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Ярмарок молодіжних проєктів 
«Небайдужі» у смт Доброслав 2020



Перелік проєктів, поданих на конкурс
1. «Екологічні стежки Доброслава» - створення нового туристичного маршруту 
2. «Яскраві фантазії» (художнє оформлення фасаду корпусу №2 ДНЗ «Теремок»)
3. «Sky-cinema» - організація роботи літнього кінотеатру під відкритим небом 
4. «Baby-club» (створення розвивального середовища у ДНЗ «Теремок» смт Доброслав
5. «Золота осінь»: організація роботи клубу за інтересами для цікавого проведення дозвілля

людей поважного віку
6. «Створення анімаційної програми «Святкуємо разом» на базі театральної студії «Табула

раса»
7. «Flower meadow » (ландшафтний дизайн території біля другого корпусу ДНЗ «Теремок») 
8. Організація роботи майстерні handmade «Доброславський сувенір» 
9. «Сила – в тобі!» - створення серії короткометражних мотиваційних відеороликів для 

молоді
10. Створення спортивного майданчика для гри у пейнтбол в Доброславі – перший етап 

впровадження комплексної розважально-інтелектуальної програми клубу «Золота шпага» 
11. «Доброслав – місто креативних професій» (профорієнтаційний освітній проєкт)
12. «Барвистий Доброслав» ( озеленення території селища квітковими газонами)
13. «Створення сучасного молодіжного вокального гурту у смт Доброслав»



«Екологічні стежки Доброслава»
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«Сила в тобі»



«Створення спортивного майданчика 
для гри у пейнтбол в Доброславі »



«Створення спортивного майданчика 
для гри у пейнтбол в Доброславі »



«Створення сучасного молодіжного
вокального гурту у смт Доброслав»



ЦИТАТА: 
«Участь у конкурсі «Кращі практики 

місцевого самоврядування» - це чудова 
можливість заявити про себе і бути 

почутими. Це конкурс для успішних, дієвих 
та активних громад, які вміють 
працювати і гідні високих оцінок»
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