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6 Зупини насильство в сім'ї

Проект спрямований на запобігання 

насильству в сім'ї, зменшення численності 

насильних дій, зокрема розв'язання проблем 

шляхом ліквідації необізнаності населення 

щодо своїх прав та інструментів їх захисту.

8 Школа домедичної допомоги

Навчання теоретичних знань та набуття 

практичних навиків у  пересічних  мешканців 

міста, учнів, студентів та їх батьків, 

педагогічного складу навчальних закладів, 

членів загону територіальної оборони 

Чернігова в наданні першої невідкладної 

домедичної допомоги, допомога в підготовці 

та проведенні міського етапу всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)

12

Студія мультиплікації як 

важливий чинник формування 

соціальної відповідальності 

молоді

Проект направлений на роботу з молоддю 

шкільного віку. Основна ідея  – за допомогою 

створення мультфільмів на соціально важливі 

теми розвивати у сучасної молоді 

відповідальне ставлення до себе, оточуючих, 

навчання, природи, говорити про те, що 

насправді важливо для міста. Широке коло 

тем дасть можливість проекту залучати до 

роботи в студії відомих містян, зробити сам 

проект тривалим  та цікавим.

Перелік малих проектів,  які беруть участь

 у голосуванні 2020 року
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14
Безкоштовні курси української 

мови

Безкоштовні курси української мови - це 

відкриті лекції знаних фахівців з української 

мови, літератури,  творчі зустрічі з 

письменниками, журналістами,  відкриті 

дискусії для усіх охочих розширити свій 

кругозір. Проект допоможе чернігівцям і 

вимушеним переселенцям, які щиро бажають, 

але дотепер не мали можливості  та 

сприятливого мовного середовища, 

опанувати  державну мову та 

послуговуватися нею

20 UNIOR-QUIZ

Проєкт «UNIOR-QUIZ» - новий формат 

розваг для дітей та молоді, національна 

дитяча вікторина з українським контентом та 

адаптованими питаннями. Метою проєкту є 

популяризація інтелектуальних розваг серед 

дітей та молодого покоління, виявлення та 

заохочення творчого потенціалу молоді, 

заохочення дітей до інтелектуального 

розвитку та корисних альтернативних видів 

дозвілля.

21
«Пізнаємо рідний край, 

пізнаємо свою країну»

Даний проект буде направлений на 

патріотичний, культурний та духовний 

розвиток, дітей та підлітків з сімей учасників 

АТО/ООС шляхом організації поїздок та 

відвідувань культурно-історичної та духовної 

спадщини Чернігова, Чернігівщини та 

України.

31

Центр культурного розвитку 

для вразливих верств 

населення "Наша сила в 

єдності"

Продовжити діяльність Культурно-

просвітницького центру для вразливих верств 

населення (створеного у 2019 р. на базі 

ЧНТУ), як Центру культурного розвитку для 

вразливих верств населення Чернігова 

(одинокі матері з дітьми, багатодітні сім’ї, 

члени сімей АТО, ВПО, інваліди, пенсіонери, 

малозабезпечені сім’ї та ін.) з метою 

сприяння у розв’язанні їх соціальних проблем 

засобами культури й мистецтва, вк
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37
Культурно-мистецький проект 

"Театр без меж"

Маючи досвід аматорської театральної 

роботи, реалізуючи проект «Театр без меж», 

ми сприяємо підвищенню рівня культурного 

світогляду шляхом створення умов співпраці 

інтеграційного культурно-мистецького руху 

та активне залучення до нього громади міста 

Чернігова.

41
Турнір з боксу „Король Рингу – 

Чернігів відкритий для світу”

Турнір з боксу „Король Рингу” – 

міжнародний проект, у якому беруть участь 

спортсмени з України та різних країн світу.

42
«Клуби здорового способу 

життя».

Створення клубів здорового способу життя 

для дітей та молоді з метою систематичної 

фізичної активності у вільний від навчання і 

роботи час в зручних і комфортних умовах із 

сучасним обладнанням.

43
Освітній курс для дорослих і 

сучасні професії Чернігова

Простір в якому безкоштовно будуть навчати 

дорослих людей новим професіям, сучасним 

навичкам для життя в 21 сторіччі.

45
ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ «ПОЗИТИВ»

Проект направлений на постійну 

психологічну підтримку осіб дорослого та 

похилого віку.  В наш час всі громадяни 

України і мешканці нашого міста особливо 

відчувають на собі тиск життєвих обставин, 

які були та є завжди, та того, що відбувається 

на планеті зараз! Ми плануємо почати 

працювати з людьми і навчати їх аналізувати 

свою поведінку і намагатися бути в цьому 

світі більш виваженими і терпимими,
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48

Інформаційно-мистецький 

проект " Скарбниця 

національного одягу 

Чернігівщини"

Інформаційно-мистецький проект " 

Скарбниця національного одягу 

Чернігівщини" має на меті вивчення і 

демонстрація відомими жінками сьогодення 

міста національного українського одягу 

чернігівщини.Буде створено календар та 

промо ролік(туристичного направлення) в 

якому кожний місяць року буде уособлювати 

жінка, що зберігає традиції рідного 

коаю.Костюми передаються в управління 

культури.

49
Тренажерний комплекс 

“Спортлайф”

З метою благоустрою та здійснення заходів 

щодо покращення і створення належних та 

безпечних умов для організації активного 

відпочинку дітей та дорослих пропонується 

вирівняти земельну ділянку на подвір’ї 

будинку по вул. Гетьмана Полуботка, б. 16 та 

встановити сучасний вуличний тренажерний 

комплекс з розміром 16?8 м.

50 Захисти себе і свою родину

Соціальні-економічні події, що відбуваються 

в Україні останнім часом: вплив бойових дій 

на Сході України, починаючи з 2014 року, 

неочікуване поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 є серйозними 

негативними стрес-факторами, що 

безпосередньо впливають на психологічний 

стан та активну життєдіяльність населення 

міста.

Цей проект спрямований на впровадження 

ефективної моделі психологічної підтримки
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55

Створення сучасного 

соціокультурного простору на 

базі бібліотеки-філіалу №3 

«Бібліохаб на Подусівці»

Бібліотека у мікрорайоні Ст. Подусівка є 

майданчиком для проведення заходів 

просвітницького та громадського 

спрямування. Це єдиний у мікрорайоні 

загальнодоступний заклад культури. 

Бібліотека вміщує до 25 відвідувачів, але 

одночасно її стан не відповідає сучасним 

вимогам. Пропонується виконати 

косметичний ремонт приміщення та 

облаштувати його сучасним обладнанням.

57

Мобільний пункт харчування 

бездомних та малозабезпечених 

осіб м.Чернігова

Гостра ситуація щодо епідемії COVID-19 

показує, що нажаль не всі люди можуть 

знаходитися на карантині, бо не мають 

домівки, втратили  способи 

заробітку,становище багатьох погіршилось і  

вони не можуть придбати продукти 

харчування,можливостей поїсти в цих умовах 

у людей стає все менше.В період кризових 

для суспільства ситуацій автобус в районі 

біля залізничного вокзалу буде роздавати їжу 

нужденним.

60

«Булінг в школі: хто є стрілок, 

а хто – мішень?» - інтерактивні 

заходи з практичними 

вправами

Даний проект спрямований в першу чергу на 

захист і підтримку вчителів в ситуаціях 

булінгу з боку учнів, батьків. Проведення 

тренінгів тривалістю 1-1,5 годин у школах 

міста Чернігова для учнів, батьків і вчителів з 

метою дослідження проявів булінгу в школах 

Чернігова (в разі карантинних обмежень 

–групами до 10 осіб, або онлайн), запобігання 

явищу булінгу, захисту прав та допомоги 

педагогам
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66 Собачий майданчик

Собачий майданчик для вигулу та занять з 

собаками - це майданчик, який буде 

розташований на спеціально відведеному для 

цього місці 

(Ялівщина),безкоштовний,огороджений та 

відповідно обладнаний. Власники собак із 

задоволенням будуть проводити корисно час 

на майданчику, займаючись зі своїм 

улюбленцем.

69

Добровольчий пошуковий 

загін (взаємодопомога 

чернігівців при розшуку 

зниклих)

Проект передбачає створення і координацію 

системи швидкого збору великої кількості 

людей, які готові на волонтерських засадах 

взяти участь у «прочісуванні» місцевості при 

потребі розшуку людини, яка пропала в 

Чернігові або чернігівця, який зник поблизу 

від межі міста. Участь може взяти кожен, хто 

записався і хоча б один раз пройшов 

спеціальний тренінг-інструктаж. Загін діє у 

співпраці з поліцією.

70

Сноупарк для екстремальних 

зимових видів спорту Сноуборд 

лижі

СНОУБОРДИНГ СЛОУПСТАЙЛ став 

олімпійським видом спорту. заключається в 

проходженні ряду фігур з акробатичними 

єлементами. Стрімко набирає популярності 

серед молоді є гарною альтернативою 

активного досугу. Наразі місця для 

проведення заходів і тренувань немає. 

Обладнаний майданчик з рядом фігур Дасть 

змогу для активного досугу, підвищення 

рівня катання всіх бажаючих.проведення 

фестивалів та змагань

71 Незвична сенсорна кімната

Створення своєрідної сенсорної кімнати, в 

якій, основним засобом отримання і розвитку 

емоцій буде спілкування з тваринами.
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73

Двір-Scena по-чернігівськи: 

реконструкція сцени та 

розвиток добросусідства

Багато міських мікрорайонів формують 

багатоповерхівки, де сусіди з одного під’їзду 

дуже часто навіть не знайомі. В основу 

проєкту покладено ідею формування 

добросусідства через спільне дозвілля в 

одному з районів Чернігова.

Ціллю є реконструкція наявної у дворі сцени, 

прилеглих лавочок та дошок оголошення, 

озеленення локації, а також розвиток 

добросусідства через організацію дозвілля 

для мешканці

75

«Партнерство – Стоп моральне 

насильство!» тренінги з 

оволодіння комунікаційними 

навичками

Проект спрямований на навчання, 

популяризацію, втілення навичок комунікації 

задля побудови здорових партнерських 

відносин в будь-яких сферах життя. Ми дамо 

інструменти проти емоційного насилля та 

маніпуляцій в родинах.

Мета: посилення особистого ресурсу, 

підвищення самооцінки, набуття навичок 

ефективного спілкування, вміння 

враховувати особисті цінності та  розрізняти 

соціальні ролі.

24 зустрічі.

77

КРАВ МАГА - військова 

система самооборони, як спосіб 

спортивної реабілітації.

КРАВ-МАГА – військова система 

самооборони для цивільного життя. 

Спортивно-реабілітаційна програма 

допомагає учасникам бойових дій та 

ветеранам війни не лише підняти свій 

бойовий дух, але й відновити свою фізичну та 

психологічну форму. Проєкт передбачає 

заняття кілька разів на тиждень за 

методикою, яка базується на діагностично-

корекційних вправах КРАВ-МАГА.
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79
Хочу стати гідом (телеконкурс 

для дітей)

«Хочу стати гідом» - своєрідний місцевий 

флешмоб для школярів середнього і старшого 

віку. Через короткі презентації авторської 

екскурсії, студійні конкурси з професійною 

аудиторією і експертами, інтернет 

голосування буде визначено найкращих юних 

гідів. Знати своє місто модно!

82

Ресурсний центр - відкрита 

платформа для комунікації, 

навчання та втілення проектів

Ми хочемо створити нові якісні можливості 

для активних громадян міста Чернігова, через 

забезпечення роботи різноманітних 

майданчиків Ресурсного Центру. Подієвий 

майданчик з технічним забезпеченням. 

Відкритий простір для генерування ідей та 

проектної роботи. Творча майстерня для 

мистецького розвитку. Вуличний простір для 

відпочинку.


