір’я”



Конкурсанти із Перемишля 

Польща – керівник Петро Піпка



Журі за роботою



Гей трембіти лунають



Як зачую коломийку зачую, зачую...





Співає Тетянка  Бігар 



“РЕКІТСЬКЕ СУЗІР’Я” В ГОРАХ РОЗКВІТАЄ –ДІТЕЙ 

УКРАЇНИ І СВІТУ ЄДНАЄ!



www.academy-malig.info

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Запрошуємо Вас до 

співпраці із 

Громадською  

організацією 

“Міжнародна 

академія літератури 

і журналістики”


