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Вступ
Це початок розповіді про конкурс
малих грантів, який проводила команда
«Маріупольської Спілки Молоді» за
підтримки ЮНІСЕФ з грудня 2016 по
жовтень 2017 року. Конкурс мав назву
«Лабораторія молодіжних ініціатив». Вам
мабудь цікаво, як усе відбувалося, які ідеї
реалізували молоді люди, і як це вплинуло
на місто?
Добре. Тож знайомтеся:
Юнака звуть Сергій. Йому
нещодавно виповнилося
16, він серйозний, широкоплечий і трохи насуплений
молодий хлопець. Граючи
в RPG, він завжди обирає
своїм героєм палладіна —
шляхетного лицаря, який
служить силам світла —
Сергію подобаються його
сила, його хоробрість, його
впевненість. В майбутньому
Сергій хоче працювати у
сфері кібербезпеки.
Олена — молода й весела
студентка технікуму, вона
мріє стати моделлю і зніматися для китайського
глянцю. А ще хоче відвідати міжнародний ярмарок
високих технологій у Шеньчжені. Час від часу дивиться
курси мандаринської мови.
У Миколи, ліцеїста третього курсу, живі очі і довге
чорне волосся, він любить
сірі водолазки і штани з
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кишенями. В його кімнаті
стоїть кілька гітар. У нього є батьківський ремінь,
яким він дуже пишається.
Захоплюється фотографією
і подумує вчитися на
журналістиці, щоб стати
репортером-розслідувачем.
Марійка — мовчазна маленька дівчина. Вона схожа на героїнь японського
аніме, яке полюбляє диви
тися у вільний час. Вона
навчається у групі з поглибленим вивченням математики та фізики. На заняттях,
як і поза ними, їй важко
підняти голос вище шепоту.
Вчителям кожен раз доводиться прислухатися до її
відповідей. Її хлопця звуть
Артем, його зріст 1,89 м. Ця
дівчина займається програмуванням і бачить себе експерткою із обробки великих
масивів даних. «Тиха, але
амбітна,» — кажуть про неї
однолітки.

<

Короткий синопсис для
тих, хто не має часу перечитувати усі сторінки:
це видання підтримує
твердження, що конкурси
малих грантів для молоді
на зразок «Лабораторії
молодіжних ініціатив»,
який проходив у Маріуполі, є надзвичайно корисними. Такий формат
має багато перспектив.
Громада не лише отримує
маленькі, але значущі
перетворення. Найголовніше, молоді люди
усвідомлюють свій потенціал впливати на власне
життя та власне середовище. Це дає надію, що у
майбутньому такі активні
громадяни розвиватимуть місцеву демократію
через низові громадянські ініціативи, контроль
влади та участь в ухваленні рішень.

В майбут
ньому Сергій
хоче працю
вати у сфері
кібербезпеки.
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В Маргарити є
доволі рідкісний
талант знахо
дити компроміс
навіть у най
складніших си
туаціях.
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Маргарита має неприборкане кучеряве волосся, яке вона відкидає за спину плавним рухом
руки. Дівчина є президентом школи. Цю посаду
вона отримала під час запеклих дебатів, вразивши своєю красномовністю чимало учнів. В
Маргарити є доволі рідкісний талант знаходити
компроміс навіть у найскладніших ситуаціях, що
виникають між учнями та вчителями. Минулого
літа вона відвідала молодіжний табір про права
людини на Закарпатті й з того часу захопилася
цією темою.

<

<

Богдана, здається, можна зустріти у двох місцях
одночасно, такий він спритний. Він любить грати
у футбол, а не сидіти на довгих лекціях, щоранку
бігає берегом моря, обожнює дотепні жарти. На
нього взагалі важко дивитися без посмішки —
такий він жвавий бешкетник. Богдан цікавиться
усім потрошку — від новогрецької мови до сучасних стандартів будівництва, від американських
серіалів про зомбі до страусових ферм десь на
Київщині. Через вісім років він управлятиме
невеликим затишним готелем.

Ми назвали наш конкурс «Лабораторія
молодіжних ініціатив», тому що бага
то в чому це було про дослідження, про
експеримент, створення чогось нового з
наявних інгредієнтів.

Цю серію портретів можна продовжувати довго-довго. Ми — команда
«Маріупольської Спілки Молоді» —
особисто знаємо цих дівчат і хлопців.
Ми познайомилися з ними протягом
довгого дві-тисячі-та-невже-сімнадцятого року, коли в партнерстві з нашими друзями з відомої та шанованої
міжнародної організації ЮНІСЕФ
проводили серед молоді міста конкурс соціальних ініціатив — офіційно
«Конкурс малих грантів». У той період
ми побували в багатьох школах, ліцеях, університетах та поспілкувалися з
багатьма. Напевно, з тисячами молодих людей. Комусь із них не вистачало
першого поштовху — і ми намагалися
ним стати, у когось вже була власна
ініціатива, але не вистачало ресурсів
для її втілення. Хтось просто проходив
повз.
А почалося все з ідеї.
Ми назвали наш конкурс «Лабораторія
молодіжних ініціатив», тому що багато
в чому це було про дослідження, про
експеримент, створення чогось нового
з наявних інгредієнтів. Звичайно ж це
був виклик для нас самих — чи зможемо ми зацікавити молоду аудиторію,
чи пояснимо їм нові можливості, чи

впораємося, щоб встигнути допомогти
усім з реалізацією їхніх ідей. Молоді
люди були «лаборантами» нашого
конкурсу, а ми були чи то спостерігачами, чи то асистентами. Але врешті
решт ми познайомилися та підпали
під вплив неймовірної енергії цих
талановитих дівчат і хлопців.
Будь-яка команда молодих людей,
які живуть в Приазов’ї, тобто на півдні Донецької області, могла подати
заявку. Ми приймали їх у будь-якому
вигляді — від гугл-форм до написаних
від руки аплікацій. У Молодіжних центрах, роботу яких ми запустили в кінці
2016 року, наші фахівці проводили невеликі тренінги з проектного менеджменту — щоб пояснити ініціативним
молодим людям з чого варто почати
і як розпланувати свої дії. Конкурсна
комісія в яку входили представники
громадського сектору міста, фахівці
ЮНІСЕФ, активісти студентського
самоврядування переглянули сотні заявок, щоб вибрати найкращі та затвердити для них фінансування. Усього
було проведено 5 раундів відбору
проектів-переможців. А між ними і
після них були місяці закупівель, пере
говорів, координації, інформаційної
підтримки тощо. Насичені дні.
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І, як і зазвичай буває в лабораторії, в ході нашого конкурсу раз
у раз щось горіло (зазвичай очі
учасників), що-небудь вибухало
(нерідко то був терпець конкурсної комісії), , хтось кричав «еврика» (найчастіше наш менеджер з
управління проектами).
Отож ми добре знаємо хлопців
і дівчат, які живуть в Маріуполі,
Мангуші, Сартані, Комишуватому, в Нікольському, Малинівці і
Виноградному. Більшість з них
мріє мандрувати, вступити в європейський внз, стати відомими
в ютюбі та інстаграмі, реалізува-

Може й ви поцікавитеся, що
вдалося?
Отже, далі читача чекає коротке
тлумачення сутності соціальних проектів, декілька цікавих
подробиць про Лабораторію
молодіжних ініціатив, та згодом
велика екскурсія ініціативами
конкурсу. Усі вони різні, всі потребували значного часу, поту й

І, як і зазвичай буває в лабораторії,
раз у раз що-небудь вибухало, щось
горіло, хтось кричав «еврика».

<

ти себе. Для більшості з них весь
світ з усією його інформацією
вміщується на екрані смартфона. Глобальний світ проти
непростої реальності за вікном.
Більшість з них готові перетворювати країну, в якій живуть,
нехай поки їм не вистачає досвіду і знань.
Falcon Heavy полетіла на орбіту
тому, що в ентузіастів була мрія,
яку вони перетворили на ціль.
А потім багато-багато працювали для того, щоб ця мета стала
реальністю. Ось і наш конкурс
був про це: ідея — мета — праця — успіх. Цей ланцюжок, ця
послідовність може здаватися
очевидною або навіть примітив-
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ною. Але для нас було важливо дати нашій молоді відчути
— зміни не абстракція, коли є
команда, коли ви всі прагнете до
них. Варто захотіти, варто спробувати.

крові для втілення, усі досягли
цікавих результатів. Про це детальніше читайте далі.
І не перемикайтесь!

Далі
говоримо
про таке:
Wiki про
соціальні
проекти
11

Соціальний
проект?
What?
Та ще й
молодіжний?
Про що це?

Соціальний проект — це
проект, який спрямований на
поліпшення суспільного життя
завдяки спільним діям активних
громадян. Такі активісти не
отримують зарплату, вони
діють на волонтерських засадах.
Їхня мотивація — бажання
зробити своє місто та своє
оточення кращим, комфортнішим,
гарнішим, розумнішим,
успішнішим, крутішим.
У яких сферах можуть бути реалізовані
соціальні проекти? Це може бути
розширення прав і можливостей молоді,
інформаційні кампанії, щоб підвищити
знання містян із суспільно значущих тем,
діалог всередині громади, побудова миру,
захист довкілля, гендерна рівність, зміна
міського простору і багато іншого.

Окей, а як щодо
самого поняття проекту? Інтуітивно зрозуміло, але..?
Проект — це сукупність дій
(активностей), спрямованих на
досягнення конкретних цілей
протягом встановленого часу із
залученням певних ресурсів.
12
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10 кроків до перетворень
3

1

Тепер, коли команду зібрано,
потрібно поставити перед
нею конкретну мету: що саме
потрібно зробити? Для кого?
Хто буде залучений до цього
процесу? Вдалий формат для
цього — брейн-штормінг.
Говорячи дипломатичною
мовою, необхідно провести
консультації з партнерами.

Ти бачишь навколо
себе проблему,
яку слід вирішити?
Відчуваєшь
можливість
щось змінити на
краще? (Звичайно,
що так. Всього
цього навколо, хоч
греблю гати)

2
Треба знайти
однодумців і людей,
яким теж болить
це питання. Можна
розповісти про твої ідеї
друзям чи написати про
формування команди у
соціальних медіа.
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Чи чутно звук дерева, що падає
в лісі, якщо поруч нікого немає?
Потрібно детально обміркувати, як
про ваш проект дізнаються жителі
та потенційні учасники. Трохи
хайпу ніколи не завадить. Може,
варто роздати листівки і розвісити
плакати? Або розіслати запрошення в
месенджері? Чи запросити традиційні
ЗМІ і зробити онлайн-трансляцію?

Подумайте про діючі
конкурси соціальних проектів
у своєму місті. Подивіться
їхні умови. Організатори
зазвичай детально описують,
які ідеї та пропозиції можуть
бути профінансовані. Уважно
вивчіть аплікаційні форми.
Хтось із грантодавців дає
гроші, а хтось готовий
повністю оплатити ваш
проект.

4
Саме час оцінити ресурси, які у
вас є в наявності. Чого бракує?
Можливо, варто пошукати, і
знайдеться меценат, готовий
поділитися з вами своїми
коштами? А ще можна
організувати краудфандинг.

7

6
Складіть якомога детальніший
план реалізації проекту: яка дія іде
за якою? Хто в команді за що буде
відповідальним? Коли щось робиш
уперше, достатньо легко забути
про здавалося б очевидні речі,
тому корисно іноді питати себе та
оточуючих: ми точно все врахували?
Чи пам’ятаємо про м’ячі*?

9
Подія (або події)!
Щось відбувається
завдяки вашій
підготовці,
старанням і праці.

8
Починаєте втілювати
усі задуми у життя!
Головне, щоб труднощі,
які виникатимуть, не
лякали і кожен робив
свою частини роботи на користь усім.

10
І ось нарешті той етап, коли
вже час пожинати славу і
приймати слова подяки.
Крім того, після реалізації
проекту варто зібрати
відгуки від учасників та
обговорити з командою, що
із задуманного вийшло, а
що ні.

* Колись давно, багато років тому, активісти «Маріупольської Спілки Молоді» вперше у своєму житті проводили баскетбольний турнір серед підлітків
— прямо на центральній площі міста. Це велике спортивне свято вони продумували детально та заздалегідь. Де взяти електрику і ігрові щити, хто
де перевдягається і хто де стоїть, де дістати устаткування і знайти спонсорів для нагород - все було розраховано, знайдено та привезено на локацію
завчасно. Але яка незручна пауза повисла, коли головний суддя турніру перед самим початком запитав в організаторів: а чим будуть грати команди? Де
бескетбольні м’ячі? Про м’ячі якось забулося за вирішенням проблем. На щастя, в однієї з команд був з собою м’яч і турнір пройшов як треба.
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Управління
проектами
Навідь громадські організації з багаторічним досвідом стикаються
з труднощами, коли справа доходить до проектного менеджменту.
Непросто передбачити усі перешкоди на своєму шляху. Щоб спростити
ініціативним дівчатам та хлопцям втілення їхніх ідей у життя, активісти
«Маріупольської Спілки Молоді» ділилися досвідом, проводили
для них майстер-класи, підказували найпростіші рішення та вчили
самоорганізації. Такі зустрічі відбувалися у Молодіжних центрах і на них
міг завітати будь-хто охочий.
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Коротка інструкція для початківців
■■

Соціальний проект може реалізувати
одна людина — таки собі герой-одинак
чи героїня-одиначка, — а можна зібрати
велику команду однодумців і все робити
разом.

■■

У будь-якому випадку, варто чітко
вирішити, що ви хочете робити, який
результат розраховуєте отримати і в які
часові рамки вкластися.

■■

Навіть всередині згуртованої команди
може бути кілька поглядів на якусь

ситуацію — і в цьому немає нічого
поганого. Більш того, право на власну
точку зору (якщо вона не ображає
інших) — це фундаментальний принцип
демократії. Важливе завдання тут —
домовитися між собою та продумати
задачі для кожного активіста відповідно
до його чи її здібностей та вподобань.
■■

Пам’ятайте, що діалог, уміння слухати
один одного та інтерес до спільної мети
— обов’язкові умови для майбутнього
успіху.
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1378
МОЛОДИХ
ЛЮДЕЙ
пройшли навчання з
розробки та написання
проектів

1062
ТІНЕЙДЖЕРИ,
об’єднавшись у

134

ініціативні групи,
написали проекти
соціальної дії та подали їх
на розгляд жюрі конкурсу
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5 раундів Конкурсу малих грантів

Багато цифр
про конкурс

475
молодих людей —
автори-переможці
конкурсу

59

молодіжних
проектів
соціальної дії
було реалізовано

9 проектів

включали
проведення
майстер-класів

8

просторів для
дозвілля молоді
було відкрито
в навчальних
закладах та
бібліотеках

7

екологічних
проектів привернули
увагу жителів до
захисту довкілля

5 велопарковок

4

культурно-масові
заходи, щоб
згуртувати молодь

1 відеоролик

2

4 мурали

фотопроекти

2656
МОЛОДИХ
ЛЮДЕЙ

взяли участь у
соціальних ініціативах

6
2

проектів з
популяризації
спорту та здорового
способу життя

проекти з використання
3D-технологій

2

простори
для дітей у
лікарняних
закладах

1 настільна гра з історії міста

Найменший бюджет конкусу —
соціальний проект

«Подаруй тепло»

3427 грн
Найбільший бюджет конкурсу —
соціальний проект

«Майбутнє у наших руках»

26 000 грн

19

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Свято до Дня
святого Валентина
«Подаруй тепло»

5 майстер-класів
з чотироногими
улюбленцями
«Пізнавальна кінологія»

День Здоров’я у Міському
парку та майстер-клас
«Твоя їжа — твоє здоров’я»

Святкування Міжнародного
дня сім’ї і проведення
Сімейного спортивного
квесту

Відкриття спортивного
майданчика в межах
проекту «Спорт у кожний
двір»

Відкриття
Студентського простору
у Маріупольському
механіко-металургійному
технікумі

Встановлення сонячних
батерей для зарядки
гаджетів на базі Донецького
державного університету
управління

Презентація буклету
«8 способів зіпсувати
собі життя»

Презентація історичної ігри
про рідне місто «Маріуполь
step by step»

7 майстер-класів
з виготовлення пуфів у
межах проекту «Краса та
затишок у школі живуть»

Еко-квест «З природою ми
на ти»

Відкриття простору
«Медіатека» у школі №10

Відкриття муралу
«Чарівна галявина»
(смт Сартана)

Відкриття муралу «Крізь
мистецтво» (школа №55)

Проведення Фестивалю
молодіжних ініціатив

Вистави для малеч,
поставлені підлітками
в межах проекту
«Cosplay Inc.»

Пікнік в межах проекту
«Мандруй разом з нами»

Встановлення лавочкиселфі у центрі міста

Літопис подій

Створення музичного
майданчика «Musiс land»
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Турніри проекту «Пінгпонг у Маріуполі»

Проведення фестивалю
SakuraFest

Відкриття клубу англійської
мови «Pudding»

У межах проекту
«Український віночок»
сплетено більше
50 віночків

III раунд

Встановлення першої
велопарковки біля
бібліотеки міста
(вул. Гагаріна, 3)

Створення відеоролика
«Молодь об’єднує
Україну»
Майстер-класи
в межах проекту «Вміємо,
навчаємо, створюємо»

Відкриття простору
«Територія безпечного
дитинства»
(Технологічний ліцей)

Туристичні заходи
проекту «Скеля
дружби»
Тренінги для вихованців
інтренатних закладів у
Приазовському
державному технічному
унівеситеті

I раунд

II раунд

Відкриття креативного
простору «Арт-хаус»
(школа №63)

Створення більше 200
фотокарток з краєвидами
міста в межах проекту
#Тут_варто жити і мріяти

4 майстер-класи
з виготовлення м’яких
іграшок

Встановлення контейнірів
для сортування сміття
у Молодіжних центрах та
Центрах підтримки сім’ї

Придбання 3D-принтеру,
майстер-класи з друку

Встановлення теплиці
у Нікольському районі
в межах проекту
«Створимо теплицю разом»

Створення затишного
містечка біля Молодіжного
центру (пр. Металургів, 29)

Майстер-класи з рукоділля
(с. Камишевате)

Простір для дітей у Міський
лікарні №4 ім. І.К. Мацука

Спілне прибирання
в межах проекту «Люби
свій край»

IV раунд

V раунд

Встановлення 3-х
велопарковок (Центр
підтримки сім’ї,
Молодіжний центр,
Дитячий дім творчості)

Реалізація проекту #на_морі

Проведення майстер-класів
з використанням 3D-ручок
Майстер-класи зі створення
української ляльки-мотанки
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Відповідальність -> громадська свідомість
-> активізм

22

23

Фінанси конкурсу
I раунд

Завдяки підтримці Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) для фінансування Лабораторії
молодіжних ініціатив були залучені чималі
кошти. Ініціативні команди молодих людей
самі формували і подавали жюрі бюджети
проектів. Активісти «Маріупольської
Спілки Молоді» зі свого боку допомагали
переможцям адмініструвати усі витрати.
По завершенні конкурсу малих грантів
фінансову звітність було аудовано
незалежною компанією.

162 723 грн

Чи багато це, чи мало?
Можна із впевненістю
сказати, що це найбільший конкурс проектів
для молоді Приазов’я за
останні роки.

II раунд

V раунд

97 100 грн

120 552 грн

800 000 грн
Такий об’єм коштів було спрямовано
на проекти-переможці конкурсу

IV раунд

230 050 грн
III раунд

24

189 575 грн
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Умови участі

Саме так були офіційно сформульовані
критерії участі у конкурсі малих грантів:

До речі, аплікаційна форма конкурсу виглядала наступним чином:
Частина 1. Вступ та стислий опис проекту
1.1 Назва вашого проекту
1.2 Автор проекту або ініціативна група
Прізвище, ім’я,
по-батькові

Місце
навчання/роботи

Адреса
електронної
пошти

Домашня адреса,
контактний номер
телефону

1.3 Партнери з реалізації проекту (організації, що братимуть участь у проекті)
Установа

Контактна особа

Номер мобільного телефону

1.4 Цільова аудиторія проекту (на кого саме спрямований проект)

Успішні пропозиції повинні містити чіткі очікувані результати
для виконання одного або кількох завдань, а саме:
1. Налагодження діалогу з питань
соціальної згуртованості та
шляхів примирення (створення
безпечних просторів у навчальних
закладах Маріуполя, Нікольського
і Мангушського районів);
2. Активізація освіти за
принципом «рівний — рівному»
на соціально значущі теми
(тренінги, семінари, зустрічі, акції,
майстер-класи для особистісного
зростання молоді);
3. Просування інноваційних
шляхів самовираження молоді
(флеш-моби, квести, мурали,
творчі фестивалі, тренінги);

1.5 Скільки людей візьме участь у вашому проекті (орієнтовна кількість)
Частина 2. Загальна інформація про проект
2.1 Яку проблему вирішує ваш проект?
2.2 Термін реалізації вашого проекту
2.3 Загальна сума необхідного фінансування
2.4 Власний внесок у реалізацію проекту (волонтерська допомога, залучення зовнішніх
фахівців, місце проведення заходу, інші ресурси)

з написання резюме, впевненої
поведінки при співбесіді тощо);
6. Підтримка соціальної
згуртованості та інтеграції
вимушено переміщених осіб
(квести, вікторини, спортивні
фестивалі, піші екскурсії містом,
проведення спільного змістовного
дозвілля);
7. Поглиблення знань про
ризики для підлітків (ВІЛ/СНІД,
наркотики, вибухонебезпечні
речовини тощо) — проведення
тренінгів, форумів, семінарів,
зустрічей, соціальна реклама;

4. Сприяння мирному
співіснуванню і методам
ненасильницького вирішення
конфліктів (тренінги, семінари,
зустрічі, форуми, конференції,
культурно-масові заходи);

8. Забезпечення корисних і
довготривалих вигод для всієї
громади (енергозберігаючі
заходи і проекти, еко-квести, мініпроекти, спрямовані на розвиток
міста Маріуполя, Нікольського та
Мангушського районів);

5. Підтримка інноваційних
підходів для залучення
малозабезпеченої молоді
(ярмарки вакансій, майстер-класи

9. Підтримка гендерної рівності
та соціального включення
(соціальна реклама, тренінги,
семінари).

Частина 3. План реалізації проекту
№
п/п

Захід (на етапах підготовки, реалізації
та завершення проекту)

Дата

Учасники

Частина 4. Бюджет проекту
26

27

А теперь більш
детально про
проекти
28

29

соціальний проект

СТУДЕНТСЬКИЙ
ПРОСТІР
+

Автори:

Олексій Коваленко, Артем Кузьменко, Юрій Сидорук

+

Локація:

Ідея:

Маріупольский механіко-металургічний колледж

До ремонту та підготовки
вільного простору до
відкриття долучилися 41
студент і 4 викладачі

Бюджет проекту: 15330 грн

Що вийшло:
30

Створити простір для вільного
спілкування студентів Маріупольського
механіко-металургійного коледжу. Це
має бути місце, де можна провести
час за дискусіями щодо цікавих
тем, організувати змістовний захід,
отримати вільний доступ до Інтернету.

У новому студентському просторі
відбуваються зустрічі, присвячені
обговоренню важливих питань:
права людини, права студентів,
протидія насильству в сім’ї тощо.
Тут грають у настільні ігри,
спілкуються та просто
відпочивають.
31

соціальний проект

СІМЕЙНИЙ
СПОРТИВНИЙ
КВЕСТ
+

Автор:

Марія Пасенко

+

Локація:

Ідея:

Приморський парк Маріуполя

Зробити свято, на яке можна прийти усією
родиною та ще й взяти з собою чотириногих
улюбленців. Об’єднавшись у команди,
батьки і діти гратимуть у квест: спільно
долатимуть перешкоди, підтримуватимуть
та страхуватимуть один одного на усіх етапах
перегонів. Захід мотивуватиме дорослих та
дітей займатися спортом, туризмом та загалом
дотримуватися здорового способу життя.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 14365 грн

32

Участь у квесті брали
маріупольські сім’ї з дітьми.
Програма заходу включала
подолання перешкод, виконання
завдань та практичні навички
у наданні першої медичної
допомоги.

Спортивний
сімейний квест
відбувся 14 травня
у Міжнародний
день сім’ї

33

соціальний проект

КРАСА ТА ЗАТИШОК
В НАШІЙ ШКОЛІ
ЖИВУТЬ
+

Автори:

Ганна Гальчинська, Дмитро Рязанцев, Дмитро Аріх

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, загальноосвітня школа №10

34

Бюджет проекту: 10000 грн

Що вийшло:

За час проекту
молоді майстри
зробили 8 пуфів
для своєї школи

У нашій школі ми облаштували
шкільний простір за допомогою м’яких пуфів,
які ми виготовили у шкільній майстерні. На
них зручно сидіти на перерві, а наймолодші
учні охоче на них перевзуваються. Тепер маємо
бажання поділитися своїм досвідом та навчити
технології виготовлення пуфів учнів інших
навчальних закладів.

Провели 7 майстер-класів
для учнів старших класів п’яти
навчальних закладів. Тепер і
вони використовують отримані
навички та дають нове життя
старим шкільним меблям.

35

В
нашому
місті
варто
жити
і мріяти!
36

37

соціальний проект

COSPLAY INC.
+

Автори:

Ганна Попова, Ірина Іванова, Єва Бесчастна, Ганна Волкова

+

Локація:

Ідея:

Дитячі дошкільні заклади Кальміуського району Маріуполя

У багатьох з нас є молодші сестрички та
братики, і ми бачимо як часом вони без радості
відвідують дитячий садок. Їм не вистачає
веселощів і цікавинок. Тому ми хочемо
урізноманітнити життя дітлахів: у костюмах
казкових персонажів робити для них вікторини,
грати у різноманітні навчальні та розвивальні
ігри, ставити невеличкі вистави, танцювати
та весело проводити час. Звичайно, для цього
потрібні костюми, які ми зможемо зшити за
допомогою батьків, але головне придбати якісні
тканини та устаткування.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 10231 грн

38

По завершенні проекту
організаторкам стали
дзвонити з проханням
провести свята
для дітей

Авторки проекту
самостійно виготовили
декорації та пошили
костюми, а завершився
проект яскравими
виставами для дітей.
39

соціальний проект

З ПРИРОДОЮ
МИ НА ТИ
+

Автори:

Єгор Українцев, Ілана Мацак

+

Локація:

Піклуватися про природу — вигідно,
зручно та корисно для
кожної людини. Цей меседж
необхідно донести до кожного
містянина, і особливо молоді.
Плануємо влаштувати едукаціний
квест, в якому станції не тільки
інформуватимуть учасників про
альтернативні джерела енергії,
способи утилізації сміття, методи
очищення води тощо, але й наочно
це демонструватимуть. Всі бажаючі
зможуть взяти участь у цій командній
грі та більше дізнаються про
енвайронменталізм і побудований
навколо нього світогляд.

Бюджет проекту: 10000 грн
40

Що вийшло:

Ідея:

Маріуполь, один з торгівельно-розважальних центрів

Квест, що пройшов у розважально-ігровій
формі, відвідали близько 30 учнів міських
шкіл. Під час квесту можна було побачити
демонстраційні стенди за такими напрямками:
економія електроенергії, альтернативні
джерела електроенергії, очищення води,
утилізація батарейок, сортування сміття,
перехід на еко-технології, раціональне
використання побутової хімії тощо.

41

соціальний проект

ПЕРШІ КРОКИ
+

Автори:

Валерія Малахова, Віолетта Дядюра, Ганна Мовчан,
Роман Матвєєнков, Вадим Пляшечко

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, Приазовський державний технічний
університет (ПДТУ)

Відвідуючи молодіжний центр, ми
не тільки спілкуємося та корисно
проводимо час, але і знаходимо
нових друзів. Від нової нашої
подруги ми дізналися про її життя в
інтернаті та про труднощі, з якими
їй довелося зіткнутися після випуску
з цього закладу. Треба допомогти
дітям, які виховуються в інтернатах,
отримати знання і навички, що
потрібні для дорослого життя. Для
цього ми спільно з викладачами
ПДТУ придумали серію пізнавальних
програм та тренінгів. Ми хочемо
запросити хлопців та дівчат до
університету, в якому ми навчаємось,
та провести для них міні-тренінг за
принципом «рівний — рівному».

Бюджет проекту: 9910 грн
42

43

Що вийшло:
44

Підлітки, що живуть та навчаються
в інтернатному закладі, разом
зі студентами ПДТУ приїхали
до університету, почули цікавинки
про студентське життя, дізналися, як
це бути студентом, познайомилися
з різними спеціальностями, щоб
зрозуміти, яку цікаву і потрібну
професію для себе обрати у
майбутньому. На свіжому повітрі
тінейджери разом грали
в ігри на спритність і кмітливість.

Після екскурсії хлопці та дівчата
взяли участь у міні-тренінгу
з особистісного розвитку, де
дізналися про секрети успіху та
риси, які необхідні для досягнення
поставлених цілей

45

46

Це ти сам

Є одна
наймогутніша людина, яка
може перетворити
на краще
усе твоє
життя та
увесь світ
навколо

47

соціальний проект

ТВОЯ ЇЖА —
ТВОЄ ЗДОРОВ’Я

+
+

Автори:

Індіра Урусова, Анастасія Лябах
Локація:

Ідея:

Маріуполь, Центр підтримки сім’ї, пр. Нахимова, 88а

У сучасному світі у молоді зазвичай не вистачає часу
на дотримання режиму харчування. Багато хто думає,
що готувати корисну їжу довго, і взагалі вона не смачна.
Тому хочемо довести, що це не так. Ми бачимо, яку
шкідливу їжу їдять наші знайомі та друзі у школі на
перервах, що замовляють у кафе та ресторанах,
і вирішили навчити наших однолітків готувати
смачну, а головне корисну їжу, а ще розповісти
їм про користь правильного харчування.
Безпосередньо поспілкуватися з ними про основи
здорового харчування, надати приклади приготування
страв і рецептів здорової їжі у вигляді майстер-класів
для наших однолітків.

48

Що вийшло:

Бюджет проекту: 3987 грн

У центрі підтримки сім’ї відбувся майстер-клас
із приготування смачних та корисних страв. Самі
готували, а потім смакували свої кулінарні шедеври
більше 50 підлітків. Продовжився проект під час
свята до Дня здоров’я.
49

Що вийшло:
50

У Центральному парку Маріуполя під
час святкування Дня здоров’я хлопці
та дівчата частували корисною їжею
містян, які відпочивали тут. Загалом
пригостили 250 людей!

51

Ідея:

Навички роботи за комп’ютером
для школяра сьогодні — це просто
must. У шкільній бібліотеці ми
хочемо створити власну медіатеку
— простір, в якому зручно
розмістити комп’ютери, які вже
є в школі, та використовувати їх,
щоб навчати учнів з молодших
класів безпечній роботі в
інтернеті, користуванню офісними
програмами, розвивати в них
навички комп’ютерної та медійної
грамотності.

соціальний проект

МЕДІАТЕКА
+

Автори:

Анна Кіор, Максим Федай, Алла Кваснюк

+

Локація:

Маріуполь, загальноосвітня школа №10

52

Що вийшло:

Бюджет проекту: 24000 грн

Школярі змогли об’єднати
навколо своєї ідеї адміністрацію
та вчителів школи. До
ініціативи також приєдналися
батьки. Таким чином, проект зі
створення куточка в бібліотеці
перетворився в обладнання
повноцінного комп’ютерного
простору з вільним доступом
до інтернету і технікою для
копіювання та друку.
53

соціальний проект

ПІЗНАВАЛЬНА
КІНОЛОГІЯ
+

Автори:

Анастасія Олейніченко та ініціативна група
Всеукраїнської федерації кінологічного спорту

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, Кінологічний клуб

Зазвичай, коли вирішуємо
завести домашнього улюбленця,
вважаємо, що головне любити
його, а як годувати і піклуватися
дізнаємося згодом. Але
відповідальний хазяїн має про все
потурбуватися заздалегідь. Тому
і для тих, хто планує придбати
тварину, і для тих, у кого вже є в
сім’ї собака, і для всіх любителів
чотириногих ми хочемо провести
майстер-класи з правил догляду
вдома і на вулиці, годування
і піклування про здоров’я,
тренувань домашніх улюбленців.
Сподіваємося, це також
спонукатиме людей забирати
тварин з притулків.

Бюджет проекту: 24000 грн

54

55

Що вийшло:
56

Проведено 10 майстер-класів для
дітей і підлітків разом з собаками за
участі професіоналів-кінологів. Усі
учасники майстер-класів отримали
буклети, розроблені підлітками. В них
міститься корисна інформація,
як доглядати за цуценям, як
зрозуміти, що він або вона почуває
себе добре, як вести себе з собакою
на вулиці та наводиться докладна
інструкція, як взяти собаку з
притулку.

57

Індіра Урусова
Маріупольський міський технологічний ліцей

НАПЕВНО, ЯК І
ВСІ ПІДЛІТКИ, Я
ЛЮБЛЮ ВЕСЕЛО
ПРОВОДИТИ ЧАС
З ДРУЗЬЯМИ,
ТАНЦЮВАТИ,
ЛЮБЛЮ ТВАРИН.
Ще мені дуже подобається шити і готувати. У сучасному
світі у людей зазвичай не вистачає часу на правильну їжу,
на дотримання режиму харчування. Багато хто думає,
що готувати таку їжу довго, і взагалі вона не смачна. Ми
з подругами вирішили довести, що це не так. Тому нам
спало на думку навчити наших однолітків готувати смачні,
а головне корисні страви, а ще розповісти їм про користь
такого харчування. Ми виграли міні-грант, і отримали
можливість реалізувати нашу ідею. Ми вирушили до
крамниці, де купили продукти і поїхали до центру
підтримки сім’ї, де нас вже чекала перша група хлопців і
дівчат. Там вони із задоволенням слухали нас, допомагали
готувати, задавали питання і в кінці ми всі разом обідали
правильною їжею. Після цього чимало учасників розповіли
про це своїм батькам, і деякі страви, які ми показували,
тепер готують вони вдома. Таких занять у нас було 3, а ще
ми готували їжу на свято «День здоров’я», яке відбувалося
у Міському саду. Там всі бажаючі могли дізнатися про
правильне харчування та спробувати корисну смакоту.

58

59
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ДРУГА НАДІЯ
+

Автори:

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, Кальміуський район

На жаль Маріуполь недостатньо
адаптований для комфортного
пересування людей з інвалідністю.
Дійсно, у місті є пандуси, але наскільки
вони доступні? Наша ідея полягає у
тому, щоб провести огляд пандусів
магазинів та аптек Кальміуського
району та визначити, якими з них
складно користуватись людям з
інвалідністю та літнім людям. Потім
закупити та встановити у цих установах
дзвоники, щоб працівники закладів
були проінформовані про те, що хтось з
клієнтів потребує їхньої допомоги.

Бюджет проекту: 11000 грн
60

Перший дзвінок
пролунав через
4 хвилини після
установки!
Що вийшло:

Ганна Попова, Єва Бесчастна, Ірина Іванова,
Еліна Равлюк

Було встановлено 20
радіодзвоників у аптеках та
магазинах Маріуполя.
Ці прилади виявилися
корисними і для клієнтів, і
для власників закладів.
Після установки дівчатам
телефонували представники
інших аптечних та
торгівельних мереж з
проханням встановити
додаткові дзвоники.
61
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НАДАННЯ ПЕРШОЇ
ДОЛІКАРНЯНОЇ
ДОПОМОГИ
+

Автор:

Єлизавета Серебрякова

+

Локація:

Знання про те, як допомогти собі та іншим, коли
виникає загроза життю та здоров’ю, ніколи не буває
зайвим. Треба надати молоді інформацію про можливі
ризики отримання травм і про сучасні техніки надання
першої долікарняної допомоги постраждалим.
Навчити основам надання долікарняної допомоги:
відновлення становища потерпілого, серцево-легенева
реанімація, перша допомога при кровотечі, накладення
пов’язок, надання допомоги при втраті свідомості,
тепловому ударі тощо. Ці навички можуть знадобитися
будь-де і будь-коли.

Що вийшло:

Ідея:

Маріуполь, Кинологічний клуб

Більше 60 підлітків і
дорослих пройшли
навчання з надання
першої долікарняної
допомоги. Більше
20 отримали особисті
набори первинних
засобів для надання
допомоги. Заняття
проводили професійні
рятувальники та
парамедики.

Бюджет проекту: 11668 грн
62

63

Як любить
казати
реклама
Nike,
«Just
do it!»
64

65

СПОРТ
У КОЖНИЙ
ДВІР
+

Автори:

Що вийшло:

соціальний проект

Надворі встановлено цілий спортивний
комплекс: турнік, бруси, рукохід і шведські
сходи. У проекті активну участь брали
жителі будинків на бульварі Меотиди. Тепер
спортивний майданчик став улюбленим місцем
активного відпочинку дітей та дорослих.

Микола Чаркін, Олексій Кузін

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, бульвар Меотиди, будинки 36 і 38.

Встановити у дворі між
багатоповерхівками спортивний
майданчик, на якому молодь зможе
безкоштовно займатися спортом на
свіжому повітрі. А спільна робота
зі встановлення устаткування
допоможе згуртувати містян,
які проживають у найближчих
будинках.

Бюджет проекту: 21350 грн
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67
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МАРІУПОЛЬ
У ДЗЕРКАЛІ
ІСТОРІЇ
+

Автори:

Станіслав Дмітрієв та ініціативна група студентів
історико-археологічного наукового товариства МДУ

+

Локація:

Ідея:

Маріупольський державний університет

Створити настільну гру, яка зробить
знайомство з історією Маріуполя
легким і захопливим. Гра буде
розроблена членами студентського
історико-археологічного наукового
товариства Маріупольского
державного університету під
керівництвом викладачів кафедри
історичних дисциплін та допоможе
жителям і гостям міста
ближче познайомитися
з історією та культурою
«столиці» Приазов’я.

Бюджет проекту: 14930 грн

68

69

Що вийшло:

Настільна гра «Маріуполь
step by step» охоплює
історичний період з 1780 по
2017 роки і має три мовні
версії: українську, російську
та англійську
70

Факти, що увійшли до
гри, збиралися під час
анкетування містян. В
межах проекту пройшов
конкурс на кращу назву гри.
Анкети заповнили понад 150
активних маріупольців. За
результатами голосування
перемогла Ірина Тимановська,
яка запропонувала назву
«Маріуполь step by step».
Переможниця була запрошена
на презентацію та отримала
свій комплект історичної гри.
Комплекти гри також передані
до бібліотек, громадських
організацій та шкіл-партнерів,
які будуть використовувати
їх на уроках історії та у
позакласній роботі.
Презентація настільної
історичної гри «Маріуполь step
by step» відбулася у Музеї історії
та археології Маріупольського
державного університету та на
Фестивалі живої історії у Києві
у категорії «Проект у галузі
публічної історії».
Гру оцінили не лише
маріупольці. «Маріуполь
step by step» перемогла у
всеукраїнському конкурсі
«Краща громадська ініціатива
України 2017» у сфері культури!

71

Це
не
ви
ровера
ли
шили?
72

73
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З КАЗКОЮ ЖИТИ —
ДОБРО ТВОРИТИ
+

Автор:

Маргарита Скударь

+

Локація:

Об’єднати молодих людей навколо
ідеї створення у селищі Сартана
лялькового театру для дітей.
Молодь спробує себе у незвичній
театральній творчості, розкриє
свої таланти з нових боків, спробує
свої сили у лялькарстві. А діти,
які відвідуватимуть спектаклі,
дізнаються багато нового та цікаво
проводитимуть час.

Бюджет проекту: 11668 грн

74

Що вийшло:

Ідея:

смт Сартана, спеціалізована школа №8

Більше 30 підлітків
брали участь у підготовці
декорацій і розробці
сценаріїв для вистав
в ляльковому театрі.
Поставлено 7 спектаклів:
«Добрий світ для всіх
дітей», «Всі ми родом
з дитинства», «Порятунок
старого дуба», «Зима
звірів» тощо. Вистави
театрального гуртка
«Лукомор’я» подивилися
168 дітей.
75
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РОЗМОВНИЙ КЛУБ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«PUDDING»
+

Автори:

Ольга Шуліка, Анастасія Подобіна, Ірина Міняйло

+

Локація:

Ідея:

Молодіжний центр, вул. Шота Руставелі, 30а

Розвивати навички спілкування англійською мовою
цікавими інтерактивними засобами: дивитися фільми,
спільно читати та перекладати книжки, грати у настільні
ігри, передавати знання один одному.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 11000 грн

76

Протягом 3-х місяців щосуботи молоді люди
збиралися для покращення своєї англійської
мови, читали книжки англійською,
дивилися цікаві фільми, грали в настільні
ігри. В Молодіжному центрі продовжується
започаткована традиція, відкрились нові
можливості для відвідувачів Молодіжного
центру – програми стажування та
співробітництво з молодіжною організацією
AIESEC.
77
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ПІНГ-ПОНГ
У МАРІУПОЛІ
+

Автори:

Ініціативна група школи №67

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, загальноосвітня школа №67

Провести майстер-класи для учнів
загальноосвітніх шкіл №67, 53, 27, 25
з настільного теннісу, а після
цього провести змагання серед
підлітків, приурочені до святкування
«Всесвітнього дня настільного тенісу».

Що вийшло:

Бюджет проекту: 14920 грн

78

Проведено 4 майстеркласи, в яких взяли
участь 48 гравців, і 5
змагань — більше 30
учасників, за якими
спостерігали понад
80 вболівальників.
Загалом більше 150
дітей взяли участь
у проекті.
79

Ідея:

Прикрасити музичну школу в Сартані,
придати яскравих кольорів її зовнішньому
вигляду, намалювавши мурал на стіні. Згуртувати учнів
навколо цієї творчої активності — від придумування
малюнка до роботи з фарбами.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 17000 грн
Спочатку провели підготовчі роботи:
поштукатурили стіни, заклали віконні
прорізи. Тим часом дівчата та хлопці з
натхненням працювали над малюнком,
який буде нанесено на стіну. За місяць
жителі Сартани побачили «чарівну
галявину», що стала прикрасою музичної
школи. Коли мурал був закінчений,
лишилася невелика кількість фарб,
якими підлітки намалювали на будівлі
емблему музичної школи.

соціальний проект

МУРАЛ
«ЧАРІВНА ГАЛЯВИНА»
+

Автори:

Ініціативна група музичної школи №4

+

Локація:

смт Сартана
80
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Мурал малювала
велика команда —
більше 25 учнів
музичної школи
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+

Автори:

Спільний проект Музичної школи №4
та спеціалізованої школи 1-3 ступенів №8

+

Локація:

смт Сартана

84

Ідея:

HANDMADE
«УКРАЇНСЬКИЙ
ВІНОЧОК»

Вінок в українській культурі здавна був оберігом. Йому
приписували магічні властивості. Для вінка підбиралися
особливі рослини і стрічки певного кольору. Щоб
познайомити молодь з національними традиціями,
хочемо провести майстер-класи з виготовлення
українських віночків, як символу миру і добра, єдності
України.

Бюджет проекту: 10000 грн

Що вийшло:

соціальний проект

Учні разом з викладачами художнього
відділу Музичної школи №4 провели
3 майстер-класи з виготовлення
українських віночків. Разом
у майстер-класах взяли участь
понад 45 молодих людей. Було
виготовлено більше 50 віночків
різних кольорів і з різних
матеріалів.
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Ідея:

Підліткові книги розкривають
складні характери людей, вони
відкривають відмінності культур,
формують цінності та допомагають
розуміти сучасний світ. В Google
можна знайти багато творів,
проте ми хочемо читати книги не
лише в електронному форматі, а
й у паперовому. У Молодіжному
центрі треба створити куточок для
буккросингу, куди всі охочі зможуть
приносити свої книги та брати нові.
А для того, щоб визначити, яка саме
література цікавить маріупольських
підлітків, ми плануємо провести
соціальне опитування.

соціальний проект

МОЛОДІЖНИЙ
БУККРОСИНГ
+

Автори:

Тая Прітуліна, Мирослава Авраменко,
Максим Кириченко

+

Локація:

Маріуполь, Молодіжний центр, пр-т Металургів, 29
86

Що вийшло:

Бюджет проекту: 14372 грн

Зібрана молодіжна
бібліотека книг, цікавих
для тінейджерів.
Активісти зібрали 150
анкет і дізналися, що в
нашому місті чимало
уважних читачів із
гарним смаком. Придбано
понад 60 книг, створено
невеличкий простір для
зручного читання. За час
проекту було прочитано
більше 10 тисяч сторінок!
87
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89

соціальний проект

MUSIC LAND
+

Автори:

Тая Прітуліна, Мирослава Авраменко,
Максим Кириченко

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, Молодіжний центр, пр. Металургів, 29

Створити у Молодіжному центрі
клуб меломанів, територію музики,
і навчати усіх бажаючих грі на
акустичній гітарі й основам вокалу.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 12781 грн

90

Тінейджери провели у
Молодіжному центрі
7 занять, під час яких
навчали цікавих до
музики однолітків
основам гри на гітарі та
секретам співу. У навчанні
взяли участь більше 60
дітей та молодих людей,
які спробували свої сили
в музиці. Наймолодшій
учасниці було 4 рочки.
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8 СПОСОБІВ
ЗІПСУВАТИ
СОБІ ЖИТТЯ
+

Автор:

Олександра Куліченко

+

Локація:

Ідея:

смт Мангуш

Коли в тебе мало досвіду,
легко скоїти непоправне
— чи то через незнання,
чи потрапивши у погану
компанію. Тож бути
поінформованим значить
бути захищеним. Треба
створити буклет, який би
розповідав підліткам про
можливі конфлікти із законом
у цікавій та доступній формі. А
яскраве оформлення видання
приверне увагу молодих
людей до важливої теми.

Що вийшло:

соціальний проект

Для підготовки інформаційних
матеріалів було проведено 7 фокусгруп, в яких взяли участь більше
130 школярів. Були виявлені
найпоширеніші правопорушення
серед підлітків віком від 14 до 18 років.
У консультаціях з правниками було
підготовано текст. Буклет розповідає
про такі правопорушення, як вандалізм,
крадіжка, викрадення автомобіля тощо.
Презентація буклета відбулася у
6 навчальних закладах Маріуполя та
загальноосвітній школі №2 смт Мангуш.
Ліга юних поліцейських підтримала
ініціативу Олександри і взялася за
розповсюдження буклетів під час
проведення тренінгів для молоді.

Бюджет проекту: 8000 грн
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Єва Бесчастна
Маріупольський міський технологічний ліцей

У МЕНЕ ДУЖЕ
БАГАТО ДРУЗІВ! МИ
ЧАСТО ХОДИМО
ОДНЕ ДО ОДНОГО
В ГОСТІ. А ЯКЩО
ГАРНА ПОГОДА,
МИ МОЖЕМО
ГОДИНАМИ ГУЛЯТИ.
В один з таких днів, мандруючи містом, ми побачили, як
жінка на інвалідному візку не може потрапити в аптеку і
просить перехожих їй в цьому пособити. Тоді й народилася
ідея нашого соціального проекту. Ми вирішили допомогти
усім людям з інвалідністю. Склали план, написали заявку
на участь у конкурсі. І виграли! Після цього ми взялися до
справи. Звичайно були і труднощі: не всі аптеки і магазини
відразу давали згоду. Але коли ми зробили офіційні листи
з роз’ясненням нашої ідеї, то всі погодилися! І незабаром
власники магазинів з інших районів міста самі стали
шукати нас і просити обладнати такими дзвінками і їхні
приміщення.
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#ТУТ ВАРТО ЖИТИ
І МРІЯТИ
+

Автори:

Владислав Борисов, Максим Тріска, Катерина Опальова,
Анна Швачева та ініціативна група Молодіжних центрів

+

Локація:

Маріуполь

Ідея:

соціальний проект

Маріуполь — дивовижне місто, але
останні роки сповнені для нього
та його жителів багатьох викликів.
Ми хочемо показати, що Маріуполь
прекрасний! Ми покажемо містянам
і всій країні, що в нашому місті
живуть яскраві та креативні
люди, тут комфортний міський
простір, дивовижні пейзажі, тут
тепле й лагідне море, багато
стародавніх будівель і пам’яток
архітектури. Наше місто вартує того,
щоб його побачити і жити в ньому.

Бюджет проекту: 9550 грн
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Що вийшло:
98

Щоб об’єднати зусилля, молоді активісти
створили тематичну фото-майстерню.
Усі її учасники поставили за мету зробити
найкращі фото, які б висвітлювали життя
Маріуполя з різних боків. Дівчата та
юнаки вивчали історію рідного міста,
дізнавалися про його проблеми і ділилися
своїми спостереженнями та враженнями
з усією країною.
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Більше 50 об’єктів, 200 фотографій,
три фотовиставки, 24 фотографа,
140 кілометрів пройдених маршрутів,
4 поїздки у віддалені райони — все, щоб
вхопити об’єктивом найкращі сторони
життя міста, яке вартує вашої уваги
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Михайло Гунько
школа №63

ВЗАГАЛІ-ТО,
ВЧИТИСЯ —
ЦЕ КРУТО,
ПРОСТО НЕ
ВСІ ВМІЮТЬ
ЦЕ РОБИТИ.
Всі дивуються з того, що я дуже люблю
математику та фізику, а я вважаю, що немає
нічого цікавішого! У школі уроки зазвичай
проходять не дуже весело, іноді вчителі старшого
віку просто не можуть знайти спільну мову з
учнями. Тому ми з моїми друзями вирішили
поділитися своїми знаннями з хлопцями та
дівчатами молодшої школи і проводити для
них творчі заняття, навчати їх в ігровій формі,
розповідати їм цікаві речі простою мовою. Для
цього хотіли в коридорах поставити столи,
тумбочки і пуфи, щоб дітям було зручно. Але
треба було знайти фінансування. Дізнавшись про
грантову програму, відразу ж подали свою ідею та
змогли виграти. Після цього ми закупили меблі,
матеріали для занять і майстер-класів. А далі були
веселі заходи і задоволені дітлахи, у яких все
виходило!
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соціальний проект

ВЕЛОПАРКОВКА
+

Автори:

Пилип Анпілов та ініціативна група Молодіжного центру

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, вул. Гагаріна, 3 (Молодіжний центр)

Багато підлітків, що відвідують
наш Молодіжний центр
пересуваються на велосипедах.
Залишати їх на вулиці небажано,
а в приміщенні для них
немає місця. Треба створити
велопарковку для наших
велосипедів!

Це перша
«гендерно-орієнтована»
велопарка в Маріуполі.
За перший тиждень
було припарковано
52 велосипеди

Що вийшло:

Бюджет проекту: 9000 грн

104

Велопарковка виготовлена за індивідуальним
замовленням. Біля Молодіжного центру
встановлено 5 конструкцій, тут можна
одночасно припаркувати 10 велосипедів. Дизайн
парковки настільки сподобався дітям, що вони
використовують її у своїх іграх, уявляючи, що це
справжні велосипеди.
105

соціальний проект

SAKURA FEST
+

Автори:

Анастасія Харачебан

+

Локація:

Ідея:

Що вийшло:

Марыуполь, Центральний район, вул. Георгіївська 16

Популяризувати здоровий спосіб
життя серед молоді, сімей з дітьми
і всіх мешканців міста на прикладі
країни довгожителів — Японії.
Під час проведення фестивалю
учасники познайомляться з
основами японських видів спорту,
візьмуть участь у майстер-класах
з виготовлення орігамі, прикрас,
дегустації їжі японської кухні,
дізнаються про корисні рецепти
довголіття та відомі японські
звичаї.

Бюджет проекту: 14000 грн
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У Маріупольському
краєзнавчому музеї
відбувся Фестиваль
японської культури
#SakuraFestMariupol.
На фестивалі було
все, чого тільки може
захотітися навіть
запеклому япономану:
роботи, ієрогліфи, східні
єдиноборства, самурайські
мечі, віяла, дракони,
аніме, локшина, орігамі,
звірятка Пікачу — все не
перелічити! Але головне,
більше 300 задоволених
відвідувачів, що дізналися
цікаві факти про японську
культуру. Sakura Fest
приніс до Маріуполя
частку Японії.
107

Ні, цей пан не глузує
з самураїв. Він артист
і любить жарти не
менше, ніж японську
культуру. Та віртуозно
володіє мечем.
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соціальний проект

SMART-АЛЬТАНКА
+

Автори:

Христина Мудрак, Олексій Лихоносов, Дмитро Остапченко,
Валентин Сухотський

+

Локація:

Наочно продемонструвати переваги
та безпечність альтернативних
джерел енергії. На даху будівлі
університету встановити сонячну
батарею, облаштувати альтанку з
енергоефективним освітленням, в якій
студенти зможуть відпочивати після пар,
а також заряджати власні гаджети —
смартфони та ноутбуки.

Бюджет проекту: 26000 грн
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Що вийшло:

Ідея:

Маріуполь, Донецький державний університет управління,
вул. Карпінського, 58

На даху Донецького державного
університету управління встановлена
сонячна батарея. Потужність сонячної
панелі 150Вт, напруга 12В, панель
заряджає енергією акумуляторну
батарею. До акумуляторної батареї
підключені USB розетки для безпечної
зарядки мобільних пристроїв. Навіть
у похмуру погоду батарея здатна за 5-6
годин повністю зарядити акумулятор,
який може забезпечити безкоштовною
енергією більше 200 мобільних
телефонів чи інших гаджетів протягом
навчального дня. Студенти вже оціли
нові можливості і користуються
зарядкою, коли відпочивають на
свіжому повітрі.
111

соціальний проект

ART HOUSE
+

Автори:

Михайло Гунько, Вікторія Смирнова, Валерія Майструк,
Діана Боєва

+

Локація:

Ідея:

Що вийшло:

Маріуполь, школа №63

Створити простір для відпочинку після важких
уроків, неформального спілкування і розвитку
творчих здібностей школярів. Це буде затишне
місце для проведення інтерактивних занять,
де старшокласники будуть ділитися своїми
знаннями з учнями молодшої школи: проводити
для них творчі майстер-класи, навчати
в ігровій формі, розповідати їм цікаві речі
простою мовою.

Бюджет проекту: 14597 грн
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Старшокласники самі
створили затишний
креативний простір:
зробили лавочки,
покрасили їх, зібрали
інші меблі і зшили
м’які подушки. Діти зі
шкільного табору з радістю
відвідували майстеркласи з техніки орігамі та
дуже раділи власноруч
зробленим витворам.
Щотижня в «ArtHouse»
проходили засідання клубу
«Сторінки історії»,
де волонтери проекту
розповідали цікаві
факти з історії нашого
міста.
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соціальний проект

МОЛОДЬ ОБ’ЄДНУЄ
УКРАЇНУ
+

А ось лінк на відео:

Автори:

Данило Бузевський та ініціативна група Молодіжного центру

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, «Креативний простір ВЕЖА»

Привернути увагу до проблеми транспортної
ізольованості Маріуполя від усієї України за допомогою
сучасних медіа. Залучити однолітків до створення
3D-анімації, яка не тільки розважає, але й сприяє миру
та дружнім віносинам між молодими людьми з різних
регіонів нашої країни.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 20000 грн
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Ініціативна група самостійно розробила
концепцію та сценарій відеоролика, зробила
розкадрування анімації, надала професійному
розробнику рекомендації щодо створення
відео. Після цього у своїх соціальних мережах
учасники запустили це відео і поширили його
серед своїх друзів.
115

Катерина Масальська
Маріупольський державний університет

МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ
ЗАЙМАТИСЯ
ДИЗАЙНОМ І ВСЕ
ПРИКРАШАТИ.
З ДРУЗЯМИ МИ
ОБГОВОРЮВАЛИ
БАГАТО ІДЕЙ
ЯСКРАВОГО ДЕКОРУ.
Ми і решітки хотіли розфарбувати в різні кольори і клумбу
красиву зробити навпроти входу у бібліотеку. Але потім
вирішили, що якщо ми якось виділимо саме будівлю на
загальному тлі вулиці, то це буде видно відразу і здалеку. Ми
знайшли в інтернеті багато прикладів, як по всьому світу творчі
команди розмальовували стіни і паркани, і що за краса з цього
виходила. Так ми і вирішили написати проект про створення
арт-об’єкту «Ми всі рівні». В реалізації нам допомагав багато
хто і навіть наш маріупольський художник Микола Шевченко.
Тепер будівля бібіліотеки дуже виділяється своїм малюнком на
фасаді, і я думаю, дарує гарний настрій містянам. І мені дуже
приємно усвідомлювати, що я теж прикрасила місто і зробила
щось приємне і хороше для жителів Маріуполя.
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SMART WINDOWS
+

Автори:

Ініціативна група Молодіжного центру

+

Локація:

Створити креативну зону для відпочинку,
спілкування та дозвілля у Молодіжному
центрі, зробити яскраве оформлення, яке
б привертало увагу молоді до цифрової
бібліотеки.

Бюджет проекту: 14970 грн

118

Що вийшло:

Ідея:

Маріуполь, вул. Гагаріна 3, Молодіжний центр

Молодіжний центр змінився
завдяки смарт-вікнам. Підвіконня
стали креативними вітринами:
в стильних дерев’яних ящиках
виставлені модні молодіжні
книжки. В таких самих ящиках
висаджені квіти. Під цими вікнами
розташована комфортна зона
відпочинку: можна сидіти на м’яких
подушках-матрацах, читаючи
цікаву книгу. Використавши QRкоди, наклеєні на вікна, можна
отримати посилання на цікаві
розділи електронної бібліотеки
з доступом до понад 500 тисяч
художніх творів українських та
іноземних авторів.
119

Ідея:

Провести серію майстер-класів, щоб
навчити молодих людей створювати
декоративні прикраси своїми руками,
допомогти підліткам розвивати творчі
здібності. Свої авторські роботи
учасники зможуть не тільки забрати
додому, але й представити на виставку,
яка буде проходити в Молодіжному
центрі.

Бюджет проекту: 9680 грн

соціальний проект

ВМІЄМО,
НАВЧАЄМО,
СТВОРЮЄМО
+

Автор:

Що вийшло:

Тетяна Анішева

120

Проведено 7 майстер-класів
для підлітків. Особливу
увагу привернув майстерклас «Супер-декупаж!», де
за допомогою паперових
серветок і клею дівчата
та хлопці перетворювали
звичайні чашки, шкатулки,
тарілки в незвичайні артвитвори. Також усім дуже
сподобалося використовувати
для своєї творчості фетр.
Більшість учасників, взявши
участь в одному творчому
занятті, з цікавістю приходила
на наступне.

+

Локація:

Маріуполь, вул. Гагаріна, 3, Молодіжний центр

Більше 120 підлітків
взяли участь
у майстер-класах
121

соціальний проект

+

Ідея:

СКЕЛЯ ДРУЖБИ

Залучити молодь до активного та здорового способу
життя, проведення активних вікендів, спільного
відпочинку з повагою до природних ресурсів і з
любов’ю до рідного краю.

Автори:

Анастасія Саніна, Марія Якушева

+

Бюджет проекту: 15330 грн
Локація:

Що вийшло:

с. Кременівка

122

Під час першої подорожі більше
45 молодих людей відвідали село
Кременівка, де розбили наметове
містечко. Під керівництвом
представників товариства альпіністів
займалися скелелазінням та весело
проводили час спілкуючись.
Другим етапом проекту стало
проведення Свята весни — заходу,
організованого пластунами —
українськими скаутами. На свято
приїхала молодь з Авдіївки, Селідового,
Покровська, Краматорська. Вечірні
варти, польова кухня, катання на яхті,
уроки першої медичної допомоги,
ігри і маленькі театральні постановки,
екскурсії по старовинній частині
Маріуполя — це неповний перелік
занять учасників свята.

123

Андрій Адарюков
Маріупольський електромеханічний технікум

Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ
ВЕЛОСИПЕДИ
І ВЗАГАЛІ Я ЗА
ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ ЖИТТЯ.
Я ПРАКТИЧНО
ЗАВЖДИ
ПЕРЕСУВАЮСЯ
НА ВЕЛОСИПЕДІ.
Мало де в нашому місті є парковки для велосипедів. І
звичайно я думав про те, що було б класно, якби біля
бібліотеки, де знаходиться наш Молодіжний центр,
встановити велопарковку. Бо не я один приїжджав в центр
на велосипеді. Я поділився своєю ідеєю з друзями, і дівчатка
висловили свої думки про те, що дуже не вистачає лавочок.
Тут корпус ПДТУ, бібліотека і взагалі просто втомленій
людині немає де сісти й відпочити. Ось так за кілька хвилин
народилася ідея проекту. Я дуже радий, що наша спільна
справа подарувала людям міста хоч невеликі, але приємні, і,
я впевнений, потрібні зручності.
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БУДЬ ЗДОРОВИЙ!
+

Автор:

Роман Олійник

+

Локація:

Ідея:

Маріуполь, вул. Пашковського, 4

Створити у лікарні простір дружній
для дитини, щоб діти, які проходять
курс лікування, не боялися тамтешньої
атмосфери. Таким чином можна
сприяти позитивним емоціям для
якнайшвидшого одужання.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 20850 грн

126

Облаштовано куточок у дитячому
відділені міської лікарні: придбані м’які
крісла, столики, стільці, олівці та крейда,
освіжає новий інте’єр крейдана плівка,
на якій дітлахи можуть малювати. Діти та
їхні батьки із задоволенням проводять час,
граючи у настільні ігри: твістер, джанго,
Монополію тощо. Керівництво лікарні з
ентузіазмом підтримало ініціативу молоді.
127

128

Для лікарів придбали
уніформу, на якій зображені
персонажі дитячих
мультфільмів. Це дуже
подобається маленьким
пацієнтамам, допомагає
відволіктись і більш спокійно
перенести вкрай необхідні
медичні процедури

129

ТИХО-ТИХО
УГОРУ
ПОВЗИ ДО
ВЕРШИНИ
130

131

Бюджет проекту: 14850 грн

ТУТ ПІКЛУЮТЬСЯ
ПРО ПРИРОДУ
+

Автори:

Аріна Адаменко, Сергій Кожухар, Карина Федосова

+

Локація:

Ідея:

Центри підтримки сім’ї та Молодіжні центри Маріуполя

132

Привернути увагу дітей та молоді, батьків до проблеми
забруднення міста, яку можна вирішити, запровадивши
сортування сміття. Показати, що турбота про природу
може приносити прибуток! Розвивати культуру
сортування сміття та переробки відходів.

Що вийшло:

соціальний проект

У Молодіжних центрах і Центрах
підтримки сім’ї встановлені спеціальні
контейнери (більше 20 одиниць) для
збору макулатури та пластика, розроблені
листівки з інформацією про корисність і
вигоди від сортування сміття та адресами
пунктів прийому вторинної сировини.
Щоб залучати до проекту все більше
молоді, ініціативна група розробила
тематичні футболки з мотиватором
«Я піклуюсь про природу».
133

ДОБРІ ІГРАШКИ
+

Ідея:

соціальний проект

Автори:

Бюджет проекту: 10145 грн

Тетяна Анішева, Христина Залата

+

Провести серію майстер-класів із виготовлення м’яких іграшок.
Розвинути у тінейджерів творчі здібності, в межах просвітництва
з гендерної тематики подолати стереотипне мислення, що
виготовлення м’яких іграшок — то виключно дівчача та жіноча
справа.

Локація:

Що вийшло:

Маріуполь, вул. Гагаріна, 3 (Молодіжний центр)

134

Проведено 3 майстер-класи з виготовлення
м’яких іграшок, дівчата та хлопці зшили більше
35 м’яких прикрас: фетрових кошенят, зайців,
совенят. Виготовлені м’які іграшки, подарували
дітям, які перебувають на лікуванні в санаторії
ім. Н. Крупської, дітям з інвалідністю та
малюкам із сімей, що опинилися
у складних життєвих обставинах.
135

Таісія Притуліна
школа №65

Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ
ЧИТАТИ І ЧИТАЮ
БАГАТО КНИГ.
Я ЧИТАЮ СКРІЗЬ
І ЗАВЖДИ.
Проте я зіткнулася з проблемою, що для підлітків і молоді в
бібліотеках дуже мало книг (а я записана в 3!). Ти чуєшь про
якусь книгу, про яку пишуть в інтернеті, яку рекомендують,
але взяти її немає де. Аж згодом в бібліотеці я дізналася
про відкриття Молодіжного центру. І майже з перших днів
почала туди ходити і знайомитися з іншими книголюбами.
І ось з друзями, які теж люблять читати, ми якось почали
обговорювати проблему нестачі книг. І взагалі говорити про те,
що було б класно, якби у нас в Молодіжному центрі були книги
якраз для нашого віку, які б можна було читати вдома і тут. І тоді
виникла ідея взяти участь у конкурсі малих грантів. Ну і ще ми
відразу подумали про те, що потрібно якось з’ясувати, які саме
книги нам потрібні і обговорили, як облаштувати місце для
читання і полиць. Ну а після перемоги в конкурсі ми купили
більше 100 книг. Їх ми вибрали, після того як переглянули купу
анкет, що заповнювали дівчата й хлопці з різних Молодіжних
центрів міста. Таким ось чином ми вирішили проблему для
таких же любителів хороших книг, як ми самі.

136
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ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО
ТАЛАНОВИТІЙ МОЛОДІ
+

Автори:

Дарина Таратута, Влада Бердник, Аліна Бердник та ініціативна група підлітків

+

Локація:

Організувати змістовне дозвілля підлітків у вільний від навчання
і роботи час. Юнаки й дівчата будуть проводити майстер-класи
з усіх видів декоративно-прикладного мистецтва для дітей під
керівництвом вчителів місцевої школи, а у перспективі братимуть
участь у ярмарках, районних та обласних виставках і конкурсах.

Бюджет проекту: 14895 грн

Що вийшло:

Ідея:

Донецька область, Мангушський район, с. Комишувате

138

Придбані сучасні прилади для випалювання,
верстати для бісероплетіння, клейові пістолети,
величезний запас матеріалів для проведення
майстер-класів тощо. Молоді люди розташували
майстерню в сільському будинку культури, а
для своїх маленьких братиків та сестричок вони
створили ігрову кімнату. Теперь тут регулярно
відбуваються творчі заняття. А роботи молодих
майстрів виставляються на різних заходах та
привертають особливу увагу своєю вишуканою
оригінальністю.
139
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«ПРИПАРКУЙТЕСЯ!»
+
+

Автори:

Анастасія Шпак, Олександра Іваненко, Анастасія Лі,
Валерій Антоненко, Андрій Ксенофонтов
Локація:

Ідея:

смт Сартана

Для молодих людей та громади Сартани загалом
велосипед — основний вид транспорту. Сартана має
населення більше 10 тис. жителів і близько 560 га за
площею, і з одного кінця в інший важко пройти всю
відстань пішки. У селищі немає громадського транспорту,
тому важливо створити умови для комфортного
використання велосипедів. Треба встановити
велосипедну парковку біля найбільш відвідуваного місця
сартанців — селищної ради, поряд з Будинком культури.
Парковка буде у самісінькому центрі селища і нею зможе
скористатися будь-хто.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 14700 грн

140

Для громади Сартани виготовлено
та встановлено велопарковку
на 12 паркувальних місць, де діти,
підлітки та дорослі можуть
безпечно залишити свій
велосипед.
141
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+
+

Автори:

Ганна Булай, Валентина Листопад
Локація:

Ідея:

Кальміуський район Маріуполя

Організувати літній кемп для дітей та
підлітків, який популяризує активний
відпочинок і здоровий спосіб життя
серед молоді мікрорайону. Показати
альтернативу відеоіграм та посиденькам
за гаджетами.

Бюджет проекту: 5281 грн

142

Що вийшло:

МАНДРУЙ РАЗОМ З НАМИ
Тінейджери організували
подорож на край міста,
розділилися на дві команди та
змагалися у приготуванні страв
на вогнищі. У польових умовах
дівчата й хлопці охоче проявили
свої кулінарні навички, кожен
виконував свої обов’язки і за
необхідності допомагав іншим.
Підбадьорювала учасників
команда уболівальників від
дорослих до малих. Ініціативна
група, що долучилися до
організації свята, провела
серію активних ігор-естафет
для дітей. В кінці
вечора члени журі виставляли
бали командам і присуджували
звання найтрадиційнішої та
найнезвичішої польової страви.
По завершенні кулінарного
шоу учасники продовжили
відпочинок у наметах біля
багаття.
143
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У НОГУ З ЧАСОМ
+
+

Автори:

Катерина Ганжа, Яна Іщенко, Данило Іщенко
Локація:

Ідея:

Маріуполь, пров. Ризький, 40 (Молодіжний центр та
Центр підтримки сім’ї)

Провести майстер-класи на яких познайомити
тінейджерів і дітей з технікою 3D-моделювання.
Використовуючи 3D-ручки, показати цінність
новітніх технологій для роботи, навчання та
розваг і важливість особистого розвитку. Якщо
хочемо бути успішними у сучасному світі, треба
постійно прогресувати, отримувати нові знання та
вдосконалювати набуті раніше навички.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 14485 грн

146

Проведено 6 майстер-класів за участю
138 дітей та підлітків від 6 до 17 років.
Учасники пройшли інструктаж для
безпечної роботи з 3D-ручками, дізналися
принцип роботи та опановували основи
моделювання. Дівчата та хлопці малювали
тварин, свій будинок, і все те, що їх оточує.
За час майстер-класів було використано
більше 120 метрів пластикової нитки та
виготовлено більше 60 різноманітних
виробів.
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соціальний проект

ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ,
БЕРЕЖИ ЙОГО
+
+

Автори:

Богдан Дорошенко, Степан Альбермах, Дмитро Ашла
та ініціатівна група молоді селища
Локація:

Ідея:

смт Сартана

Звернути увагу громадськості та залучити молодь селища
до захисту довкілля, сформувати у однолітків відповідальне
ставлення до природи. Переконати сартанців у тому, що «де ми
будемо жити завтра, якою буде екологічна ситуація залежить
від кожного з нас!»

Що вийшло:

Бюджет проекту: 9000 грн
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Більше 40 молодих людей взяли участь у
наведенні ладу та прибиранні центрального
парку Сартани. У вечері активісти провели
еко-вечірку, а також організували перегляд
фільмів під відкритим небом на прибраному
газоні парку. Випадкові перехожі та активні
мешканці пропонували свою допомогу юнакам
та дівчатам і долучалися до прибирання.
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«МЕНІ
НЕ ОДНАКОВО»
— З ЦЬОГО
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
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#НАМОРІ
+
+

Автори:

Дар’я Тітова, Анастасія Магамедова, Марія Велько,
Зугайрат Новикова, Ольга Близнюк
Локація:

Ідея:

Маріуполь, міський пляж

Прибрати та облаштувати одну з
найкрасивіших ділянок міського пляжу
Маріуполя. У майбутньому тут
має з’явитися творча платформа
для відпочинку та різноманітних
культурних заходів.

Що вийшло:

Бюджет проекту: 15330 грн
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Флешмоб з очищення
пляжу привернув увагу
молодих людей з усього
міста. Виявилося, що всі
давно хочуть, щоб ця
місцина стала чистішою.
Були відновлені старі
об’єкти відпочинку та
встановлена перша в місті
лавка-габіон в вигляді
літери М, розрахована на 20
людей. На пляжі пройшли
спортивні ігри для дітей,
майстер-клас з живопису,
музичний концерт.
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НАШЕ
МІСТО
СТАЄ
ЯСКРАВІШИМ
КОЖНОГО
ДНЯ
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ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДІЖНИХ
ІНІЦІАТИВ
+
+

Автори:

Анастасія Голяк, Євгения Артеменко, Дар’я Галиця,
Юлія Юденич, Дар’я Деменко, Кирило Крикун
Локація:

Ідея:

Маріуполь, ПК «Молодіжний»

Провести форум молодих активістів
Маріуполя, у яких є досвід реалізації
соціальних проектів, щоб вони
познайомилися між собою та могли
обмінятися досвідом. Запросити на
подію школярів та студентів, щоб
вони більше дізналися про активізм і
громадське життя міста.

Бюджет проекту: 20700 грн
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Що вийшло:
162

У маріупольському Палаці молоді
відбувся справжній ярмарок проектів,
де хлопці та дівчата могли спробувати
себе в різних напрямках і детально
дізнатися про секрети успішної реалізації
соціальних ініціатив. На фестивалі
побували більше 200 відвідувачів, які
дізналися про 19 проектів Лабораторії
молодіжних ініціатив. Під час фестивалю
молоді люди міста обмінювалися ідеями,
створювали нові команди активістів і
розробляли нові плани дій зі згуртування
молоді та активізації її громадянської
позиції.
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Замість
післямови
Конкурс малих грантів «Лабораторія
молодіжних ініціатив» завешився саме
так — гучним фестивалем, на якому
молоді міські активісти — школярі,
ліцеїсти, студенти — презентували
свої досягнення. Їм справді було чим

похвалитися, що розповісти про себе
та свій досвід суспільних змін. Вони
виступали перед однолітками, дехто
з яких вперше відкрив для себе цілий
новий світ грантових програм і проектів
соціальної дії.

Комусь може здатися, що ці невеличкі
кроки до різнобарвнішого, більш
комфортного, доброзичливого життя
— замала справа. Такими кроками
Маріуполь не перетворити на Н’юЙорк, а Сартану на Мангетен. Зрозуміло,
стрибок у майбутнє не відбувається в
один день. Але це ще не привід впадати
у зневіру чи прокрастинацію. Треба
продовжувати мріяти, що все зможеш. А ще
експериментувати, пробувати, помилятися
і йти далі. Саме так, як робили наші
«лаборанти», реалізуючи свої ідеї.
Відчути себе змінотворцем, джерелом
ініціативи, а не пасивним обивателем, хай

у чомусь маленькому, осяжному, навчитися
працювати в команді, ставити мету і йти
до неї, проявляючи лідерство у своїй
громаді — необхідні умови для суспільства
активних громадян.
Ми віримо, що молоді люди, які прагнуть
оновлення, які відчули свої сили і здатні
щось змінювати, будуть рушійною силою
бажаних всіма перетворень. І тоді наше
майбутнє ми створюватимемо самі.
А хлопцям і дівчатам, які взяли участь у
нашому конкурсі соціальних проектів, ми
бажаємо успіху. Вперед до зірок! Ви того
варті!

Команда Маріупольської Спілки Молоді
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Ні,
це
не
завер
шення.
Це лише
початок.

Цей звіт створено за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в межах проекту «Створення
безпечного та забезпечуючого захист середовища для молоді». Зміст цієї публікації є виключною
відповідальністю громадської організації «Маріупольська Спілка Молоді» та не відображає погляди
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
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