місто МИРНОГРАД

програма Фестивалю
«З країни в Україну»
«З країни в Україну» – це масштабний культурно-просвітницький фестиваль, який щороку відбувається в містах України. Проєкт
започатковано у 2014 році, щоби максимально допомогти місцевим громадам на
Сході країни наповнити свої міста атмосферою єдності та підтримки. Проєкт реалізує
Фундація соціальних інновацій «З країни в
Україну» за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні».
Фестиваль, задля уникнення скупчень людей, проводиться на різних локаціях: Центральний простір, Україна традиційна, Україна
активна, Україна сучасна, Україна змістовна
та локації від команди міста Мирнограда:
«Творці саду», «Із минулого в майбутнє (сила маленьких зерняток)», «Сад як екосистема».
Перехід на сайт
фестивалю
за QR-кодом

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР

Радіо «З країни в Україну»

Ефіри з ведучими про всі події фестивалю та про наших партнерів. Зустрічі з місцевими активістами, представниками влади та організаторами заходів. Прямі трансляції з локацій фестивалю
та цікаві розмови з учасниками програми, прямі включення з артистами. На цій локації найактивніші зможуть здобути цінні знання та отримати приємні подарунки.

Фотовиставка
Виставка фотографій із дрона від Григорія Веприка – український фотограф, засновник проєкту «Індустріальна Україна».

Влада та громада
На локації можна дізнатися про устрій влади в Україні. Відповімо на Ваші питання:
Хто за що відповідальний в країні?
Хто кому підпорядковується?
До кого і з якими проблемами звертатися?
Інфографіка про структуру влади в Україні та в громадах;
Роздача пам’яток про структуру влади в Україні та в громадах;
Консультації з політологом Курінним Миколою щодо взаємодії з владою;
Заповнення анкет на планшеті для долучення до співпраці з місцевою владою.

Локація: вул. Соборна, 5, територія перед ПК «Україна»
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Локація 1
«Творці саду» – можна побачити, як впливати на прийняття рішень у
громаді, та як покращувати своє матеріальне становище.

Локація 2
«Із минулого в майбутнє (сила маленьких зерняток)» – можна відчути
наскільки талановиті та самобутні наші пращури, сучасники та майбутнє покоління.

Локація 3
«Сад як екосистема» – можна відчути, що все з усім пов’язано у світі
загалом та у нашому місті зокрема.

УКРАЇНА ТРАДИЦІЙНА
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Містечко майстрів

УКРАЇНА ТРАДИЦІЙНА

Створення ляльки-мотанки, ознайомлення з традиційними техніками;
Слобожанський розпис дерев’яних декоративних предметів побуту;
Створення предметів з кераміки, огляд основних технік обробки глини;
Ознайомлення з особливостями письма козацької доби – Козацьким скорописом,
написання тексту гусячим пером;
Освітня розмова про Дерево роду та основи генеалогії, виготовлення макета дерева
з декоративного паперу.

Програма від Українського інституту національної пам’яті
Лекції (на сцені)
Презентація книги «Волонтери: сила небайдужих». (Спікерка: Наталя Хоменко-Позняк);
«Як знайти репресованих родичів?». Презентація освітніх відео. (Модератор: Євгеній Янкевич);
«Генеза населених пунктів Степової України в козацьку добу»;
Анімаційний проєкт «Південь без міфів». (Лектор: Ігор Кочергін).
Презентації
«Перша індустріалізація Південного Сходу України: формування нової ідентичності
регіону». (Лектор: Ігор Кочергін);
«Діалоги про війну». Як навчати історії. Презентація проєктів Українського інституту національної пам’яті. (Спікерка: Ганна Байкєніч);
«Відлуння Голодомору»: читаємо спогади по книзі «Пам’ять роду». (Модераторка: Наталя
Хоменко-Позняк).
Ігри, моделювання
Презентація настільних ігор Інституту «Українська революція», «УПА – відповідь нескореного народу». (Модераторка: Ганна Байкєніч);
«Броня та крила трьох стихій: Українське військо в небі, на землі та на морі». Моделювання паперових моделей військової техніки періоду Української революції 1917 – 1921 рр.
(Модераторка: Бойко Тетяна).
Локація: вул. Соборна, 5, територія перед ПК «Україна»
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Фотонапрям від Української асоціації професійних фотографів

Фотовиставка «Східна Україна у 70 – 90 роки»;
Флешмоб з відтворення старих фотографій.
Лекція про проєкт «Індустріальна Україна» та виставка на Центральному просторі від Григорія
Веприка;
Лекція про фотографію від Валентина Кузана.

Кiнонапрям від «Сучасного українського кіно»
Майстер-клас зі створення анімаційних фільмів та мультфільмів;
Лекція про український кінематограф та його продюсування від Ельміри Асадової.
Кінопокази:
«Фокстер і Макс». Фантастичний сімейний фільм про пригоди хлопчика та собаки-супергероя.
Режисер: Анатолій Матешко;
Короткометражні фільми від ГО «СУК»;
«Мої думки тихі». Трагікомедія про відносини сина й матері та про гонитву за щастям
в українських реаліях. Режисер: Антоніо Лукіч.

Відкрита бібліотека від Українського інституту книги
Стенд з QR-кодом на Українську цифрову бібліотеку;
Подарунки всім активним учасникам майданчика.
Лекція про Український інститут книги та його програми;
«Чому бібліотеки мають бути SMART?»;
Лекторій про стан української літератури та можливості для молоді;
Презентація книжки;
Літературний вечір «Поезія із Заходу на Схід».
Локація: вул. Соборна, 5, територія перед ПК «Україна»

Музей науки

УКРАЇНА СУЧАСНА
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Інтерактивний простір з 10 науковими та дослідницькими експонатами. Кожен з об’єктів допоможе зрозуміти фізичні та хімічні явища. Також на майданчику можна буде пройти квест між
експонатами та послухати подкасти від Музею науки, взяти участь у майстер-класах.
На виставці дозволено торкатися експонатів!

Лекторій про науку
Лекція від астрофізикині Дар’ї Добричевої «Молочний шлях та інші галактики»;
Лекція від біотехнолога Євгенія Кіося.

POCKETCITYAR
Презентація та розіграш листівок від проєкту PocketCityAr (укр.«Кишенькове місто») –
проєкт, який популяризує архітектуру міст через сувенірну AR-продукцію.

Локація: вул. Соборна, 5, територія перед ПК «Україна»
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Молодь та спорт

УКРАЇНА АКТИВНА

Тут можна ознайомитись із маловідомими в Україні видами спорту, які все ж мають своїх
поціновувачів та заслуговують на увагу.
Змагання з крокету: кожен відвідувач може спробувати пограти в крокет – французьку
спортивну гру 17 століття.
Змагання з флорболу та майстер-класи від Федерації флорболу України: на майданчику
можна пограти у флорбол – різновид хокею, який зародився у Швеції в 70-их роках XX
століття;
Змагання з бадмінтону та інших видів спорту для всіх охочих.
Найактивніші відвідувачі отримують спортивні подарунки.

Охорона здоров’я
Анонімне тестування населення на ВІЛ, інформування населення про ВІЛ;
Програма НеСоромно (самообстеження молочних залоз, базові правила контрацепції).
Тривалість – 45 хвилин.
Зарядка та дихальна гімнастика. Тривалість – 15 хвилин;
Проєкт ГО УМСА «CuteMed» – знайомство дітей з роботою лікаря
в ігровій формі. Тривалість – 45 хвилин;
Майстер-клас з чищення зубів. Тривалість – 15 хвилин;
Проєкт ГО УМСА Арттерапія. Тривалість – 1 година.

Локація: вул. Соборна, 7

Наші партнери з програми

