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ФЕСТИВАЛЬ У ПОПАСНІЙ – частина Всеукраїнського
мандрівного фестивалю «З країни в Україну», що
відбудеться у 18 містах України – із Заходу, Півдня і Сходу.
ОРГАНІЗАТОРАМИ ФЕСТИВАЛЮ є ініціативна група,
що діє за підтримки команди київських організаторів,
місцевої влади і підприємців та має досвід проведення
минулорічного фестивалю “З країни в Україну” та інших
культурних заходів у місті.
МАНДРІВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «З КРАЇНИ В УКРАЇНУ»
спрямований на відродження культури та національної
свідомості міст та містечок у різних куточках України,
таким чином, даючи їм змогу заявити про себе на
культурній мапі держави. Фестиваль сприяє об’єднанню
громадян, розкриттю їхнього творчого потенціалу та
налагодженню комунікації одне з одним у середовищі
української культури, з усіма її локальними особливостями.
УНІКАЛЬНІСТЬ м. Попасна: туристична привабливість.
Робоча назва цьогорічного фестивалю в Попасній –
«Попаснянські фішки». Одна з таких фішок – велотур
найцікавішими місцями міста. Серед них меморіальна
дошка Отцю Федору з 12 стільців. До речі, її було
встановлено в рамках минулорічного фестивалю. Тож
продовжуємо добру традицію!
МЕТА: Спонукати до активності жителів міста за
допомогою фестивалю; об’єднати мешканців задля
розвитку міста, зокрема його туристичного потенціалу;
відновити залученість молоді на благо міста.
ВІЗІЯ: Стати найкращою командою з організації та
проведення фестивалів на Сході України; залучитися
підтримкою професіоналів з інших регіонів країни.
Тематичний хештег: #ПопаснянськіФішки
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:
• Газета “Попаснянский вестник ”;
• Офіційна сторінка ОНЗ “Попаснянська ЗОШ №1”;
• Офіційна сторінка Комишуваського НВК “ЗНЗ-ДНЗ”;
• Тематичні групи в соціальних мережах.
ВХІД НА ФЕСТИВАЛЬ ВІЛЬНИЙ.

Слідкуйте за нами в соціальних мережах:
Фестиваль «З країни в Україну»
@co_ukraine

Напрямки фестивалю
Денні активності фестивалю
Час роботи: 14:00–18:00
Місце проведення: Площа Миру; Площа Героїв
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

МОЛОДЬ ТА СПОРТ

Ще з самого дитинства
ігри допомагали нам
зрозуміти світ та пізнати процеси довкола
нас. Проте не кожен з
нас знає, що інтелектуальні ігри — це не лише спосіб відволіктися від роботи чи від навчання, але й
чудова нагода використати елементи
розваги та навички у реальному житті.
На майданчику за допомогою майстер-класів, живого спілкування і турнірів з інтелектуальних ігор ми познайомимо мешканців з гейміфікацією та
особливостями різних ігор.

Мета майданчика —
показати важливість
спортивної культури
для здорового розвитку суспільства та
продемонструвати нагальність
проблематики організації дозвілля
молоді та громад. Для цього на
локації відбудуться майстер-класи з
різних видів спорту, автограф-сесії,
лекції, круглі столи, дискусії,
виступи чемпіонів та відомих
спортсменів. Кожен охочий зможе
пограти в настільний футбол,
баскетбол, теніс.Також познайомимо аудиторію з новими та екстремальними видами спорту за
допомогою мотивуючих ютуб-відео.

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ
Простір, в якому зустрінуться традиції та
сучасність. Майданчик,
який складається із 10ти різних ремесел, де
кожен майстер розповість вам свою історію і
допоможе розкрити власний талант як
дитині, так і дорослому. Творіння своїх
зусиль кожен учасник зможе подарувати близькій людині чи зберегти як спогад про фестиваль.

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА
Майданчик “Відкрита бібліотека” — простір, який познайомить вас зі світом
якісної української літератури, з новинками поетичних збірок, новел, романів
українських авторів. Простір, де кожен
охочий зможе розповісти та обговорити
улюблену книгу, поділитися своїми емоціями під час прочитання твору, поспілкуватися із однодумцями, відкрити для
себе та почути творіння талантів свого
містечка! Плануються майстер-класи,
автограф-сесії та зустрічі з поетами,
письменниками, видавцями. Та найголовніше — у відвідувачів цієї локації
буде змога взяти у волонтера книгу у
подарунок!

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Режим і якість харчування, наявність шкідливих звичок, рівень
життя, спадковість —
це далеко неповний
перелік факторів, які
впливають на здоров’я людини. За допомогою флешмобів, занять з гімнастики,
мобільних стендів вимірювання тиску та
інфографіки про ЗСЖ та культуру їжі,
наш майданчик має на меті привернути
увагу громадян до проблем, які пов’язані
із громадським здоров’ям та донести основні принципи здорового життя.

СУЧАСНА УКРАЇНА
Майданчик для всіх інтелектуалів і тих, хто прагне такими бути. На вас
чекають сучасні технології, наукові досліди,
нова цікава інформація
в інтерактивному форматі, яка стане у
нагоді кожному, а також багато запитань та ще більше відповідей. Кожен з
учасників зможе стати частиною нашого простору, зануритися у події, доторкнутися до загадкового світу пізнання та
відчути, що наука завжди навколо нас.

ВЛАДА І ГРОМАДА
Майданчик, який допоможе
містянам
збагнути основи та
принципи демократичного суспільства
та усвідомити свої
права та обов’язки,
допоможе з’ясувати,
як шукати вихід зі складних ситуацій. У
ході дискусій мешканці матимуть можливість обговорити з урядовцями та
зрозуміти структуру, функції і можливості взаємодії влади з громадою та вплив
громади в демократичному суспільстві.
На локації плануються стенди у формі
інфографіки, а також живе спілкування
з представниками влади.

МІСТЕЧКО ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Простір, де містяни
зможуть познайомитися з громадськими
організаціями, що діють в їхньому місті та
регіоні, отримати цікаву інформацію про проекти та долучитися до них, матимуть змогу неформально поспілкуватися та взяти участь
у загальних дискусіях. На вас очікують
ярмарки ГО, презентації від представників громадських організацій, інформаційні стенди та виставки історій успіхів людей, котрі «беруть і роблять».

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
Місце, де батьки
разом із дітьми зможуть весело та інформативно провести
час.
Ігри,
майстер-класи,
конкурси на знання
української культури, історії та подій сучасності. Костюмовані аніматори для малечі під сценами
допоможуть не тільки розважитися,
але й навчать командній роботі. І, звичайно ж, кожна дитина зможе отримати
подаруночок, взявши участь у певній
активності!

ФОТОВИСТАВКА
Майданчик складається
із виставки робіт фотографів з усієї України,
лекцій та майстер-класів по фотографії. Тематика світлин – мальовничі місця України. Мета виставки - показати красу
нашої країни через природні та архітектурні пам’ятки або інші цікаві місця, що
притаманні конкретному регіону чи місту, де відбуватиметься Фестиваль.

СТУДІЯ
ОРИГІНАЛЬНИХ ІГОР
Студія
оригінальніх
ігор пропонує інноваційний підхід для залучення дітей та учнівської
молоді
до
активного та здорового способу життя – це створення спортивних студій рухомих настільних ігор
народів світу. Ці ігри відтворюють різні
форми самовираження і допомагають
навести мости взаєморозуміння між
представниками різних культур, викликають інтерес і знайомство з культурою
інших країн.

КІНОНАПРЯМОК
Міжнародний
фестиваль
соціальної
реклами
Molodiya Festival з новою
програмою їде в місто Вугледар. У шортлисті – найкращі ролики за 7 років роботи фестивалю. Це короткі відео
молодих українських режисерів про
збереження довкілля, права і свободи
людини, етичне ставлення до тварин,
гендерну рівність та інші актуальні для
України і світу проблеми. Бонусом глядачі також побачать світові фільми на
соціальну тематику – призерів міжнародного
фестивалю
креативності
Golden Drum, партнерів Molodiya
Festival. Molodiya Festival – це щорічний
фестиваль, який ставить за мету вирішити соціальні проблеми за допомогою
комунікації.

СМАКОТА

Чи знаєте ви, що улюбленою стравою вівчарів є банош? Він такий
поживний, що з ним в
горах голод не докучає.
А чи може уявити, як в лише одній страві - бограчі - поєднується солодкий, солоний, гострий і пікантний відтінок смаку?
А хотіли б освоїти мистецтво приготування козацького кулішу?
Гості фестивалю зможуть не лише більше дізнатися про традиційні українські
страви, а й скуштувати їх.

Програма фестивалю
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ
Площа Миру
14:00–14:30
Гра «Memory» «Музейна»
Захоплююча настільна гра для
дітей та дорослих, що розвиває
і тренує зорову пам’ять та увагу.
14:20–15:00
Інтелектуально-розважальна гра
«Український Імаджинаріум»
Чудова гра на асоціації для веселої
компанії.
15:30–16:30
Шахматний турнір.
Стратегічна гра, одна з найпоширеніших спортивних ігор сучасності.
Вона поєднує у собі елементи мистецтва (уява), науки (логічно-точний розрахунок) і спорту.
15:00–17:00
Гра «Життєвий капітал»
Українська авторська розробка.
Соціально-економічний симулятор
із управління ресурсами. Інтелектуальна гра використовується
з навчально-пізнавальною, розвиваючою та розважальною метою.
Учасники в ігровій формі навчаються використанню різних життєвих
ресурсів: знань, досвіду, компетенцій, комунікацій, відносин, фінансів
та інших матеріальних активів,
а найголовніше — часу свого життя.
15:30–16:30
Гра «Хрестики-нулики»
Командна гра-головоломка. На
асфальті намальована решітка
крейдою, а замість традиційних
хрестиків і нуликів, використовуємо папір двох кольорів. Гравець,
який першим розмістить три папірці
одного кольору в горизонтальному,
вертикальному чи діагональному
ряду, виграє партію.

16:30–17:00
Гра «Лісові комерсанти»
Командна гра для дітей та підлітків від 6 років. Під час гри «прокачуються» необхідні для життя
навички: усний математичний рахунок, читання, мистецтво ведення
переговорів, уміння комунікувати та
взаємодіяти у команді.
17:00–18:00
Гра «Ерудит»
Настільна гра, що користується
популярністю у колі інтелектуалів.
Можуть грати від двох осіб. Перемагає той, хто отримає найбільшу
кількість балів.
17:30–18:00
Інтелектуально-розважальна
гра «Аліас»
Популярна гра, розрахована на
велику веселу компанію. Завдання
гри — максимально швидко пояснити своїй команді задані слова без
використання однокореневих. Чим
більше слів вгадано — тим швидше
команда просувається до перемоги.
17:00–18:00
Інтелектуально-розважальна
гра «Чиказька біржа»
«Чиказька біржа» — це настільний
міні-симулятор гри на біржі. Орієнтовний вік гравців — від 8 років.
14:00–18:00
Складаємо пазл мапа України
«Вишиванка — генетичний
код нації»
Бажаєте, щоб Ваша дитина вивчала географію весело і з цікавістю?
Жоден учасник незможе відірватися від захоплюючої гри. Зібравши їх
правильно, отримуємо повноцінну
карту, своєрідний атлас регіонів
України за типовими для них візерунками, орнаментами, символами
та техніками.

14:00–18:00
Лялька Мотанка
Мотанка - традиційна українська
забавка та оберіг. Має сотні варіацій і ще більше секретів! Завітайте
до нашої майстрині і зануртеся в
магічний світ створення ляльок!

14:00 - 18:00
Витинанка
Витинанка (від слова “витинати” –
«вирізувати») – стародавній вид
українського народного декоративного мистецтва, що має глибокі
та багаті традиції. Це сюжетні та
орнаментальні прикраси житла,
ажурно або силуетно витяті ножицями, вирізані ножем чи видовбані
сокиркою на папері.

14:00 - 18:00
Ткацтво з бісеру
Пробували колись плести з бісеру?
А ткати? Українці поєднали ці дві
чудові техніки, щоб створювати
ґердани – візерунчасті нагрудні
прикраси.
Наша майстриня навчить вас цьому
ремеслу. Разом ви створите чудовий браслет.

14:00 - 18:00
Вишивання
Вишивати– не складно. Навчитися
може кожен! Потрібні лише час,
бажання і хороший учитель! Саме
тому на вас чекає наша майстриня,
яка розповість про рахункові техніки вишивки і навчить, як з ними
працювати.

14:00 - 18:00
Вибийка
Не тільки вишивкою можна прикрасити тканину! Візерунки можна нанести ще й за допомогою спеціальний дерев’яних дощечок з фарбами
для тканин. Детальніше - можна
дізнатися від нашого майстра.
Разом ви зможете створити собі
унікальну і таку потрібну Еко-торбу.

14:00 - 18:00
Слобожанський розпис
Унікальна, майже забута техніка
пальчикового спірального розпису,
що притаманна для земель Слобожанщини (Харківщина, Донеччина,
Луганщина ). Дайте волю внутрішньому художнику! З-під ваших пальців обов’язково вийде шедевр!

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ
Площа Миру

14:00 - 18:00
Каліграфія від Ольги Верменич
Спробуйте себе у ролі писаря!
Дізнайтесь про історію писемності,
різні способи та інструменти для
письма, спробуйте відтворити історичні шрифти власноруч!
14:00 - 18:00
Патріотичні магніти
Зробіть сувенір-магнітик з державною символікою для своєї оселі та
на подарунок разом з талановитим
майстром! Почуйте цікавинки про
символи рідної держави!

13:00-17:00
Оригамі
Це традиційне японське мистецтво
робити різноманітні фігурки, складаючи та згинаючи папір. Спробуйте створити шедевр, просто
складаючи аркуші!
13:00-17:00
Створення прикрас зі стрічок
Стрічки – це простий матеріал, з
якого можна створити ексклюзивний аксесуар, оригінальну прикрасу
для інтер’єру або незвичайний
подарунок. На майстер-класі ви
зможете виготовити чудові прикраси двох видів

13:00-17:00
Квіти з паперу
Квіти з паперу не зів’януть і не опадуть. Тому їх сміливо можна дарувати та прикрашати ними оселю. А ще
робота з папером чудово розвиває
дрібну моторику.
13:00-17:00
Створення ролів
Страва японської кухні роли (не
варто плутати з суші) надзвичайно
популярна серед гурманів. Це рулетики з рису з різними начинками,
нарізані кільцями.
На майстер-класі можна навчитися
самостійно готувати цю екзотичну
страву!
13:00-17:00
Скульптурний пластелін
Митці використовують цей матеріал
для ліплення ескізів скульптур. Він
чудово підходить для створення
як масштабних, так і мініатюрних
витворів.
З його допомогою ви зможе втілити
у життя будь-які свої творчі задумки.
Почніть просто на нашому майстер-класі!
13:00-17:00
Різьблення по дереву
Це вид декоративно-прикладного
мистецтва, яким славилися стародавні слов’яни ще в XI столітті. Віртуозним різьбленням прикрашають
предмети інтер’єру та створюють
картини. Це шанс навчитись і вам
творити шедеври з дерева!

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА

читання, зацікавленість до пізнання
через залучення учасників до інтелектуально-ігрової діяльності. Гра
формує відчуття колективної гри та
особистої відповідальності.
14:00–15:30
Гра «Буріме»
Літературна гра, що полягає
у створенні віршів, частіше жартівливих, на задані рими, іноді ще й на
задану тему.
15:30–16:30
Настільна літературна гра
«Кубики історій»
Захоплююча творча гра для
будь-якого віку, для галасливої
компанії або сімейного кола. На 9
кубиків нанесені 54 зображення
різних об’єктів. Киньте кубики —
отримаєте одну з мільйонів комбінацій. Розкажіть історію, зв’язавши
зображення, що випали.
14:00–16:00
Настільна літературна гра
«Емпатіо»
Світ емпатії — країна емоцій і таємничих історій! У цій грі ви зможете
перетворитися у незвичайних
персонажів, щоб дізнатися, які
емоції супроводжують їх у різних
ситуаціях. Запросіть грати друзів
і близьких, і ви дізнаєтесь про них
багато нового.
16:00–17:00
Малювання коміксів, створення
саморобних книжок.
17:00–18:00
Виступи поетів та прозаїків

МОЛОДЬ ТА СПОРТ

Площа Миру

Площа Героїв

14:00–14:30
Гра «Літературне доміно»
Мета проведення гри — розвиток
мотиваційних і пізнавальних навичок та пізнавальної активності її
учасників, підвищення інтересу до

14:00–14:30
Бадмінтон.
Одна з найактивніших ігор серед
дітей і молоді. Запрошуємо всіх охочих пограти в команді два на два.
Цей вид спорту сприяє не тільки

активній роботі всіх груп м’язів
і покращенню уваги, а й вмінню
працювати в команді задля спільної
перемоги.
14:30–15:20
Легка атлетика
Для тренування командного духу
і вміння співпрацювати один з одним ми проведемо легку атлетику,
яка включає в себе біг-естафетy,
стрибки в довжину і попадання м’ячиками в ціль. До участі запрошуються команди з трьох учасників.
Після пройдення активностей буде
підрахунок результатів і нагородження команд, які посіли призові
місця.
15:30–16:00
Твістер
Рухома гра для активної компанії.
Завдання дуже просте — не впасти, виконуючи черговий неймовірний пірует! Гра «Твістер» — ідеальна для веселих і активних людей,
особливо під час вечірок, на яких
хочеться безтурботно провести
час.
16:00–17:00
Алтимат-фрісбі
«Повага до суперника — найважливіша!» — саме такий принцип гри
в фрізбі. Запрошуємо всіх бажаючих пограти, сформувати власні
команди і не дати шансу команді
супернику спіймати ваш пас. Гра
підходить для дітей і дорослих.
Правила прості, а процес гри захоплюючий.
14:00–18:00 (впродовж дня)
Флорбол
Командний вид спорту. Різновид
хокею, де замість шайби, гравці
використовують пластиковий м’яч,
який потрібно забити у ворота
суперника, використовуючи ключки. Наші представники флорболу
залюбки розкажуть правила і поділяться секретами забивання голів.
Брати участь можуть як дорослі,
так і діти.

13:00–17:00
Локація з багатьма видами
спорту
Змагання з пауерліфтингу –силового вид спорту, де підіймають
штангу; армреслінгу – настільна
боротьба однією рукою тощо.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Площа Миру
14:00–18:00
«Кабінет психолога»
Психологія у перекладі з грецької
означає «наука про людську душу’і
вивчає діяльність людини з психологічної точки зору. Психолог —
людина, яка має вищу психологічну
освіту, основна робота якої — допомогти іншій людині розібратися
у собі і вирішити свої проблеми
самостійно. Щоб записатися на
прийом, підходьте заздалегідь!
14:00–18:00
Курс по Basic Life Support
Учасники фестивалю матимуть
змогу пройти курс з вивчення базової підтримки життєдіяльності та
попрактикуватися на манекені.
14:00–18:00
Твоє здоров’я у твоїх руках
(інфографіка)
Навколо локації висітиме інфографіка про здорове харчування,
правила рухової активності, інфографіка необхідної кількості випитої
води та опис симптомів інсульту та
інфаркту.
14:00–18:00
Надання першої медичної
допомоги при інсульті та інфаркті
Після короткої лекції учасникам
фестивалю запропонують розпізнати у пацієнтів інсульт та інфаркт.
У них буде змога перевірити вивчений матеріал та пройти симуляцию
надання першої допомоги у разі цих
хвороб.

14:00–18:00
Виставка хірургічних інструментів
14:00–18:00
Складання медичних пазлів

•

Презентація українського
стартапу Helmfon - шолому, який
ізолює навколишні звуки.

•

Презентація стартапу Senstone
- це модуль-кулон, який існує
на перетині штучного інтелекту
та моди. Він дозволяє перетворювати голосові нотатки в
текст, сортувати, здійснювати
швидкий пошук за ключовими
словами, темою, датою і місцем,
де ви були, коли робили нотатку.

13:00–17:00
Майстер-клас з надання першої
медичної допомоги людині в
надзвичайній ситуації.
Лекція про здоровий спосіб
життя

СУЧАСНА УКРАЇНА
Площа Миру
14:00–18:00
«Tech StartUp School Львівської»
політехніки презентують:
•

3D принтер для швидкого виготовлення комплектуючих;

•

Фотополімерний 3D принтер
для високоточних робіт;

•

Приклади різних еко-стартапів.

•

Робот-пластун для розміновування та транспортування
поранених в зоні бойових дій;
Ігрові роботи, розробки учнів
школи 10;

•

VR пристрої з різними симуляціями: відео показ від проекту
Ukrainer.

•

Виступ «Розвиток стартапів
та інноваційних лабораторій в
Україні» (Дмитро Донченко,
співзасновник лабораторії
FabLab, менеджер зв’язків з
громадськістю в Tech StartUp
School)

14:00 - 18:00
BetaLab
• Створення обладнання, механізмів та конструкцій, декоративні та інженерні, елементи
інтер’єру, дизайну.

14:00 - 18:00
Робототехніка «Дім Роботів»
Міжнародна лабораторія робототехніки, електроніки та програмування, напрямки якої є:
•

створення прототипів нових
пристроїв на замовлення компаній;

•

модернізація застарілих систем
та інтеграційних рішень;

•

розвиток екосистеми робототехніки у сфері навчання.

14:00 - 18:00
PiPillow
Розумна подушка, що не лише
вмикає улюблені пісні, а й будить
вчасно.
Під час довгих переїздів потерпаєш
від розряджених ґаджетів?
Винахідник придумав, як спроектувати особливий рюкзак. Завдяки йому батарея в телефоні або
ноутбуці завжди залишатиметься
зарядженою.
13:00-17:00
Показ нових сучасних технологій
і розробок від українських
інженерів.
3D принтер, VR-окуляри.

ВЛАДА ТА ГРОМАДА
Площа Миру
14:00–16:00
Квест «Структура органів влади»
Перевір на практиці своє вміння
взаємодіяти з владою і отримай
чудові подарунки;
16:00–17:30
Панельна дискусія
з представниками місцевої влади,
підписання меморандуму про
співпрацю між представниками
громадянського суспільства та
владою;
14:00–18:00
Вся структура влади
в зрозумілих інфографіках. Збір
скарг та пропозицій від громади.

МІСТЕЧКО
ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Площа Миру
14:00–18:00
Інтерактиви від представників
Громадських організацій:
• Пласт – Національна скаутська
організація України. Є неполітичною і позаконфесійною
молодіжною організацією. Мета
Пласту – сприяти всебічному,
патріотичному вихованню та самовихованню української молоді
на свідомих, відповідальних і
повновартісних громадян місцевої, національної та світової
спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту
та на засадах християнської
моралі.
Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Фундація
Регіональних Ініціатив” (ФРІ) –
потужний центр підтримки молодіжного руху, молодіжних організацій та підготовки молодих лідерів в
Україні.

ГО «ЧЕСНО»
Квіз «Чи обдурять тебе українські
політики»
Банери з інфографікою про
функції Громадських Організацій
та їхню структуру.
13:00-17:00
Громадські організації Попасної:
презентація, цілі та досягнення
«Комроз»
«Я вірю в своє місто»
«Батьківська спільнота»
«Агенти з місцевого розвитку»

«СТУДІЯ
ОРИГІНАЛЬНИХ ІГОР».
ІГРИ НАРОДІВ СВІТУ.
Площа Миру
14:00–18:00
Новус (морський більярд). Латвія
Популярна серед дітей та дорослих. Грати можна удвох чи вчотирьох. Мета гри: за допомогою кия
і битка, першим загнати в лузи свої
8 фішок певного кольору. Вік гравців — від 7 років.
Карум (Індія)
Гра доступна для дітей і дорослих.
Мета гри: ударами пальця по битку
загнати 9 фішок свого кольору
і одну червону фішку (королеву)
в лузи, розташовані по кутах ігрового поля. Вік гравців — від 5 років.
Крокинол (Канада)
Гру винайшов канадець Екхард
Веттлауфер у 1876 році. Корисна
гра на точність для 2–4- х гравців.
Розвиває високу ступінь концентрації і комбінаторне мислення. Мета
гри: вибивати фішки суперника за
ігрове поле, набираючи якомога
більше очок. Вік гравців — від 5
років.
Джаколо (Нідерланди)
На ігровому полі, обмеженому бортами, знаходяться пронумеровані

лузи, розташовані в іншому кінці
поля. Заганяючи шайбі в лузи, гравець набирає певну кількість балів.
Вік гравців — від 5 років.
Кульбуто (Франція)
Центр ваги стільниці припадає на
конусоподібну підставку, яка дозволяє без особливих зусиль обертати
ігрове поле в різні сторони від осі.
Тому гра набула назву «кульбуто»,
що в перекладі з французької
означає «неваляйка». Гра цікава
і доступна для дітей і дорослих.
Мета гри: за допомогою обертання ігрового поля, закотити кулі
в лунки. Вік гравців — від 5 років.
Змагання 15:00–15:30.
Єластік (Франція)
По краях поля натягнута еластична
гумка, за допомогою якої шайби пересуваються з одного поля на інше.
Гра не вимагає особливих фізичних
навантажень, вона цікава в колі
сім’ї та друзів. Мета гри — першим
загнати всі шайби на поле суперника. Вік гравців — від 3 років.
Кватро-Єластік (Чехія)
Це командна гра з неймовірним
рівнем азарту і емоцій. Участь у грі
беруть одночасно 4 гравця, дві
команди по два гравці! Чудова нова
гра, для квартири, офісу і дачі. Ігрове поле, у вигляді восьмикутника,
по 4-м сторонам натягнута еластична гумка, за допомогою якої шайби
пересуваються з одного поля на
інше. Вік гравців — від 3 років.
Корнхол (США)
Корнхол — гра на точність і концентрацію уваги. За доступністью
Корнхол, можна записати до інклюзивних видів спорту. Корнхол —
відмінно підходить для корисного
і активного відпочинку як в колі
сім’ї, так і в компанії друзів і колег.
Мета гри: потрапити спеціальним
мішечком в отвір на ігровому полі

з певної відстані. Вік гравців — від 2
років. Змагання 15:30–16:00.
Рибалка (Україна)
Гра на спритність, вправність і кмітливість. Розвиває координацію руху.
Мета гри: опустивши одну кульку
в лунку, закинути в лунку другу
так, щоб обидві кульки опинилися
в лунці. Вік гравців — від 2 років.
Змагання 16:00–16:30.
Акробати (Корея)
Конструктор-гра на точність
і концентрацію уваги. Гра розвиває
відчуття рівноваги і балансу, посидючість, дрібну моторику і просторову уяву. Конструктор Акробати
дозволить дитині створювати різноманітні і цікаві піраміди з маленьких
акробатів. Вік гравців — від 2 років.
Шарабешки (Украина)
Гра Шарабешкі нагадує нарди, але
на відміну від нард, в щарабешкі
можуть грати від 2 до 4 гравців. Не
складні правила, можливість грати
втрьох і в чотирьох, роблять гру
Шарабешкі доступною, веселою
та азартною. Гра розвиває: дрібну
моторику, посидючість, акуратність,
тактичне мислення і вміння планувати. Вік гравців — від 5 років.
Рошфор
Поверхня ігрового поля являє
собою діряву стіну. На мотузках
підвішений обруч, в який поміщається кулька. Учасник бере в руки
2 мотузочки і, маніпулюючи ними,
повинен підняти нагору кульку.
Мета гри: провести кульку від низу
до верху по поверхні, обходячи
всі отвори, швидше за суперника.
Гравець, зробивший це першим,
вважається переможцем. Якщо
кулька тричі впала, то гравец
програє. Вік гравців — від 4 років.
Змагання 17:00–17:30.

ДИТЯЧИЙ
МАЙДАНЧИК
Площа Миру
14:00–14:30
Гра «Машинки»
Колективна гра для дітей віком від
5 до 12 років. Під час цієї активності діти можуть навчитися взаємодіяти та допомагати один одному.
14:30–15:00
Гра «Давайте створимо театр»
Після роздачі ролей казки, модератор зачитує казку, діти уважно
слухають, а при появі їх персонажів
діти імпровізують згідно з почутим
текстом.
15:00–16:00
Гра «Будуємо міста»
Діти діляться на 3 команди, на три
міста, командам надають територію, обмежену кордонами. Правило: Не заходити за межі вашого
«міста». В кожній команді буде по
3 стражі, які будуть слідкувати за
дотриманням правил та при необхідності затримувати порушників.
В кожному місті буде встановлено
різного роду режим, різне ставлення до населення: від жорстокого до
гуманного, в залежності від міста.
Задача побудувати своє місто, за
допомогою переговорів з представниками облдержадміністрації та
наданих ресурсів.
16:00–16:30
Гра «Рухаємося вперед»
Дитяча гра, яка пояснює дітям, що
на нашому шляху до щасливого
життя будуть зустрічатися перепони, які ми повинні будемо успішно
долати. А перед тим трохи підготуємо їх до цих перешкод в ігровій
формі.
16:30–16:40
Танець «Соку-соку, бачі-бачі»
Стаємо з дітьми у коло, навчаємо

їх, які рухи треба повторювати за
куратором майданчика.
16:40–17:00
Танець «Бельгійський банс»
Банс-танок, в якому показуються
рухи для вивчення.

ФОТОВИСТАВКА
Площа Миру
14:00–18:00
На майданчику фотовиставки та
фотозони будуть представлені
яскраві світлини з різних куточків
України.
14:00–16:00
Фотоквест. Хто швидше виконає
завдання ведучого та викладе
фото з хештегом фестивалю, отримує чудові призи!
14:00–18:00
«Фотосушка» від місцевих
фотографів.
Для участі у фотовиставці приймаються найкращі авторські фотографії від місцевих фотографів у форматі 13х15, обов’язково з підписом
автора. Роботи виставлятимуться
на майданчику фотозони в день
проведення фестивалю «З країни
в Україну».
14:00–22:00
Зйомка від фотографа.
Протягом всього дня на локаціях
буде працювати фотограф і кожен
матиме змогу сфотографуватися
на пам’ять з нашими тематичними
брендовими аксесуарами та пізніше
отримати фото у групі «З Країни
в Україну» у Фейсбуці!
15:00–16:00
Лекція від фотографа «Фото — це
моє бачення. Як передати настрій
через кадр».
Місцеві фотографи діляться своїми
знаннями у сфері фото та надихнуть вас також долучитися до цього
творчого напрямку.

13:00–17:00
Фотосушка з фотографіями
історії Попасної і всіх художників
України.

СМАКОТА
Площа Миру
14:00–18:00
На цій локації ви зможете
скуштувати українську
традиційну страву - козацький
Куліш.

14:00–16:00
показ соціальної реклами від
MolodiyaFestival, трейлерів
фільмів від «Артхаус трафік» на
вуличній локації.
13:00–15:00
16:00–17:00
Показ українського кіна,
обговорення:
«Дике поле»2018, «Пригоди козаків
навколо світу»

ВЕЧІРНІЙ КОНЦЕРТ

•

Площа Миру
Лекції на актуальні теми.
Проводить Олександра Смірнова.
Тема: Інклюзія, жестова мова.

ТЕМАТИЧНИЙ
МАЙДАНЧИК:
«ІНКЛЮЗІЯ»

Площа Миру
Уроки жестової мови, бізіборди

Площа ПК «Україна»

18:00–22:00
• БЕZ Обмежень
• NESPROSTA
• Та сама
• BALAKLAVA BLUES

15:00-16:00

13:00-17:00

КІНОНАПРЯМОК

Площа Миру

ТЕМАТИЧНИЙ
МАЙДАНЧИК: «ЛЕКТОРІЙ»

ТЕМАТИЧНИЙ
МАЙДАНЧИК: «ІСТОРІЯ»
13:00-17:00
Вулиця Герцена 3
(Біля місцевого музею)
Розповідь про історію міста, його
пам’ятки

ТЕМАТИЧНИЙ
МАЙДАНЧИК:
«ВЕЛОПРОБІГ»
14:00-16:00
ВРЗ - р-н Черемушки
Пробіг містом на велосипедах. Вкінці маршруту – зона з чаєм/кавою/
водою

Alex Silakov

Проведення фестивалів «З країни в Україну»
стали можливими завдяки щирій підтримці
американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Свідомі музиканти української сцени

Київський рок-гурт NESPROSTA — це сенс, яким наповнена кожна композиція,
соціальність поезії і перевага змісту над формою. Музика команди, що починалася
як акустичний проєкт, як і раніше знаходиться на стику рок-музики та авторської
пісні. Над формулюванням власного стилю музиканти не заморочуються,
оскільки ніколи не обмежували себе жанровими і форматними рамками. Творчість
NESPROSTA — це інтелектуальна музика, що реагує на актуальні проблеми
суспільства і порушує питання, що цікавлять кожного, хто живе в українських
реаліях. Кожен поціновувач музики знайде щось своє у композиціях гурту.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – відомі
українські рок-романтики, які
завоювали багато сердець своєю
щирістю та вмінням відверто
ділитись своїми почуттями.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ розпочали
виступати в закарпатському
місті Мукачево в 1999-му році.
З того часу гурт випустив 5
студійних альбоми: “Underground”,
“#DИХАЮТОБОЮ”, “5 хвилин”,
“Буду з тобою!” та “Мільярди”.
25 серпня 2019 року на Співочому
Полі в м. Київ, бенд презентував
новий альбом “Мільярди”.
В підтримку якого,
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ має намір
охопити максимальну кількість
міст в Україні і не тільки.
Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ один
з небагатьох українських
альтернативних гуртів, які
збирають мільйонні перегляди

на YouTube! Всі кліпи останніх років давно
перетнули відмітку 1 000 000 переглядів.
Кожен виступ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – це
шалений потік енергії та емоцій.
З перших акордів вони заводять публіку
і не відпускають зі свого полону до самого
кінця виступу.

«Та Сама» - це дещо інтимне.
Це коли в очах бурхливі думки,
а в звуках безмежна глибина.
Це справжні емоції, історії душі,
що живуть в кожному з нас.
«Та Сама» - це всі відтінки
почуттів, це мова кохання,
це ніжна та справжня музика.
Це глибокі та ліричні тексти.
Це те, чого так не вистачає
в нашому світі...Це щире та
справжнє.. Це те, про що мовчить
твоя душа...
Alex Silakov
Alex Silakov - це сольний електронний
проект мульти інструменталіста і
композитора Олексія Сілакова, а його
дебютний реліз нещодавно відбувся
на лейблі Івана Дорна Masterskaya.
Він готовий представити наживо пісні,
які увійдуть в майбутній альбом.

Balaklava Blues — нові герої
українського електро-фольку.
Їхній унікальний важкий
басовий партизанський звук,
збалансовано поєднує
акустичні інструменти
та синтезатори 80-х років. Гурт
народився під час Революції Гідності
2014 року на Майдані Незалежності в
Києві, де канадський панк-музикант
Марк Марчик і українська етномузикознавиця Марічка Марчик
зустрілися й покохали одне
одного.

За часи існування Фундації соціальних інновацій її підтримували десятки підприємців, меценатів,
партнерських організацій. Але в цьому проєкті окремі слова подяки хочеться виказати багаторічним
партнерам організації — компаніям, які підтримували проєкт в ті часи,
на те не було ані грошей, ані впевненості в безпеці наших подій.
У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль
каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність
USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування
країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню
національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992
року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США.
До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів
досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем
охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах.
Фестивалі «З країни в Україну» - це волонтерська ініціатива 2014 року, яка перетворилася на наймасштабнішу
культурно просвітницьку подію у форматі мандрівного фестивалю за допомоги багаторічної підтримки проєкту
Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
Саме тим людям, які працюють в українських офісах цієї організації і розгледіли ініціативу проєкту із самого початку – ми
безмірно вдячні. Саме американському народу, який виділяє свої власні кошти, гроші платників на підтримку розвитку
демократії в різних куточках світу ми щиро дякуємо за підтримку. Співпраця із USAID для нас стала насправді дуже
особливим процесом, який багато чому нас навчив та надав можливість зрости до великої національної програми. Ми вдячні
співробітникам Агентства за кожен виклик, який ми пройшли разом. Ми вдячні всім громадянам США, які працюють в
Україні в цій програмі та допомагають нам розвиватися та ставати кращими. Цими словами ми хочемо донести до вас нашу
щиру підтримку вашій роботі й подяку за ваш вклад в зміцнення нашої країни.

Світло, звук, сцена завжди якісно та продумано
надавалися потужною
командою справжніх українських патріотів,
професіоналів своєї справи — компанією PR Music.
Засновники компанії Віталій та Яна Ковалевські були
тими людьми, які стояли у витоків створення Фундації
соціальних інновацій «З країни в Україну». Саме вони
стали партнерами перших волонтерських концертів
по військових частинах та тих фестивалів, які було
організовано у 2014 році ще до офіційної реєстрації
організації.

Проєкційне обладнання та мультимедійна підтримка
фестивалів - компанія Rent Media, завдяки
якій десятки тисяч людей по всій країні змогли
побачити нові українські фільми, спостерігати за
документальним відтворенням подій Майдану та
буремних років початку війни. Співзасновник компанії
Олександр Грамацький став справжнім другом
фундації на всі ці роки, неодноразово підтримуючи нас
в складні моменти.

За 5 років свого існування Фундація перетворилася із волонтерської ініціативи на одну
із найбільших проєктних організацій в Україні, яка працює над розвитком проєктів в Культурі
та Освіті. За останні роки підписано меморандуми про стратегічну співпрацю із Міністерством
молоді та спорту, Міністерством освіти та науки України, Міністерством інформаційної політики.
Фундація бере активну участь в розробці важливих стратегічних програм на рівні держави,
члени організації часто виступають експертами та консультантами в проєктах партнерів та
інших громадських організацій.
Серед найгучніших проєктів та програм Фундації окрім десятків організованих непублічних тренінгів та лекцій,
стратегічних сесій та розробок стратегій, так медійні проєкти, як:
«Обличчя міст», «Щасти на ЗНО», «Музика Гідності», «Освітній Марафон», Освітній проєкт «Відкривай
Україну», і, нарешті, найбільший український культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», який
цього року сягне позначки у 73 фестивалі і пройде у 18 містах нашої країни. Цього року фестиваль зустрічає
Закарпаття, Приазов’я, Бессарабія, Північна Донеччина, Південна Донеччина та Луганщина
У Фундації ми віримо в те, що немає окремого горя, і проблем, які стосуються когось іншого, і в те, що немає
більшої цінності, аніж життя та щастя людини. А отже, у всій нашій діяльності ми намагаємося сповідувати
системний підхід, сприймати світ цілісним, а проблеми країни – складним причинно-наслідковим ланцюжком.
І в цьому ми прагнемо знаходити причини нагальних викликів і працювати саме з ними. Вся наша діяльність є
повністю людиноцентричною. Ми вважаємо, що економіка, наука, армія та технології мають працювати на людину,
створюватися для захисту та розвитку людини. Відповідно до цього, ступінь розвитку та свідомості людини є
запорукою формування якісного запиту на розвиток для цих важливих царин людської діяльності. Саме тому ми
вважаємо найголовнішими інвестиціями часу та зусиль саме освітні та культурні проєкти, які мають створюватися
в абсолютно різних контекстах — від спільноти громадянських організацій до культурних менеджерів, від лікарів
до науковців.
Ми шукаємо партнерів та однодумців. Ми знаємо, що насправді трикутника бізнесу, влади та громади не існує.
Є геометрія взаємодії спроможних громадян, які беруть на себе відповідальність за своє майбутнє та майбутнє
своєї країни. І в цій геометрії діють закони гідності, шляхетності. Якщо те, що ви прочитали зрезонувало із вашими
чеснотами та вашим розумінням — будемо раді вашим пропозиціям та ідеям. Ким би ви не були — підприємцем,
волонтером, чиновником, президентом.

