Громадська організація «Центр
розвитку громад» стала однією
з
переможниць
Конкурсу
соціальних проектів-2015
Щасливі повідомити, що громадська організація «Центр розвитку
громад» стала однією з переможниць Конкурсу соціальних
проектів-2015, вигравши з проектом «Боярка-анонс: створення
сайту анонсів подій м.Боярка» (організатори конкурсу – ГО
«Молодь Боярки» за підтримки міської організації «Блок Петра
Порошенка «Солідарність»).
Спільно зі своїми партнерами – Києво-Святошинським центром
соціально-психологічної реабілітації населення та ініціативною
групою «Контактер» – учасники проекту мають на меті розробку
сайту, котрий допоможе жителям Боярки орієнтуватися в
соціокультурному просторі міста.
Виконавці проекту:
ГО «Центр розвитку громад» (керівник проекту, автор ідеї
та наступний супровід сайту в якості головного редактора
– Марія Кириленко).
Києво-Святошинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення (Доменне ім’я та хостинг. Вебдизайн та постійний технічний супровід сайту – Станіслав
Яценко).
Ініціативна група «Контактер» (Арсеній Гужва –
програмування та наступний апгрейд).

На фото: керівник ГО «Молодь Боярки» Олександр Зарубін вручає
сертифікат переможця Марії Кириленко, авторці проекту «Бояркаанонс».
Докладніше про проект «Боярка-анонс».
Мета проекту:
Об’єднати

боярчан
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змістовного здорового дозвілля шляхом створення Інтернетресурсу, котрий надавав би їм інформацію про події
соціокультурної сфери та координував би їх діяльність.
Актуальність проекту:
Активність боярчан останнім часом значно зросла, в Боярці
відбувається все більше громадських та волонтерських заходів,
екскурсій, акцій з благоустрою, культурних подій. Склалася
ситуація, за якої 1) Організатори призначають заходи на один і
той самий час (або з недостатньою різницею в часі), бо не
поінформовані про інші події в місті. 2) Боярчани пропускають
цікаві і важливі для них події. 3) Жителі Боряки не знають, як

змістовно провести вихідні дні 4) Батьки маленьких дітей не
знають, яким чином цікаво та змістовно організувати дозвілля
своїх дітей. Невдоволення цією ситуацією висловлювали,
зокрема, члени групи «Боярське земляцтво» в соціальній мережі
Фейсбук.
Завдання проекту:
Допомогти організаторам обирати оптимальний час
проведення заходів (щоб різні події не призначалися на
один і той самий час).
Надати боярчанам та гостям міста інформацію, де можна
відпочити (фестивалі, концерти, вистави, свята, народні
гуляння), куди повести дитину з розвивальною метою
(майстер-класи, конкурси, змагання), до якої корисної
справи долучитися (волонтерські заходи, благоустрій,
клуби, групи підтримки), які заходи із здорового способу
життя обрати (туристичні зльоти, екскурсії, прогулянки
на природу, велопробіги, спортивні змагання) тощо.
Результати проекту:
У результаті здійснення проекту в місті Боярка з’явиться
зручний та сучасний сайт, котрий дозволить координувати між
собою призначення важливих загальноміських заходів – зборів,
круглих столів, громадських слухань, практичних семінарів та
інших навчальних заходів, екскурсій, концертів, конкурсів та
інших мистецьких подій, засідань клубів і будь-яких інших
місцевих ініціатив, що мають стосунок до громадського та
культурного життя міста. Організатори заходів зможуть
координувати між собою проведення подій. А пересічні боярчани
зможуть обирати, куди піти вихідного дня і до якої громадської
ініціативи приєднатися. Наявність додатку, що дозволятиме
заходити на сайт із смартфонів, дозволить зробити користування
сайтом «Анонс. Боярка» зручним і мобільним. Назавжди відійде в
минуле ситуація, за якої а) на один і той же час
призначатимуться важливі заходи і б) жителі міста не
знатимуть, куди піти у вихідний день. Користь від цього

проекту отримають всі жителі міста Боярка.

Про сайт “Анонс. Події та
заходи Боярського регіону”.
Сайт “Анонс” створено з наступною метою:
І. ПОДІЇ
1. Допомогти організаторам обирати оптимальний час для
заходів (щоб різні події не призначалися на той самий
час).
2. А також, щоб боярчани та гості міста завжди знали:
де можна відпочити (фестивалі, концерти, вистави, свята,
народні гуляння);
куди повести дитину з розвивальною метою чи просто
розважитись (майстер-класи, конкурси, змагання, дитячі
свята);
до якої корисної справи долучитися (волонтерські заходи,
благоустрій, клуби, групи підтримки);
які заходи із здорового способу життя обрати (туристичні
зльоти, екскурсії, прогулянки на природу, велопробіги,
спортивні змагання) тощо.
ІІ. ДОВІДНИК
Дати можливість боярчанам швидко знаходити інформацію щодо
державних і приватних підприємств, комунальних закладів,
громадських організацій, релігійних громад, клубів, окремих
підприємців та просто боярчан, що надають певні послуги.
Сайт створено в рамках Конкурсу соціальних проектів-2015
(організатори – ГО «Молодь Боярки» та міська організація «Блок

Петра Порошенка «Солідарність»).
Виконавці:
ГО «Центр розвитку громад» (керівник проекту та автор
ідеї – Марія Кириленко).
Києво-Святшинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення (веб-дизайн – Стас Яценко).
Ініціативна група «Контактер» (Арсеній Гужва – основний
виконавець робіт із створення сайту).

