Інформаційне повідомлення про результати реалізації проектів неурядовими
організаціями за 2018 рік
За результатами конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових
організацій у 2018 році переможцями було визнано 14 проектів, на реалізацію
яких неурядові організації отримали фінансову підтримку з обласного
бюджету, на загальну суму 950,00 тис. грн,зокрема:
1. „Idea HUB – простір розвитку молоді“, організація-виконавець –
громадська організація „ГОРДІСТЬ НАЦІЇ“, обсяг коштів обласного бюджету –
56 748,00 грн.
У серпні – груднівм. Сміла проведено 22 зустрічі, а також 4 екскурсійнонавчальні подорожі (м. Корсунь–Шевченківський, с. ГрушківкаКам’янського
району, урочище «Холодний Яр», м. Канів, м. Умань), еко-акцію «ЕКОДЕНЬ»
з прибирання міського пляжута тренінги на еко-тематику, молодіжний
фестиваль «Стань кращим» до Дня міста Сміла (залучено більше 100 учасників
спортивних ігор, 25 волонтерів та 700 глядачів на центральні площі), міський
волонтерський хакатон «До змін» до Міжнародного дня волонтера.
Проведені зустрічі згуртували команду й активісти щомісяцязалучали
до проекту нових учасників:у серпні – вересні – понад 25 осіб, у жовтні – 12,
у листопаді–5.
Учасники проекту навчилися писати та управляти малими проектами,
навчання проведено за допомогою гри «Життя як проект», навчилися таймменеджменту та вмінню працювати в команді.
У листопаді написано та подано 2 проекти до Британської Ради, залучено
волонтера Корпусу Миру, міську школу 3-го віку для написання масштабного
проекту на громадський бюджет м. Сміла на 2019 рік. Загалом у листопаді
в тренінгах взяли участь 35 студентів.
2. „Майстерня екодискусії „ПРАВО БУТИ“, організація-виконавець –
Громадська організація „КолоОбіг“, обсяг коштів обласного бюджету –
67 454,00 грн.
У рамках реалізації проекту «Майстерня екодискусії «ПРАВО БУТИ»
організовано та проведено:
дискусії з актуальних питань щодо екологічного господарювання
на територіях 6-ти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (ППСПМ)
загальнодержавного значення (Велико-Бурімський(Чорнобаївський район),
Козачанський (с. Козацьке, Звенигородський район), Корсунь-Шевченківський
(м. Корсунь-Шевченківський), парк Декабристів (м. Кам’янка), міський парк
«Сосновий бір» (м. Черкаси), Тальнівський парк (м. Тальне));
виїзні засідання, зокрема й в адміністраціях установи/організації, якій
підпорядкована територія ПЗФ (Корсунь-Шевченківський державний історикокультурний заповідник, Кам’янськийППСПМ «Парк Декабристів», ППСПМ
«Козачанський» у с. Козацьке Звенигородського району, Велико-Бурімський
ППСПМ, Тальнівський ППСПМ);
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обстеження рекреаційної території ППСПМ імені 50-річчя Радянської
влади (міський парк «Сосновий бір») у м. Черкаси.
Учасники заходів, спрямованих на підтримку розвитку природнозаповідного фонду Черкащини: студентська молодь та викладачі Черкаського
державного технологічного університету; підприємці сфери послуг, працівники
КП «Парки» м. Черкаси, члени ГО «КолоОбіг», службовці, місцеві активні
мешканці.
Застосовано методи інтерактивного спілкування, дискусії безпосередньо
в природних умовах на територіях парків з фіксацією стану рекреаційного
інфраструктурного забезпечення, дотримання екологічних вимог.
Зібрано та сформовано базу інформаційних матеріалів про історію,
екологію та збалансовану рекреацію на території ППСПМ.
Підготовлено,видано та розповсюджено100 прим. брошури (науковопопулярне видання),по 300 прим. буклетів, методичних інформаційних
матеріалівза тематикою соцпроекту.
Здійснено аналіз отриманих пропозицій за результатами виїзних засідань
у райони та міста Черкаської області, де розташовані ППСПМ
загальнодержавного значення, та дискусій, організованих у м. Черкаси.
Сформовано відповідні запити до представників органів виконавчої влади
обласного рівня, органів місцевого самоврядування адміністративнотериторіальних одиниць, землекористувачів територій, де безпосередньо
розташовані зазначені парки; до вищих навчальних закладів, територіальних
громад, сільських рад та інших юридичних і фізичних осіб з питань, які можуть
сприяти покращенню стану досліджуваних парків, розвитку парків.
Створено постійно оновлювану (протягом дії проекту) сторінку в
соціальній мережі Facebook «Громада Екологія Туризм», поширено
інформативні матеріали в соціальних мережах, інших електронних ресурсах;
проведено
ряд
бесід
і обговорень актуальних питань за тематикою соцпроекту з місцевим
населенням.
Підготовлено матеріал для телевізійної програми на тему охорони,
збереження та розвитку ППСПМ загальнодержавного значення на Черкащині.
3. „Екологічний спосіб життя об’єднує громади“,організація-виконавець –
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „УРОЖАЙГРОМАДІ“, обсяг коштів обласного бюджету – 52 350,00 грн.
Екофестиваль відбувся 9 серпня 2018 року в Ліплявській ОТГ з метою
привернення уваги людей у громадах на проблему засмічення територій.
Для організації свята проведено такі заходи.
Розроблено логотип екофестивалю із залученням професійних дизайнерів:
«Біжи з користю для довкілля!».Інформацію про екозахід «Екофестиваль
у Ліплявській ОТГ» поширено на офіційній сторінці БФ «Урожай-Громаді»
у Facebook, на інтернет-ресурсі «Канос», сайті Ліплявської ОТГ, надруковано
повідомлення в газеті «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ», газетах «Вечірні Черкаси»,
«Дніпрова зірка».
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Розроблено правила змагання з плогінгу, сценарій проведення
екофестивалю.
Проведено вікторину на екологічну тематику серед команд ОТГ, командіпереможцю врученодиплом «Магістри екологічних наук».
Проведено конкурс на найкраще повторне використання пластику в побуті
і визначено переможця в номінації «Від пляшки – до витвору мистецтва»
та конкурс на найкращий плакат на екотематику, визначено переможця
в номінації «Творці найкращого екоборду».
Організовано виступ творчих колективів.
Здійснено зважування зібраного сміття (пластику, скла, змішаних відходів)
кожною командою та визначено переможця.
Проведено церемонію нагородження команд за категоріями: «Найбільша
вага», «Ідеальне сортування», «Найкраща командна робота».Окремо
нагороджено учасників плогінгу в таких номінаціях:«Фітнес-плогер»,
«Еколегкоатлет», «Ековажкоатлет», «Екоспринтер».
Екофестиваль у Ліплявській ОТГ допоміг:
поінформувати людей про доцільність сортування відходів як на самому
заході через лекцію екоактивістки під назвою «Сортування відходів як перший
крок до економії ресурсів та сталого розвитку» (близько 100 слухачів), так і
через сюжети/матеріали у ЗМІ;
прибрати місцеві стихійні сміттєзвалища в набережній смузі р. Дніпро
с. Ліпляве шляхом проведення змагання з плогінгу. Переможцями конкурсу
з плогінгу стала команда Білозірської ОТГ, яка назбирала більше 155 кілограмів
сміття. Загалом команди зібрали більше 700 кілограмів відходів на березі
Дніпра. Переважно це були пластикові та скляні пляшки. Усі команди отримали
цінні призи від БФ «Урожай-Громаді» – сертифікати від мережі «Епіцентр»;
згуртувати громади навколо екологічних питань та спонукати запровадити
сортування відходів у кожній ОТГ. Представники ОТГ обмінялися досвідом
використання відходів;
активізувати процес формування екосвідомості сільської молоді з метою
реалізації в майбутньому Україною цілей сталого розвитку. Переважна
більшість учасників, яка взяла участь у плогінгу, – це молодь до 35 років.
Завдяки проекту популяризовано екологічний спосіб проживання
та господарювання серед ОТГ на всю Україну.
Особливістю проекту стало активне залучення ЗМІ до висвітлення
екофестивалю. Охоплення аудиторії, яка переглянула сюжет про екофестиваль,
склало близько 5 млн українців. Сюжети знято та показано в новинах
телеканалів ICTV («Плогінг на Черкащині: за 40 хвилин зібрали тонну сміття»,
https://goo.gl/k2ZUK3) та 5-канал(«"Плогінг по-черкаськи": що воно таке і як
проходили змагання»,https://goo.gl/Ce7Dcq).
Сюжет «Черкаські громади на швидкість збирали сміття на екофестивалі»
поширено«Громадське ТБ: Черкаси» на YouTube каналі та офіційній сторінці
у Facebook(https://goo.gl/APjV8f). Загальна кількість переглядів – більше 2,7
тис.
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Інтернет-ресурси, які створили публікації про екофестиваль:«Канос»
(https://goo.gl/yGv59i),
«Інфоміст»
(https://goo.gl/3uqnW7),
Zmi.ck.ua
(https://goo.gl/DerFET), «Місто на Че» (https://goo.gl/k1PnWt), «Про все»
(https://goo.gl/VF58QJ), сайт Черкаської обласної ради (https://goo.gl/83oofM).
Фотозвіт про екофестиваль поширено на сторінці БФ «Урожай-Громаді»
у Facebook(https://goo.gl/C7CjEZ), а загальний опис події на сайті: http://urozhaygromadi.com.ua/index.php?articles=229.
Загалом залучено до плогінгу 35 учасників із 7 ОТГ Черкаської області,
до заходів проекту – більше 200осіб.
4. „Реабілітаційний
центр
„Морянка“,
організація-виконавець
–
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „УРОЖАЙГРОМАДІ“, обсяг коштів обласного бюджету – 71 964,00 грн.
Відповідно до проекту було проведено косметичні ремонтні роботи
в приміщенні лікарні за кошти БФ «Урожай-Громаді».
Закуплено постільну білизну, одіяла, лабораторний інвентар, канцелярське
приладдя.
Інформацію про проект поширено на офіційній сторінці БФ «УрожайГромаді» у Facebook, в газеті «Вечірні Черкаси».
З вересня проводився попередній запис на проходження реабілітації.
24 вересня психологом, начальником кабінету психологічної реабілітації
Ірпінського військового госпіталю проведено тренінг для медичного персоналу
на тему: «Особливості комунікації та спілкування з учасниками АТО».
25 вересня розпочала роботу перша зміна, яка тривала по 01 жовтня;
2 жовтня – 8 жовтня – друга зміна;
9 жовтня – 15 жовтня – третя зміна.
Учасникам проекту було забезпечено харчування, надано медичні послуги
лікарями Звенигородської ЦРЛ на базі терапевтичного відділення № 2
Звенигородської ЦРЛ у с. Моринці.
Разом із психологом проекту учасники пройшли навчання щодо:
відновлення психологічного здоров’я, гармонізації стосунків у сім’ї, керування
своїми емоціями та опрацювання дихальних технік для боротьби зі стресом
та покращення сну, вироблення навичок ненасильницької комунікації,
опрацювання та застосування в реальних умовах технік вирішення завдань,
постановки цілей та алгоритму їх досягнення.
Запропоновано дозвіллєву реабілітацію:
майстер-клас з арт-терапії;
майстер-клас з гончарства;
іпотерапія (екскурсія та катання на конях);
екскурсія по с. Моринці з відвідуванням Національного заповідника
«Батьківщина Тараса Шевченка», а саме: садиби-музею Т.Г. Шевченка, кузні;
екскурсія «Тарасовими шляхами» с. Шевченкове: відвідування
літературно-меморіального музею Т.Г. Шевченка та с. Будище (літній маєток
Енгельгарда);
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екскурсія до с. Стеблева Корсунь-Шевченківського району, яке відоме
музеєм-садибою українського письменника І. Нечуя-Левицького. Відвідування
наймальовничішої малої ГЕС України, водоспаду, який утворює станція,
що є одним із найпотужніших рівнинних водоспадів;
екскурсія на ферму, де ознайомились із новітньою модернізацією
тваринництва, с. Моринці;
освітньо-пізнавальний захід «ознайомлення із вдалими власними
практиками»: «бджільництво».
Завдяки проекту учасникам надано морально-психологічну підтримку,
покращенозагальнофізичний та емоцій стан,покращено побутові умови лікарні.
Медичний персонал отримав практичний досвід роботи з учасниками АТО,
який у подальшому зможе використовувати у своїй практиці.
Відгукнулися багато небайдужих людей, які при першій нагоді дружно
допомагали не тільки добрим словом, а й ділом. Таким чином, реабілітацію
пройшли 26 учасників АТО.
Мету проекту – психологічна, лікувальна та дозвіллєва реабілітація
учасників АТО на базі терапевтичного відділення № 2 Звенигородської
центральної районної лікарні в с. Моринці, – було досягнуто. Як зазначив
психолог проекту, хлопці вже після другої зустрічі змінювались, ставали більш
відкритими, з’являлись позитивні емоції. Найбільшою вдячністю для медичних
працівників від учасників проекту були слова: «Я спав, як дитина.., смачно,
як удома…, ми до вас приїдемо ще…».
Проект став ще однією нагодою допомогти учасникам АТО і ніколи
не залишатися осторонь важливих життєвих проблем захисників Батьківщини.
5. „Інтеграція в соціум дітей з особливими освітніми потребами“,
організація-виконавець – Громадська організація „Черкаська обласна асоціація
розвитку підприємництва“, обсяг коштів обласного бюджету – 59 690,00 грн.
Громадська організація «Черкаська обласна асоціація розвитку
підприємництва» та комунальний заклад «Черкаський навчальнореабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» підписали
угоду про співпрацю в реалізації проекту.
КЗ «ЧНРЦ «Країна добра» підписав угоди про творчу співпрацю
з організаціями-учасниками: Золотоніська спеціальна загальноосвітня школаінтернат Черкаської обласної ради; Чигиринська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради; музей Т. Г. Шевченка
с. Мошни; Черкаська районна станція юних техніків с. Мошни; Черкаський
районний будинок дитячої та юнацької творчості Черкаської районної ради
Черкаської області (на базі Тубільцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Черкаської районної ради Черкаської області); ГО «Громадський
блокпост».
На базі КЗ «ЧНРЦ «Країна добра» створено однойменну майстернюстудію для дітей з особливими освітніми потребами за напрямками:
студія «Народно-сценічний танець»;
студія «Театральна» (драматизація українських творів, обрядових свят);
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студія «Декоративно-ужиткове мистецтво».
Майстерня-студія покликана допомагати дітям з особливими освітніми
потребами сміливо дивитися у майбутнє і керувати своєю долею,
встановлювати контакти між людьми, спілкуватись і створювати взаємини,
усвідомлювати свою цінність і свої переваги, розвивати впевненість у собі.
До роботи майстерні-студії були залучені представники усіх організаційпартнерів проекту: музичний керівник, фахівець з декоративно-ужиткового
мистецтва, вчитель української мови та літератури, народознавець
(мелодекламація).
Придбано усі необхідні для роботи матеріали для проведення майстеркласів, закуплено українські костюми (сорочки жіночі і чоловічі, віночки
українські, спідниці кльош з оздобленням, свити, шаровари, корсетки жіночі,
пояси-кушаки) та танцювальні чоботи жіночі і чоловічі, виготовлено декорації,
бутафорію та розроблено репертуар майстерні-студії.
На базі навчальних закладів-учасників проекту керівниками майстереньстудій «Країна добра», працівниками музею Т. Г. Шевченка с. Мошни
та керівниками гуртків позашкільних закладів Черкаського району проведено
4 навчальних та 8 показових майстер-класів: з Петриківського розпису;
з виготовлення оберегів для воїнів ООС; з виготовлення ляльок-мотанок;
з виготовлення ляльок-оберегів.
Проведено 3 спільні заходи:заняття з народно-сценічного танцю; заняття
з сценічного мистецтва; заняття з народознавства.
Проведено творчі виставки, дні відкритих дверей для демонстрації виробів,
виготовлених учасниками майстерні-студії, заходи для громади мікрорайону,
батьківської громади, використані стилізований українсько-народний музичний
супровід танцювальних постановок.
Здійснено 3 відправки посилок з сувенірами, оберегами в зону ООС.
29 листопада відбувся звітний гала-концерт «Знайди свій шлях до щастя»
до Дня людей з особливими потребами на базі Будинку культури с. Мошни.
У заході взяли участь діти з особливими освітніми потребами КЗ «ЧНРЦ
«Країна добра», фольклорного ансамблю «Тубіляночка» (гурток Черкаського
районного БДЮТ при Тубільцівській ЗОШ І-ІІІ ст.), гурт «Витоки» (музей
Т. Г. Шевченка с. Мошни), гурток естрадної пісні «Дивограй» (Будинок
культури с. Мошни).
До концерту учасники та гості дійства переглянули фільми, створені
вихованцями Черкаської районної СЮТ та КЗ «ЧНРЦ «Країна добра», оглянути
виставку робіт вихованців Черкаської районної СЮТ, дітей та працівників
«Країни добра», народних майстрів, шкіл-інтернатів для дітей з особливими
освітніми потребами міст Золотоноша та Чигирин. Для усіх присутніх
організовано 7 додаткових показових майстер-класів (з Петриківського
розпису, декупажу, паперопластики, виготовлення іграшок з фетру,
виготовлення листівок з використанням квітів з фоамірану, ліплення з солоного
тіста, виготовлення декоративного панно з мішковини). З особливим азартом
діти
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і дорослі стріляли з луків. Цю можливість їм надали вихованці гуртка
«Історична реконструкція» Черкаської районної СЮТ.
У проекті взяли участь близько 300 осіб,у звітному гала-концерті – близько
600 осіб.
Реалізація проекту надала можливість залучити дітей та юнацтво
з особливими освітніми потребами до діяльності, спрямованої на їх інтеграцію
в соціум, розвиток творчих здібностей та виховання патріотизму.
6. „Четвертий відкритий Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячоюнацької творчості „Козацький шлях.UA“, організація-виконавець –
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ДИТЯЧИЙ ФОНД ЧЕРКАЩИНИ“, обсяг
коштів обласного бюджету – 83 950,00 грн.
Фестиваль-конкурс організовано до Дня захисника України, Дня
Українського козацтва, свята Покрови Пресвятої Богородиці з метою підтримки
творчо-обдарованих дітей і молоді, популяризації української козацької
культури і народних традицій, формування патріотичної свідомості дітей
та молоді, виховання естетично, фізично, духовно здорової нації.
IV відкритий Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької
творчості «Козацький шлях. UA» відбувся 12–14 жовтня 2018 року.
Оргкомітет фестивалю-конкурсу:Алла Бучковська– голова ГО «Дитячий
фонд Черкащини»,Василь Касян – голова оргкомітету, Василь Марштупа–
директор фестивалю,Владика Черкаський та Чигиринський Іоан УПЦ КП,Юрій
Павленко, Анастасія Бутовська, Ірина Озеран, Людмила Краєва, Петро
Шевченко, Ростислав Бублієнко, Юрій Федоряка.
Конкурс проводивсяу 5 номінаціях:вокальне мистецтво;хореографічне
мистецтво;театральне
мистецтво;музичне
мистецтво;образотворче
та декоративно-прикладне мистецтво.
До складу журі запрошено відомих діячів культури та мистецтва
всеукраїнського і регіонального рівня. Голова журі–Фізер Іван Васильович,
Заслужений художник України.
Урочисте відкриття фестивалю відбулося на Площі Слави м. Черкаси.
Учасники і гості свята: ансамбль козацької пісні «Черкаські козаки»,
духовий оркестр Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля, представники Черкаського осередку Національної скаутської
організації України «Пласт», учасники фестивалю-конкурсу з Черкащини та
інших регіонів України, учні та студенти навчальних закладів міста,
представники Черкаської міської влади, духовенство та ЗМІ.
Конкурсанти та гості фестивалю взяли участь у святковій ході від Площі
Слави до Черкаської обласної філармонії.Виступи конкурсантів проходили
у Черкаській обласній філармонії та Черкаському обласному художньому музеї.
За результатами підведення підсумків журі визначило:
5 володарів Гран-прі;
Лауреатів І премії (по всіх номінаціях та всіх вікових категоріях – 30 (соло,
малі форми, ансамблі));
Лауреатів ІІ премії – 25 (соло, малі форми, ансамблі);
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Лауреатів ІІІ премії – 23 (соло, малі форми, ансамблі);
Дипломантів (4 місце) – 6.
Дипломи учасника отримали всі конкурсанти, які не отримали інших
відзнак, подяками нагороджувались керівники колективів та солістів.
Всього на конкурс було подано 173 заявки. У фестивалі-конкурсі взяли
участь 587 учасників конкурсу – діти та молодь віком від 6 до 25 років, зокрема
діти шкільного віку (вихованці шкіл естетичного виховання, загальноосвітніх
шкіл, будинків дитячо-юнацької творчості, дитячих центрів творчості, студій),
студенти коледжів, училищ, університетів та змішані групи без обмеження віку
– сімейні дуети, ансамблі.
13 жовтня 2018 р. – другий день фестивалю – у фойє Черкаської обласної
філармонії відкритоартзону: майстер-класи, ігри з аніматорами та артистами
Черкаського обласного лялькового театру, квести для дітей, фотосесії, виставка
робіт переможців фестивалю-конкурсу в номінації «Образотворче
та декоративно-прикладне мистецтво»; відбувся Гала-концерт та нагородження
переможців фестивалю-конкурсу.
Після закінчення Гала-концерту та нагородження переможців учасники
й організатори конкурсу виїхали до спортивно-оздоровчого табору
«ДахнівськаСіч», де всі разом розпалили багаття, провели гутірки на козацьку
тематику.
14 жовтня 2018 року – третій день фестивалю – для переможців
фестивалю-конкурсу
організовано
екскурсію«Козацькими
шляхами
Чигиринщини». Переможці фестивалю відвідали 1000-літній дуб Максима
Залізняка
в Холодному Яру на хуторі Буда та Козацьку церкву, збудовану на честь
Святого Праведного Петра Калнишевського – останнього отамана Запорізької
Січі; побували на Холодноярському ярмарку в с. Мельники та послухали
виступи колективів художньої творчості Чигиринщини; відвідали історичний
музей – пам’ятник національного значення, маєток Богдана Хмельницького,
Іллінську церквув с. Суботів;побували на території замчища Хмельницьких – 2
садиби кінця 19 століття; відвідали пам’ятник ландшафту «Три криниці»;
оглянули експонати та реліквії, цікаві колекції зброї й одягу того часу.
У м. Чигирин побували в музеї Б. Хмельницького, піднялися на Замкову
гору, оглянули пам’ятникісторії та садово-паркового мистецтва,побували
в церкві Петра і Павла, ознайомилися з резиденцією Б. Хмельницького,
з фортецею, відновленою в 2004 році,побачили кам’янийхрест 1912 року
на честь захисниківЧигиринськогобастіону.
7. „Козацький фестиваль „Козацька залога“, організація-виконавець –
благодійна організація „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДІОНІС“, обсяг коштів
обласного бюджету – 78 623,00 грн.
З метою проведення козацького фестивалю «Козацька залога» було
створено оргкомітет, яким напрацьовано план дій щодо виготовлення дизайну
макету поліграфічної продукції (банера, плакатів А3, плакатів (флаєрів),
стенду), проведення рекламно-інформаційної кампанії, співпраці з козацькими
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гуртами, клубами реконструкторів боїв, розміщення локацій козацьких часів,
проведення майстер-класів, планування та організації екскурсії для гостей
м. Канів, вирішення інших організаційних питань.
Фестиваль «Козацька залога» проведено 14 жовтня 2018 року в м. Черкаси.
Головна подія заходу, основна його частина – реконструкція бою згідно
історичних подій 100-річчя Української революції 1917-1921 років.
Під час козацького фестивалю діяла виставка холодної і вогнепальної
зброї. Працювали: «Національне подвір’я»; дитяча майстерня (майстеркласи);аквагрим; дитяче містечко з розвагами та атракціонами; тематичні
фотозони
з відтворенням козацьких часів.
Крім того, в рамках фестивалю проводилися спеціальні заходи: пресконференції, майстер-класи, а також тематичні екскурсії по Черкаській області:
м. Канів.
8. „Патріот України – це різнопланово розвинена особистість“, організаціявиконавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „СПАДОК ПРЕДКІВ“, обсяг
коштів обласного бюджету – 54 760,00 грн.
Проект реалізовано з метою патріотичного виховання учнівської
та студентської молоді в рамках організації вишкільних таборів,а також
соціалізації та духовної реабілітації учасників АТО, залучених до проекту.
Для повноцінного та ефективного існування таборів орендовано 8 наметів
туристичних татуристичне спорядження (45 компл.),розроблено плани
та методики навчання і виховання учасників.
Протягом літніх канікул було організовано та проведено три лекціїтренінги в лекційній залі з паралельним відбором дітей – 45 потенційних
учасників проекту. Сформовано три групи.
До участі у проекті залучено учнів середньої та старшої вікової групи
разом з фаховими педагогами, військовими, тренерами, психологами.
Підготовлено та створено місця дислокації учасників проекту, визначено
маршрути туристичних походів. Проведено польові вишколи в умовах
природного середовища (урочище Холодного Яру).
Нагляд за дітьми, реалізацію програми виховання здійснювали
кваліфіковані педагогічні працівники, фахівці з вітчизняної історії, у сфері
туризму та учасники АТО, що мають педагогічний хист.
У польових таборах у районах урочища Холодний Яр дітям було створено
умови для проживання та максимального розкриття їх власної життєвої позиції,
лідерських якостей та уміння оперативно реагувати на складнощі, які виникали
або штучно створювалися в рамках запропонованої програми.
З дітьми проводилася активна робота, що виходить за рамки шкільної
програми, проте, органічно її доповнює, формує в дітях активну життєву
позицію, відпрацьовує навички комунікації в колективі, взаємодопомоги
та плідного співіснування при вирішенні поставлених учбових завдань.
Поруч із виконанням завдань, пов’язаних із командною взаємодією
та особистим складом характеру, з вихованцями проводилася активна
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просвітницька діяльність, у формі гутірок та обговорень важливих етапів історії
України, історичних постатей та особистостей, їх ролі у формуванні та
створенні України як незалежної держави.
Вихованці виконували індивідуальні завдання, які в повній мірі мають
розкрити їх творчий потенціал, індивідуальну спрямованість на різні напрямки
суспільно-політичної діяльності.
9. „Всеукраїнська
наукова
конференція
„Трахтемирів:
історія
та сучасність“, організація-виконавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
„ОБ’ЄДНАННЯ БІЙЦІВ РЕФОРМАТОРІВ“, обсяг коштів обласного бюджету
– 81 901,00 грн.
Проектом було заплановано провести наукову конференцію, щоб
окреслити, науково обґрунтувати та виробити рекомендації щодо практичного
вирішення проблем відродження ДІКЗ «Трахтемирів», найголовніші з яких –
законодавчо впорядкувати установчі документи Заповідника та повернути
в розпорядження Заповідника первинно виділені йому землі площею 4 465 га.
Протягом липня, серпня 2018 року проведено підготовку до всеукраїнської
наукової конференції «Трахтемирів: історія та сучасність».
20-23 серпня 2018 року відбулася презентація до всеукраїнської наукової
конференції «Трахтемирів: історія та сучасність».
До участі в роботі конференції запрошені відомі і досвідчені обласні
науковці, які спеціалізуються на історії, етнології, археології, музеєзнавстві,
мистецтвознавстві та мають дотик до теми козацької резиденції Трахтемирів,
зацікавлені в сталому розвитку туризму Черкащини та України в цілому,
що сприятиме зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені.
Здійснено підготовку відповідних матеріалів для створення збірника
(загальний тираж 500 прим.), буклетів (200 прим.), розроблено та затверджено
до друку візитівки ДІКЗ «Трахтемирів» та відповідні календарики (700 прим.).
Видано
друковану
продукцію
задля
популяризації
історії
Трахтемирівського краю та його унікальних особливостей.
У засобах масової інформації було оголошено про прийом заявок для
бажаючих взяти участь у науковій конференції.
У рамках підготовки до наукової конференції «Трахтемирів: історія
та сучасність» за ініціативи ДІКЗ «Трахтемирів» проведено перший
Всеукраїнський живописний пленер. На Трахтемирівський півострів завітали
митці з усієї України, які пензлями та фарбами відтворювали неймовірні
пейзажі. Після доопрацювання і відповідного оформлення акварельні ескізи та
зарисовки, створені під час триденного живописного пленеру, були виставлені
під час роботи конференції, яка пройшла 20-22 вересня в Черкасах та
Трахтемирові.
До підготовки та проведення конференції долучилися Інститут історії
України НАН України, Українська академія історичних наук, Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького, ДІКЗ «Трахтемирів».
У ході організації наукової конференції проблема охорони та історичної
цінності заповідника набула міжнародного значення, оскільки взяти участь
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у конференції виявили бажання і представники європейських університетів.
Зокрема, Адам Свйонтек – професор інституту історії Ягеллонського
університету (Краків, Республіка Польща), ЛінгардЛєґенгаузен – професор
Вестфальського університету ім. Вільгельма (ФРН), МіхалШмигаль –
науковець Університету Матея Бела (Словаччина) та ЯнушХенрікДоробіж –
професор Опольського університету (Республіка Польща).
Так, 20 та 21 вересня на базі Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького відбулися пленарне та секційне засідання, а 22 вересня
– виїзне засідання для учасників конференції на території ДІКЗ «Трахтемирів».
Основними пріоритетними напрямками в роботі конференції було
визначено 4 теми: «Історія, історіографія та археологія Трахтемирівської
землі», «Трахтемирів доби козаччини», «Трахтемирів сучасний: проблеми та
пошук шляхів вирішення», «Актуальні питання в діяльності музейних закладів
та заповідників».
У рамках роботи конференції організовано і проведено водну експедицію
акваторією р. Дніпро від с. Григорівка до с. Трахтемирів. Учасники виїзного
засідання досліджували та фотофіксували руйнівні процеси, завдані пам’яткам
природи та археології водами Канівського водосховища: абразії грунтів, вітрові
ерозії та зсувні процеси довкола Батуриної гори, розмив берегової лінії під
літописним Зарубським комплексом, Марковою горою та Марківим шпилем.
Учасники конференції ухвалили резолюцію, в якій рекомендовано
повернути землі Трахтемирівського півострова в державну власність.
Кількість учасників конференції – близько 100 осіб.
Крім того, було проведено ряд заходів:
розпочато роботу з впорядкування нормативно-правової бази ДІКЗ
«Трахтемирів», щоб невдовзі, відповідно до його значення для України,
домогтися надання йому статусу Національного;
розпочато роботу з органами державної влади та прокуратурою щодо
реприватизації земель ДІКЗ «Трахтемирів» та повернення їх у власність
держави;
створено та виготовлено науково-пізнавальний, рекламний телевізійний
ролик про Трахтемирів;
популяризовано серед населення історію Трахтемирівського краю та його
унікальних особливостей, питання актуальності збереження, відновлення
та розвитку територій і об’єктів ПЗФ, ДІКЗ «Трахтемирів;
підвищено зацікавлення широкого загалу до Трахтемирова, зокрема,
Міністерства культури України, Міністерства юстиції України, законодавчої
та виконавчої влади всіх рівнів;
розпочато роботу над упорядкуванням документальної бази ДІКЗ
«Трахтемирів».
Для реалізації проекту також були залучені кошти громадської організації.
10. „Пліч-о-пліч“, організація-виконавець – Громадська організація
„Черкаський центр реабілітації учасників АТО“, обсяг коштів обласного
бюджету – 46 500,00 грн.
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З метою соціальної адаптації воїнів АТО та членів їх родин проведено:
3 інформаційних заняття з елементами тренінгу із родинами учасників
АТО на тему: «Емоційна грамотність» (ознайомлення з поняттям «емоційної
грамотності» по відношенню до себе, до інших та у взаємовідносинах;
із здатністю особистості здійснювати оптимальну координацію між емоціями
та цілеспрямованою поведінкою; адаптація ветеранів АТО до мирного життя;
виведення із кризового стану та розвиток нових життєво важливих умінь);
3інформаційних заняття з елементами тренінгу із родинами учасників
АТО на тему:«Формування навичок безконфліктного спілкування»(розширення
можливостей
встановлення
контакту
в
різних
ситуаціях
спілкування;відпрацьовування навичок розуміння інших людей, себе, а також
взаємин між людьми;опанування навичок ефективного слухання;активізація
процесу самопізнання та самоактуалізації;розширення діапазону творчих
здібностей; визначення проблеми впливу людини на людину при спілкуванні;
встановлення типового характеру спілкування людини; ознайомлення з рівнями
спілкування; розбір стилів комунікативної поведінки);
3 інформаційних заняття з елементами тренінгу із родинами учасників
АТО на тему:«Цінності сімейних взаємовідносин»(сімейні цінності;
виховування любові до членів родини; розвиток потреби в збереженні сімейних
традицій; формування позитивного ставлення до сім’ї);
2 індивідуальних психологічних консультування учасників АТО на
тему:«Особисті ресурси у роботі з травмою» (з’ясування, що відбувається
з особистістю та її життєконструюванняв ситуації, коли навколишній світ
втрачає стабільність і стає вкрай небезпечним; пошук напрямів
життєконструювання, яким слід приділити основну увагу, щоб досягти
особистісного відновлення);
2 індивідуальних психологічних консультування учасників АТО на
тему:«Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях» (виявлення
суттєвих проблем у поведінці учасників АТО, які мають важкі психологічні
травми, отримані в ході війни на Сході України; виявлення реакцій людини на
різні ситуації екстремального характеру; встановлення закономірностей,
формування причинно-наслідкових реакцій; усвідомлення згубності цих
реакцій на здоров’я особи та виникнення проблем у спілкуванні з оточуючими;
корегування самосприйняття та самоусвідомлення; можливість людини
самостійно виправляти негативний вплив дії складних ситуацій, в які вона
потрапила);
групова робота із учасниками, ветеранами, інвалідами АТО
із застосуванням розроблених програм соціальної адаптації (узагальнення,
підведення підсумків роботи реабілітаційного центру в рамках діяльності
проекту, рекомендації загальні та індивідуальні для учасників АТО);
надання індивідуальних юридичних консультацій учасникам АТО
та членам їх родин (допомога військовослужбовцям та їх родинам у вирішенні
юридично-правових питань: написання заяв, отримання довідок, захист прав
та інтересів військовослужбовців у судах та інше). 20 учасників та ветеранів
АТО отримали конкретні юридичні консультації.
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Консультаційні, інформаційні, юридичні послуги надавали кваліфіковані
психологи, юристи.
11. „Соціальна адаптація учасників АТО Черкаської області та членів
їх сімей“, організація-виконавець – громадська організація „Регіональний
психологічний кризовий центр“, обсяг коштів обласного бюджету –
48 760,00 грн.
За період реалізації проектуорганізовано:
роботу консультаційного пункту (проведено 88 юридичних консультацій;
консультації юриста, психолога та консультанта із соціальних питань отримали
33 учасники АТО з мм. Черкаси, Сміла, Чигирин та 55 членів сімей учасників
АТО);
3 тренінги з використанням сеансу з фільмотерапії (мм. Черкаси, Сміла,
Чигирин)– спільного перегляду групою з учасників АТО та членів їх родин
спеціально підібраних фільмів та соціальних відеороликів, які направлені
на прискорення соціальної адаптації глядачів (учасниками перегляду стали
24 учасники АТО та 26 членів їх родин);
3 групи самодопомоги (мм. Черкаси, Сміла, Чигирин), де розглянуто
питання збереження атмосфери відкритості і довіри в родині, методики
адаптації родини до мирного життя;
3 соціально-психологічних тренінги (мм. Черкаси, Сміла, Чигирин),
направлені на підвищення соціальної адаптації учасників АТО, допомогу
в проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів
їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту; навчання,
формування
та
розвиток
соціальних
навичок,
умінь;
допомога
у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації
денної зайнятості та дозвілля;
круглий стіл з партнерами проекту щодо результатів роботи.
Розроблено та надруковано власним коштом інформаційний буклет (200
прим.), який використано як роздатковий матеріал під час проведення заходів.
12. „Соціальний та творчий розвиток дітей та підлітків в контексті захисту
їх прав“, організація-виконавець – Громадська організація „Захист прав
фізичних та юридичних осіб“, обсяг коштів обласного бюджету – 47 900,00 грн.
З метою підвищення рівня правової обізнаності дітей, підлітків,
працівників освіти та учасників освітнього процесу проведено ряд заходів,
зокрема:
тренінг та круглий стіл на тему: «Охорона дитинства, захист від
насильства в сім’ї. Можливості медіації»спільно з Черкаським центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, службою у справах дітей
Черкаської міської ради, Інститутом економіки і права ЧНУ
ім. Б. Хмельницького
(учні
10-х класів черкаських шкіл №№ 17, 31);
тренінг на тему: «Блогерство: охорона та захист прав інтелектуальної
власності блогерів» спільно з правовим клубом «PRAVOKATOR» м. Львів,
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представниками Інституту інтелектуальної власності НАПрН України, ЧНУ
ім. Б. Хмельницького (учні 8-10 класів черкаських шкіл №№ 8, 17, діти гуртка
«Юні кореспонденти» Палацу дитячої та юнацької творчості та Львівської
гімназії);
тренінг на тему: «Дитяча журналістика: питання авторського права»
спільно з ЧНУ ім. Б. Хмельницького (діти та підлітки черкаських шкіл, діти
гуртка «Юні кореспонденти» Палацу дитячої та юнацької творчості);
тренінг на тему: «Фешн-фест: «Дитяча творчість: художники, фотографи,
дитячий хенд-мейд, боді-арт», «Діти-моделі в рекламі, кіно, у фешн-індустрії»
(діти та підлітки різних гуртків Палацу дитячої та юнацької творчості –
декоративної прикладної творчості, «Яскраві барви», театральний гурток,
художники, кореспонденти);
тренінг на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх
та відбування покарання: участь Центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у захисті прав підлітків» (учні 8-9 класів черкаських шкіл);
тренінг на тему: «Школа правосуддя «Судова практика з питань:
визначення місця проживання дитини, аліментні права дітей та осіб, що
продовжують навчання після виповнення повноліття, додаткові витрати на
дитину» (учні 8-9 класів черкаських шкіл);
круглий стіл на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх
та відбування покарання: участь Центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у захисті прав підлітків» спільно з Комітетом підвищення
професійної кваліфікації Національної асоціації адвокатів України,
регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Черкаській області, а такожрегіональними центрами у Луганській
та Харківській областях, у Львівській області, правовим клубом
«PRAVOKATOR» м. Львів, Черкаським міським відділом з питань пробації
Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції України, Центру соцслужб для сім’ї,
дітей та молоді, Інститутом економіки і права ЧНУ ім. Б. Хмельницького;
конкурс презентацій для дітей м. Черкаси на тему: «Діти-винахідники»
(команди учнів 6-8 класів черкаських шкіл №№ 7, 11, 17, 31 та інших). Роботи
представлені у форматі фільму, мультфільму, презентації про дітейвинахідників з будь-якої країни світу, про дитячі винаходи, що є відомими у
світі
тощо.
За результатами конкурсного відбору команди-переможці отримали від
організаторів конкурсу призи.
Серед дітей та учасників тренінгів розповсюджено 150 примірниківброшур
на тему: «Дитяча творчість: правові аспекти».
13. „Черкаський книжковий фестиваль“, організація-виконавець –
Черкаська обласна молодіжна громадська організація „Книжковий маестро“,
обсяг коштів обласного бюджету – 99 700,00 грн.
Черкаський книжковий фестиваль,націлений на розвиток і прищеплення
любові до сучасної книги, популяризацію українського друкованого видання,
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тривав три дні у Черкаській обласній філармонії тазібрав близько 60
видавництв, 150 учасників і 10 тисяч відвідувачів. Завдяки цьому до м. Черкаси
завітали гості з багатьох міст України: Києва, Харкова, Полтави, ІваноФранківська, Львова, Тернополя, Рівного та інших.
Черкащани радозустрілися з Василем Шклярем, який презентував свій
останній роман «Троща», Оксаною Забужко, яка розповіла про повернення
класиків, Максом Кідруком, який розповідав про свою подорож Україною «100
міст НОІМ» та багатьма іншими письменниками.
Дітей порадувала письменниця Наталія Щерба, яка заполонила серця юних
читачів завдяки книгам «Часодії», «Лунастри» та «Чароділ» та зібрала одну
з найбільших черг за автографом.
Крім презентації книг на фестивалі проходили лекції на теми бізнесу,
методів пошуку ідей, як подолати страх писати тощо. Відбулися поетичний
та мирний батл «Книгарні&покупці. У кожного своя правда», де учасники
презентували свою творчість та обмінювалися досвідом.
На фестиваліорганізаторизаймалися іблагодійністю. За три днізібрали
150
книг
для
онкохворихдіток,
якілікуються
у
Черкаськомуобласномуонкодиспансері.Провели
благодійнийаукціон,
на
якомупродавалисякартинивідомого художника-ілюстраторавидавництва «А-баба-га-ла-ма-га»
Владислава
Єрка.
Такожроботи
художника
активістиподарувалидітямзагиблихАТОвців.
14. „Народ Героїв“, організація-виконавець – Громадська Організація
„МЕЖА.ЮА“, обсяг коштів обласного бюджету – 99 700,00 грн.
Основна мета фестивалю «Народ Героїв», що відбувся в м. Черкаси, –
гідне вшанування подвигу українського народу та підвищення рівня
патріотизму громадськості.
До програми фестивалю включено: обласні змагання «Патріотична
Черкащина» серед допризовної молоді; виставка робіт учасників обласного
конкурсу дитячої та юнацької творчості (малюнок) «Народ Героїв»; виступи
переможців обласного конкурсу учнівської творчості (твір-есе) «Народ Героїв»;
безліч тактичних локацій («Криївка», намет ветеранів Афганської війни, блокпост АТО, БТР, медична локація, інтерактивні локації від ВНЗ області,
інтерактиви від ЧКПНЗ м. Черкаси «Клуб юних моряків з флотилією», загону
юних морських піхотинців імені полковника В’ячеславаГалви та Пласт –
Національної скаутської організацїї України, станиця Черкаси, намет від
Навчального центру ДПСУ Оршанець); тематичні фотозони від громадської
організації «Творчий коловрат»; спільне плетіння маскувальної сітки;
літературний майданчик та спільний перегляд актуального кіно; майстер-класи
з виготовлення пам’ятних сувенірів для себе та воїнів у зоні АТО; ярмарок;
живий концерт за участю дитячих колективів області, ветеранів та вітчизняних
гуртів; вшанування пам'яті загиблих Хвилиною миру на Пагорбі Слави;
зустріч-спілкування із сім’ями загиблих воїнів; фудзона з козацькою кашею та
салом; цікаві зустрічі, спільні добрі справи, обмін досвідом.У фестивалі взяли
участь близько 10 тис. осіб.
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