Інформаційне повідомлення про результати реалізації проектів
неурядовими організаціями за 2017 рік
За результатами конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових
організацій у 2017 році переможцями було визнано 14 проектів, на реалізацію
яких неурядові організації отримали фінансову підтримку з обласного бюджету
на загальну суму 793 938,14 грн.
1. Консультаційний центр „Енергозбереження“, організація-виконавець –
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА „ОСББ ЧЕРКАЩИНИ“, обсяг коштів обласного
бюджету – 99 166,00 грн.
Із червня по листопад 2017 рокуорганізовано роботу постійно діючого
консультаційного центру з енергозбереження.
У рамках проекту надруковано та розповсюджено 1200 примірників
буклетів, 1200 методичних та інших інформаційних матеріалів; надано 380
консультацій та практичну правову допомогу з питань проведення тепло- та
енергомодернізації будинків; поінформовано не менше 1000 власників
житлових будинків, голів ОСББ та управителів будівель про можливості
отримання пільгового кредитування; організовано та проведено обстеження і
підготовлена документація на співфінансування по отриманню кредитів для
утеплення і модернізації системи опалення у 2 житлових будинках приватної
забудови та 8 багатоквартирних будинках м. Черкаси.
Проведено 24 лекції для стимулювання власників житлових будинків,
голів ОСББ та управителів будівель щодо необхідності проведення тепло- та
енергомодернізації житлових будинків приватної забудови, багатоквартирних
будинків та об’єктів соціальної сфери комунальної власності на теми:
1. Міжнародні, загальнодержавні та місцеві програми пільгового
кредитування на енергоощадні заходи.
2. Урядова програма з енергоефективності для приватних домогосподарств.
3. Підтримка енергоефективних заходів для ОСББ/ЖБК.
4. ОСББ, енергоефективність та інші аспекти управління багатоквартирним
будинком для власників квартир.
5. Енергоаудит будівель, цілі аудиту і його процедура, інформація про
енергоефективність об'єкту.
6. Модернізація об’єктів комунального господарства, у тому числі
переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на
використаннявідновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива.
7. Традиційні системи опалення та енергозабезпечення, проблематика та
шляхи вирішення.
8. Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел
енергії для потреб будинку.
9. Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів щодо
придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії.
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10. Реконструкція, ремонт і модернізація інженерних мереж і обладнання
у будинку:
- встановлення приладів облікутеплоносія;
- встановлення приладів погодного регулювання подачітеплоносія;
- модернізація систем освітленняпід’їздів;
- модернізація системвентиляції;
- модернізація, капітальний ремонт та заміналіфтів.
11. ІТП (індивідуальні теплові пункти) – як комплекс заходів та обладнання, що
керує місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим
водопостачанням, вентиляцією, технологічнимнавантаженням).
12. Модернізація і реконструкція конструктивних елементів будівель:
- утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальнихприміщень;
- утеплення стінфасаду;
- утеплення під`їздів (встановлення та заміна вікон, вхіднихдверей);
- виконання інших енергоощаднихзаходів.
13. Альтернативне опалення, як найменш небезпечні і забруднюючі природне
середовище джерела обігріву будинку (твердопаливні котли, теплові насоси,
сонячні колектори, інфрачервоні обігрівачі).
14. Популяризація технологій, які передбачають використання тепловихнасосів,
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на
підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах.
Проведено 3 виїзних тренінги по застосуванню методики енергоаудиту
для 70 осіб, які отримали практичні навики по подальшому застосуванню
методики енергоаудиту, та брифінг за результатами реалізації проекту.
Підготовлено ряд аналітичних та інформаційних матеріалів про
діяльність «Консультаційного центру «Енергозбереження», які висвітлено в
інтернет-виданнях, друкованих ЗМІ, на радіо «РОСЬ» та ТРК «Вікка».
Всього на реалізацію проекту спрямовано 99 166,00 грн бюджетних
коштів.
2. „Центр за екологічне майбутнє“, організація-виконавець –
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „СЕРЦЕ
НАЦІЇ“, обсяг коштів обласного бюджету – 65 869,00 грн.
Проект реалізовано з червня по листопад 2017 року. Шляхом залучення
фахівців, екологів, Держекоінспекції у Черкаській області, юриста:
надруковано та розповсюджено 2040 буклетів, плакатів, методичних та
інших інформаційних матеріалів серед учасників семінарів, акцій та місцевого
населення у місцях їх масового відпочинку;
надано 360 консультацій та практичну правову допомогу з питань
природоохоронного законодавства зацікавленим громадянам;
проведено 10 тематичних семінарів, в яких взяли участь 260 осіб, на теми:
1. «Втрачені перлини природоохоронного фонду Черкащини».
2. «Як зацікавити людей в проблемах екології?».
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3. «Небезпечні побутові відходи – важлива проблема сьогодення».
4. «Екологічний туризм як чинник сталого розвитку природнозаповідних територій».
5. «Хто ми? Людина як частина екосистеми».
6. «Чому важливо розвивати екологічну свідомість?».
7. «Правилаутилізації небезпечного побутового сміття як запорука чистої
екосистеми умайбутньому».
8. «Пам’ятки природно-заповідного фонду Черкаської області».
9. «Внесоктазначення екологічного туризмууформуванні екологічної
культуриспілкування».
10. «Що може зробити кожен, щоб зберегти нашу екосистему?»;
організовано та проведено 6 виїзних громадських екологічних
експертиз:Урочище
«Школа»
(Канівський
район);Буцький
каньйон
(Маньківський
район);Великобурімський
парк
(Чорнобаївський
район);Атаманський парк (Чигиринський район);Вільхівський заказник
(Золотоніський район);Мошенська діброва (Черкаський район);
2 акції по прибиранню від побутового сміття прибережної смуги річки
Дніпро. До участі в акції було залучено 100 осіб;
брифінг за результатами реалізації проекту.
За наслідками проведених виїзних громадських екологічних експертиз
учасниками проекту напрацьовано та направлено на адреси Канівської,
Маньківської, Чорнобаївської, Чигиринської, Золотоніської, Черкаської
райдержадміністрацій, Державної екологічної інспекції у Черкаській області,
управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації,
Черкаської обласної ради, управління лісового господарства у Черкаській
області10 рекомендацій щодо покращення роботи у напрямку збереження та
відновлення природно-заповідного фонду Черкаської області.
За період виконання проекту підготовлено 20 аналітичних та
інформаційних матеріалів про діяльність «Центру за екологічне майбутнє», які
висвітлено у ЗМІ, інтернет-виданнях, соцмережіФейсбук,на радіо «Рось» та ін.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 65 869,00 грн бюджетних
коштів.
3. „Соціальна адаптація учасників АТО Черкаської області та членів
їх сімей“, організація-виконавець – громадська організація „Регіональний
психологічний кризовий центр“, обсяг коштів обласного бюджету –
58 297,00 грн.
За період реалізації проекту організовано та проведено:
36 сеансів іпотерапії з метою відновлення психологічної рівноваги
учасників АТО та їх близьких з м. Черкаси, м. Золотоноша та м. Сміла;
8 семінарів з питань податкового, бухгалтерського, юридичного
законодавства, написання бізнес-плану, резюме тощо; надано консультації
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психолога, травмотерапевта для підвищення рівня самоцінності та
самореалізації, психологічної грамотності, шляхів виходу з критичної ситуації;
6 майстер-класів з метою зміцнення та покращення сімейних стосунків,
підвищення комунікативних якостей, створення власних оберегів сім'ї та
традицій з використанням арт-технік та хендмейду. Теми майстер-класів:
«Ангел-охоронець сімейного тепла», «Рецепт сімейного щастя»,«Формування
майбутнього, цілей, звичок для досягнення мети – арт-терапевтична
група»,«Розпис по гільзам»,«Плетіння дідуха, як символа міцної сім’ї та
благополуччя у родині»,«Вироби новорічних іграшок та листівок дітками із
сімей учасників АТО»;
надруковано 1000 буклетів, 144 методичних посібників.
За консультативною допомогою доЦентру звернулися 28 осіб – учасників
АТО та їх близьких.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 54 625,00 грн бюджетних
коштів, власний внесок, внесок партнерських організацій, інші кошти –
18 300,00 грн.
4. „Коворкінг ХОЛ-Генератор Ідей“, організація-виконавець – Громадська
організація „ГОРДІСТЬ НАЦІЇ“, обсяг коштів обласного бюджету –
26 105,00 грн.
У рамках проекту „Коворкінг ХОЛ-Генератор Ідей“ проведено 21 зустріч
з молоддю, залучено понад 40 молодих людей м. Сміла.
У серпні реалізовано проект «ECODENЬ» по очищенню берега р. Тясмин
та проведено тренінг з енергоефективності і збереження навколишнього
середовища.
16 вересня до Дня м. Сміла проведено фестиваль «Urbanfest», основна
мета якого – пропаганда здорового способу життя молоді міста через спортивні
змагання (до заходу долучилися більше 50 осіб).
Проведено акції «Тепло для Нужденних», зібрано та передано теплі речі
до кімнати других рук Смілянського центру соціальних служб для сім’ї дітей та
молоді.
Організовано екскурсійні подорожі пізнавального та патріотичного
характерудо с. Межиріч Канівський район (Мамонтляндія), с. Івківці
Чигиринського
району
(музей
«Зерноленд»),
селища Шампанія
Звенигородського району (військовий музей).
Понад 40 учасників «Коворкінг-ХОЛ» навчено основам «Тайм
менеджменту» та «Фандрейзингу».
Всього на реалізацію проекту спрямовано 26 105,00 грн бюджетних
коштів.
5. „Популяризація туристичного потенціалу Черкащини через спрей-арт“,
організація-виконавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ОБ’ЄДНАННЯ
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БІЙЦІВ РЕФОРМАТОРІВ“,
19 590,00 грн.

обсяг

коштів

обласного

бюджету

–

Художниками-волонтерами, що спеціалізуються на вуличному графіті, на
об’єктах
вуличної
інфраструктури
у
Черкасах,
с. ГельмязівЗолотоніськогорайону, Смілі, Чорнобаї, Каневі, Уманінанесено
малюнки, котрі мотивуватимутьчеркащан та гостей до внутрішнього
туризмутаз метою надання естетичного вигляду об’єктам, що втратили
зовнішню привабливість.
Обов’язковою вимогою до малюнків у стилі графіті булоукраїномовність,
максимально точне відтворення туристичного об’єкту, соціальна спрямованість
та відповідність сюжету певній тематиці (мотивація до відвідин того чи іншого
місця).
Всього на реалізацію проекту спрямовано 18 590,00 грн бюджетних
коштів.
6. „Покращення якості надання послуг соціальної адаптації воїнів АТО та
їх сімей шляхом створення міждисциплінарної мережі психологів
і супервізійної підтримки у районних центрах Черкаської області“,
організація-виконавець – Благодійна організація „Фундація „Паритет“,
обсяг коштів обласного бюджету – 97 720,00 грн.
З метою покращення якості надання послуг соціальної адаптації воїнів
АТО та їх сімей організовано взаємодію та обмін досвідом щодо складних
випадків при консультуванні комбатантів для уникненнясиндрома вигорання
у фахівців.
Упродовж серпня-грудня 2017 рокурозроблено та надруковано
спеціалізований
буклет
(5 000
прим.);
здійснено
34
виїзди
у Монастирищенський, Христинівський, Жашківський, Катеринопільський,
Лисянський, Шполянський, Тальнівський, Кам’янський, Чигиринський,
Золотоніський, Звенигородський райони, мм. Ватутіне, Умань, Сміла.
У районах та містах проводилися різні форми групової роботи:
психоедукаційні діалогові групизфахівцями, які взаємодіють із
учасниками АТО (соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти
і науки, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, військового
комісаріату, центру занятості, управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, організації Товариства Червоного Хреста в Україні,
центрів допомоги учасникам АТО у містах та районах). Також на заходи були
запрошеніучасники АТО, члени їх родин, волонтери. Метою таких діалогових
груп є профілактика та просвітництво щодо наслідків психотравматичних подій
під час війни;
проблемно-орієнтовані
дискусійні
групи
у
вигляді
супервізійнихінтервізій
для
фахівців,
які
консультують
учасників
АТО.Вказаний вид роботи – це форма підтримки фахівця, в рамках якої він
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обговорює свою роботу з досвідченим колегою. Мета супервізії – допомогти
колезі стати більш успішним у роботі, розвинути його професійну
компетентність. Супервізія, на додаток до теоретичних знань і практичних
навичок, є необхідною частиною професійного розвитку фахівця;
теоретико-практичні зустрічі на тему: «Практичне застосування методу
Ненасильницького Спілкування в комунікації із комбатантами»;
навчання психологів області на тему: «Соціально-психологічна підтримка
ветеранів АТО».
Всього на реалізацію проекту спрямовано 97 720,00 грн бюджетних
коштів.
7. „Емоційне здоров’я – успіх у лікуванні онкологічних хвороб у дітей“,
організація-виконавець
–
БЛАГОДІЙНИЙ
ДИТЯЧИЙ
ФОНД
„ПОДАРУЙ ДИТИНІ СВІТ“, обсяг коштів обласного бюджету –
64 300,00 грн.
Проведено заходи, спрямовані на надання психологічної допомоги
пацієнтам Черкаського обласного Центру дитячої онкології та гематології,
членам їх родин (найчастіше мамам) та лікарям онкоцентру, зокрема:
9 арт-терапевтичних сесій (по 2 години кожна) для дітей. Загалом
у заняттях з арт-терапії взяли участь 23 дитини;
9 психотерапевтичних сесій (по 2 години кожна) для членів родин дітей
(найчастіше мам або інших родичів) та 2 сесії супервізії(по 2 години кожна) за
результатами проведених психотерапевтичних сесій.У кожній сесії взяли
участь до 10 мам дітей, які лікуються у дитячому онкоцентрі;
3 психотерапевтичнісесії (по 3 години кожна) з професійного вигорання
для лікарів Центру(12 осіб).
Всього на реалізацію проекту спрямовано 64 300,00 грн бюджетних
коштів.
8. „Мистецькі зустрічі“, організація-виконавець – Громадська організація
„Промолодь“, обсяг коштів обласного бюджету – 10 130,00 грн.
У рамках міжнародного фестивалю «Музичні імпрези України» 11 червня
2017 року у Черкаській обласній дитячій бібліотеці відбувся семінар-тренінг
«Музика для малюків» від Анастасії Комлікової, композитора, члена
Національної спілки композиторів України, кандидата мистецтвознавства,
автора програми гармонійного розвитку дітей (м. Київ). Відвідувачі –
професійні музиканти-викладачі дошкільних навчальних та музичних закладів,
студенти музичних закладів, молоді батьки, слухачі (всього 45 учасників).Мета
семінару-тренінгу – ознайомлення з новою методикою виховання творчих
музичних здібностей дітей на основі українських традицій з практичними
завданнями.
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Цього ж дня з метою сприяння розвитку сучасного українського
мистецтва з об’єднанням виразових зусиль різних його видів – поетичного,
музичного, акторського мистецтва з прем’єрним показом нових творів
українських митців, заохочення та показу черкаській публіці витворів
професійного мистецтва у Черкаському обласному художньому музеї відбувся
«Концерт українських прем’єр» за участі українських митців (музика,
література, театр) з мм. Київ та Черкаси. У концерті також взяли участь юні
таланти.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 10 130,00 грн бюджетних
коштів.
9. „Народний герой – Черкаська область“, організація-виконавець –
Громадська Організація „МЕЖА.ЮА“, обсяг коштів обласного бюджету
– 99 700,00 грн.
8 травня проведено патріотично-просвітницький, культурологічний,
освітньо-виховний фестиваль «Народний герой», спрямований на гідне
вшанування подвигу українського народу в Українській Другій світовій війні та
висловлення поваги усім борцям проти гніту України, вшановування подвигу
загиблих та живих бійців АТО.
Гостям фестивалю були доступні локації:виставка фотографа та
бійцяАТО Руслана Боровика, музична сцена (в денний час літературна сцена),
лекторій, кінозал, фотозони на історичні теми (АТО, Афганістан, УПА,
Українська Друга світова війна), тематичні виставки, тактичні локації, польова
кухня, ярмарок народних майстрів Черкащини та зона майстер-класів,
книжковий ярмарок.У фестивалі взяли участь близько 3000 осіб.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 99 700,00 грн бюджетних
коштів.
10. „ГайдаFest“, організація-виконавець – громадська
„ГАЙДА“, обсяг коштів обласного бюджету – 76 025,00 грн.

організація

Всеукраїнський музично-мистецький фестиваль «ГайдаFest» під
відкритим небом проведено 23-25 червня 2017 року на території черкаського
парку «Долина троянд». Учасники – переважно молодь 16-35 років та діячі
культури, всього понад 10 000 відвідувачів з різних регіонів країни.
У рамках фестивалю «ГайдаFest» відбулися:
дводенна музична програма за участі музичних гуртів країни – «5
VYMIR», «Fontaliza», «Колір», «Серцевий напад», «Гражданин топінамбур»,
«Bugs&Banny», «SHKLO» та «WELL». Хедлайнерами фестивалю стали
столичні гурти «Bahroma» та «Фіолет»;
різного роду майстер-класи: з розпису пряників, гобеленоплетіння,
виготовлення цукрового мила, керамічних свищиків;
лекції на гутірковій галявині:
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«Як молодому гурту потрапити на радіо. І навіщо це робити» від
київського радіоведучого Юрія Овсієнка;
- «Велосипедом Руандою: шлях до вдосконалення та успішності» від
громадського діяча Віктора Євпака;
- «Менеджер гурту має знати все» від фронтмена гурту «Гражданин
топінамбур» Романа Забуги та менеджера Горпини Говіркої;
презентації збірки молодої поетеси Ірини Кулянди «Пливи, кораблику,
пливи» та роману Олександра Ірванця «Харків 1938». Фронтмен гурту
«Фіолет» Сергій Мартинюк (Колос) вперше презентував на фестивалі вірші, а
відомий письменник Дмитро Лазуткін разом з Сергієм Леонтьєвим та Борисом
Севастьяновим представили поетично-музичний проект «ARTERIA»;
турнір з командних боїв імені Сергія Амброса;
другий щорічний всеукраїнський зліт автостоперів, на який з’їхалися
мандрівники з усієї країни.
Упродовж двох днів діяв ярмарок їжі та хендмейду. Діти розважалися
у пішохідному фонтані, могли пострибати на батуті, покататися на
гідроскутері.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 74 725,95 грн бюджетних
коштів.
-

11. „Навчіть
дитину
захищатися“,
організація-виконавець
–
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕНСОРІЯ“,
обсяг коштів обласного бюджету – 7 390,00 грн.
Протягом вересня-листопада 2017 року у рамках проекту
проведено:зустріч батьківського клубу (обговорено питання дитячої безпеки та
профілактика насильства);пропедевтичне заняття у Смілянському коледжі
харчових технологій щодо протидії торгівлі та насильства над молоддю;заняття
з вихованцями ДНЗ № 1 м. Сміла щодо протидії насильства над дітьми;вуличну
акцію задля визначення рівня обізнаності містян щодо проблеми насильства
над дітьми;презентацію проекту «Навчіть дитину захищатися» для
адміністрації, педагогічного і батьківського колективу ДНЗ №19 «Світлячок»
м. Сміла та анкетування;просвітницьку зустріч на батьківському клубі
«Батьківська парасолька добра» та анкетування;цикл інтерактивних занять з
вихованцями середніх,середньої логопедичної, старших та старших
логопедичних груп ДНЗ №19 «Світлячок» м. Сміла з вивчення п’яти правил
безпечної поведінки дітей з незнайомцями; вуличну акцію щодо запобігання
сексуального насильства над дітьми, присвячену відзначенню Європейського
дня захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації.
Під час реалізації заходів було спрямовано роботу на розвиток
сексуальної грамотності суспільства, поінформовано жителів міста про служби,
які можуть надати допомогу у випадку сексуального насильства чи сексуальної
експлуатації по відношенню до дітей. Визначено, що рівень толерантного
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ставлення суспільства до сексуального насильства над дітьми м. Сміла досить
низький і проблемна ситуація є досить актуальною.
У процесі проведення інтерактивних ігор та просвітницьких бесід
підвищено рівень обізнаності дітей у сфері захисту власного життя від різних
форм сексуального насильства. З вихованцями вивчено п’ять правил: «Тут мене
не торкайся!», «Моє тіло належить тільки мені!», «Ні, означає ні!», «Добре
зробиш, коли розкажеш про секрети, що тебе турбують!», «Ні – біжи –
розкажи!». Батькам акцентовано увагу на доцільності проведення бесід з дітьми
відповідного дошкільного віку про сексуальне виховання та взаємодію
з незнайомими людьми, запропоновано альтернативні шляхи формування у
дітей навичок безпечної поведінки та порекомендовано матеріали, що могли б
їм у цьому допомогти.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 7 390,00 грн бюджетних коштів.
12. „Третій відкритий всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячоюнацької творчості „Козацький шлях.UA“, організація-виконавець –
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ДИТЯЧИЙ ФОНД ЧЕРКАЩИНИ“,
обсяг коштів обласного бюджету – 83 410,00 грн.
Фестиваль проходив 6-8 жовтня 2017 року у Палаці культури „Дружба
народів”, Черкаській музичній школі № 2, на площі ім. Богдана
Хмельницького.Проект популяризує українські козацькі звичаї і традиції,
сприяє формуванню патріотичної свідомості дітей та молоді.
У фестивалі-конкурсі взяли участь 604 учасники – діти та молодь віком
від 6 до 25 років з м. Черкаси, Черкаської та інших областей України.
Упродовж трьох днів до заходу долучилися понад 3000 осіб – конкурсанти, їх
керівники, волонтери, козацькі організації, батьки, запрошені гості, глядачі.
До складу журі увійшли відомі діячі культури та мистецтва
всеукраїнського і регіонального рівнів (голова журі – Зайнчківська Лідія
Іванівна, Народна артистка України, художній керівник Черкаської обласної
філармонії).
У
рамках
фестивалю-конкурсу
для
учасниківбулапередбаченаконкурснапрограма
(5
номінацій:
вокальне
мистецтво; хореографічне мистецтво (у тому числі танець «Козацький гопак»);
театральне мистецтво; музично-інструментальне мистецтво; образотворче та
декоративно-прикладне
мистецтво),
Гала-концерт,
історичнопізнавальнапрограма, які проходили на декількох локаціях.
Майстер-класи проводилися під керівництвом голови Спілки майстрів
сучасного мистецтва та народного промислу «Творчий коловрат», народної
майстрині Тимошенко Г. В. за напрямками: грим, ліпка та розпис кераміки,
розпис листівок для учасників АТО, антистресові розмальовки, розпис прапора,
гільз та бандан, плетіння сітки «павук». На площі ім. Богдана Хмельницького
відбувся концерт дитячо-юнацьких колективів.
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У фойє ПК „Дружба народів” організовано виставку творчих робіт
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фотозони та локації
майстер-класів.На площі біля пам’ятника Б. Хмельницькому встановлено
музичне обладнання, звучали козацькі марші та пісні, проводилися квести для
дітей, козацькі забави, ігри з аніматорами.
Після нагородження переможців та Гала-концерту всі учасники з регіонів
України продовжили фестиваль козацькими гутірками, ватрою, кулішем,
майстер-класами з учасниками АТО на спортивно-оздоровчій базі «Дахнівська
Січ».
08 жовтня учасники з м. Красногорівка Донецької обл., м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., Рівненської таКіровоградської областей, мм. Харків
таЧеркаси завершили фестиваль екскурсією на Чигиринщину.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 83 410,00 грн бюджетних
коштів.
13. „Клуб особистісного та професійного зростання для дітей 10-17 років
„Openspace“
(відкритий
простір)“,
організація-виконавець
–
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
„МОЛОДІЖНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ „ПЕРЕХРЕСТЯ“, обсяг коштів обласного бюджету –
64 490,00 грн.
За 3 місяці у рамках проекту започатковано «Школу становлення
особистості», яка включала 12 тренінгових занять для підлітків на теми:
«Лідерство – запорука успіху», «Мої права – мої обов’язки», «Подолання
конфліктів», «Ораторське мистецтво та навички спілкування», «Стосунки
з протилежною статтю», «Моє здоров’я», «Моя система підтримки»,
«Моїдосягнення та плани», «Моя професія – мій вибір», «Я планую свій
бюджет», «Рівний-рівному – ефективний метод роботи з ровесниками»,
«Волонтерство – шлях до успіху та становлення», а також навчання способам
самооборони, квести на командну роботу, майстер-класи тощо, 3 групи
підтримки для батьків, 17 консультацій психолога, 3 консультації юриста.
Проводились консультації психолога з опрацюванням травматичних
ситуацій та консультації юриста з роз’яснення прав, поновлення документів,
оформлення пільг.
Для проведення занять придбано предмети, матеріали, спортивний
інвентар.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 64 399,19 грн бюджетних
коштів,власний внесок, внесок партнерських організацій, інші кошти –
43 723,00 грн.
14. „Черкаський фестиваль короткометражного кіно“, організаціявиконавець – громадська організація „Асоціація громадських ініціатив
„Місто на „Че“, обсяг коштів обласного бюджету – 27 808,00 грн.
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Черкаський фестиваль короткометражного кінопроведено з 25 по 27
серпня 2017 року у м. Черкаси.
Частина фестивалю проходила у форматі open-air на відкритому просторі,
на березі річки Дніпро на території черкаського парку «Долина троянд», інша
частина – на кіномайданчику фестивалю, уЧеркаському обласному
краєзнавчому музеї.
Протягом 3-х місяців до початку фестивалю комісія відбирала фільми для
конкурсної
програми.
Учасники
–професіонали
та
молоді
кінематографісти.Тривалість одного фільму від 5 до 30 хвилин. У конкурсну
програму допускалися фільми хорошої художньої якості, для перегляду на
великому екрані та фільми, які відзняті впродовж 2016-2017 років і завершені
до 01 липня 2017 року.
На електронну пошту фестивалю надійшло 1097 заявки з різних країн
світу, а саме: 40 заявок з України, всі інші – з Росії, Франції, Німеччини, США,
Мексики, Туреччини, Іраку, Ірану, Австралії, Нової Зеландії тощо.
Фільми оцінювало професійне журі:
Ігор Грабович – кінокритик, кіножурналіст, співавтор програми
«Аргумент-кіно», ведучий кіноклубу, лауреат фестивалю «Відкрита ніч», член
експертної комісії при Держкіно України;
Ярослав Підгора-Гвяздовський – журналіст, редактор, кінооглядач, автор
програм про кіно, співорганізатор та ідейний натхненник 1-го мінікінофестивалю на тему Розстріляного відродження;
Філіп Сотниченко – режисер, сценарист, співзасновник ГО «СУК»
(Сучасне Українське Кіно), куратор національного кіноогляду міжнародного
фестивалю сучасних мистецтв ГОГОЛЬFEST.
За результатами конкурсуу номінації «Кращий короткометражний
український ігровий фільм» перемогла короткометражка «Фінгермен» режисера
Івана Шохи. У міжнародній програмі переміг фільм «NathanLovesRickyMartin»
(Натан любить Рікі Мартіна), що надійшов на конкурс із Австралії, режисер
StevenArrigada. У номінації «Кращий короткометражний анімаційний фільм.
Міжнародна програма» переміг фільм «Finito», виробництва Бразилії, режисер
MauricioBartok.
За версією глядачів приз «Глядацькі симпатії» отримав фільм
«Кров’янка» Аркадія Непиталюка. Відзнаку журі отримав фільм міжнародної
програми «Cham-PiñónYesidZúñiga» (Колумбія, 2017) та «Медея» (Україна,
2017) української програми. Особливу відзнаку організаційного комітету –
стрічка «Hushstreet» (EduardoColgan, Бразилія) i «iRony» (RadheyaJegatheva,
Австралія).
Позаконкурсна програма була представлена проектом «MyStreetFilmsРУБІЖ» від фестивалю кіно і урбаністики «86».
На розсуд черкаському глядачеві презентовано 4 фільми, які отримали
нагороди на Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів
(KISFF) – «Кіно про Літо» (Франція), «Шасс Рояль» (Франція), «Автостопер»
(Південна Корея) та «Відтепер і назавжди» (Данія).
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Документальна позаконкурсна програма була представлена історіями про
людяність, декомунізацію, підземні станції, життя підлітків та емігрантів:
1) «Укриття», режисер Анастасія Максимчук; 2) «Ленінопад», режисер
Світлана Шимко; 3) «МЕТРО», режисер ЛєраМальченко, Олександр Ганц;
4) «Між іншим», режисер Юлія Аппен, Олександра Васина, Микита Лиськов,
Наталка Целюба; 5) «Щоденник», режисер Олександра Чупріна.
Андрій Різоль, ініціатор та генеральний продюсер, голова правління
асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні –дивись українське!»
представив проект «Дивись українське – твори своє майбутнє».
Загалом на фестивалі було показано 58 короткометражних фільмів. На
фестиваль приїхали 20 запрошених гостей з різних регіонів України, відвідали
близько 1200 осіб.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 27 808,00 грн бюджетних
коштів.

