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роздл I

1. Назва проекту: <Н.асr:iльна гра <<Показуха>
1.1. Назва заходу j\Гs][: (ВсеукраТнський TypHip з настiльноi гри <<Показуха> в

Киевi>;
1.2. Назва заходу J\lЪjl: <ВсеукраТнський TypHip з настiльноТ гри <Показуха> у

Львовi>;
1 .3. Назва заходу J\b]}: кВсеукраiнський TypHip з настiльноТ гри <Пок€вуха)) в

Сумах>.

2. PiBeHb проведенняt: всеукраТнський.

3. Змiст проекту: iнфlормацiйно-просвiтницький.

4. Пiдстава лля розроблення проекту: rзiдповiдно до }'казiв Президента
УкраТни вiд |2 червня 2015 року JЮ ЗЗ4 uПро заходи lлоllо полiпшення
нацiонально-патрiотичного виховання дiтей T€t молодi>, вiд 18 травня 2019 року
.}ф 2Вб кПро Стратегiю нацiонально-патрiоти.лного виховання)), постанов
Кабiнету MiHicTpiB Украliни вiд 09 жовтня2020 року Jt 932 <_Про затвердження
гlлану дiЙ щодо реалiзацii Стратегii нацiон€Lпьно-патрiотичного виховання на
2020-2025 роки>>, вiд 30 червня 2021 року Jф 67З пПро затверlIження ЩержавноТ
цi.lrьовоi соцiальноi прогрrами нацiонально-патlэiотичного виховання на перiод до
2025 року та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мirriс,грiв УкраТни>.

5. TepMiH реалiзацiТ проекту:
початок - 20 жовтня2021 року;
закiнчення - З0 хистопада2021 року.

5.1. TepMiHlr реалiзацiТ заходiв:
захiд J\Гчl-JЮ3 - 31 жсlв,rня 2021 року.

6. Мiсце проведення заходiв:
захiд Jф1 - м. КиТв, вул. Оrrеся Гончара3З;
захiд J\Ъ2 - м. Львiв, вул. Кульпаркiвськ а 2З0 , готель <Гелiкон>;
захiд JsЗ - м. Суми, вул. Покровська 9/1, конгрес центр C/IY"
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7. Мета та обrрунтування акт,уальностi реалiзацii прrэекту, tIроведення
заходу:

Метою реалiзацiТ пр,оgцlу € поп,/ляризацiя украiнськоi мови та пiдвищення
рiвня обiзнаностi в icToplii як важливих атрибутiв нацiональноТ iдентичностi та
нацiональноi цiнностi, пс)долання моIlно-культурноi меншовар,Iостi украТнцiв.

Проект е акту€шьни]и, оскiльки популяризацiя yKpaiHcbKclТ мови та icTopii -
це НадЗвичаЙно важливиЙ елемент у розвитку держави, адже r{e однi iз основних
атрибутiв нацiональноi iiдентичностi. Розвитсtк мовноi полiтlпки повинен бути
СисТеМним та органiзованим i факт,ично BiHt почався тiльки пiсля РевоrrюцiТ
Гiдностi. 'Гакож ocTaHHiM часом важливим розважаJIьним елементом серед
молодi ст€uIи настiльнi iгри. Проr,е близы<о 85 % Bcix настiльних iгор с

росiЙськомовними, що безумовно негативно вплива€ на становище украiнськоТ
МОВи та ii статус загалошr. Щля пiдвиlцення ролi украiнськоТ мгови та збiльшення
ЧаСТки населення, особлл{во молодi, rцо розмо]вляс yKpaTHcbKoIo мовою, потрiбно
аКТИВНО ПросУВати якiснtиЙ украiнськиЙ продукт у Bcix сферах, починаючи iз
книгодрукування закiнчуючи кiнематографоNI, в тому числi сприяти розвитку
украТномовних настiльних iгор.

8. OcHoBHi завдання проекту:
пiдготовка настiльноТ гри <<Г{оказуха>> iз врахуванням зауважень та

рекомендацiй;
ВиГоТовлення 29З .комплектiв настiльн<ri гри <<Показу_ха>>, Тх подальше

розповсюдження регiонами УкраТни (передача у молодiжнi цеitтри, центри НПВ,
громадськi органiзацii тощо);

ПроВеДеНня З TypHipiB серед ц>авцiв кГIоказухи> з метою популяризацiТ
украiномовних настiльних iгор i, як наслiдок пiдвищення ролi украТнськоi мови в
молодiжному середовиlлiL ;

обмiн досвiдом щоlIо пiдвищення ролi украiнськоТ мови як нацiональноТ
цiнностi та важливого атрибута нацiонально'[ iдентичностi ллiж учасниками iз
рiзних регiонiв УкраТни;

Популяризацiя yKpa[HcbKoi мови та пiдвищення iT ролi як нацiональноТ
цiнностi та важJIивого атрибута нацiональноТ iiцентичностi.

9. Очiкув аний резулLтат:
Результатом реалiзiлцiТ проекцr е популяризацiя украiнськоТ мови та

пiдвищення рiвня обiзнаностi в icT,opii як ]важливих атрибутiв нацiональноТ
iдентичностi та нацiональноТ цiнностi, подолання мовно-культурноТ
меншовартостi 1rкраТнцiв,

Соцiыlьно-економiчними результатами реалiзацiТ проеrсту е пiдвищення
ролi украТнськоi мови як нацiональноТ цiнностi та ва)I(ливого атрибута
нацiональноТ iдентичностi, популярrазацiя yllpaTHcbKoT мови серед учасникiв.
ПРОведення заходiв в Кисвi, Львовi та Сумах ,цасть змогу ознi,tйомити учасникiв
iз культурними особлив<)стями цих MicT та iх ролi в утвердtженнi украТнськоТ
МОВи як нацiональноi цiн-tлостi та важJIивого атрибута нацiональноi iдентичностi.
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У результатi реаrriзсrцii проекту буле охс)плено близько 5 000 осiб з числа
молодi та iнших категорiЙ населенн:я УкраiЪи шляхом безпосередньоТ участi в
ПРОектi 75 учасникiв з переважноТ бiльшсlст,i регiонiв Укра.iни, якi поширять
iнформацiю про нього в своТх регiонах. Також в paмIcax проекту буд.
РОЗПоВсЮджено 29З комгIлекти HacTiзrbHoT гри кПоказуха>, якi булуть переданi в

У молодiжнi центри, цеI{три НПВ, громадсысi органiзацiТ тoщо, що дозволить
ПОшириТи iнформацiю про проект та сп:риятиме популяризацii украТнськоi
молодi серед населенtlя, насамперед молодi, пiдвищенню ролi украiнськоТ мови
як нацiональноТ цiнностi та важливого атри(5ута нацiональноТ iдентичностi. KpiM
ТоГо, iнформацiя про проект буд,э поширена через мережi партнерських
ОрганiзацiЙr, представники яких вiзьп,Iуть участь у заходi, активне використання
друкованих, iHTepHeT ЗМI, соцiальнюl медiа та iнших ЗМI.

Цей проект мае довгостроковi перспективи, а саме: проект сприятиме
Популяризацii украТнськоТ мови, переходу бiльшоi кiль,костi молодi на
УкраТнську мову як мовy повсякденного спiлrсування. Також реалiзацiя проекту
стане в IIодапьшому lltоштовхом для створення подiбнl.rх украТномовних
настiльних iгор. KpiM того, реа.пiзацiя проекту сприятиме збiльшенню
популярностi теми нацiона,rьно-патрiотtlчrrого вихованн]я у суспiльствi,
посилиться роль громадських органi:lацiй та державних установ, якi займаються
питаннями нацiонально-патрiотичнtого виховання т,а Iriдвищення ролi
Украiнськоi мови як нацiональноТ цiнностi та важливого атрлrбута нацiональноТ
iдентичностi.

Пiд час реалiзацii проекту буде дотриIчIано принцип гендерноТ piBHocTi,
орiснтовниЙ склад учаснlлкiв становить: жiнки - 48Уо, чоловiки - 52%.

За"lучення до проекту пр(эдставникiв обох стсtтей забезпечить
конструктивну взаемодiю i обмiн, мiркуваннями щодо пiдвищення ролi
yKpaТrrcbKoТ мови як нацiональноТ цirrностi та важливого атрлrбута нацiональноТ
iдентичностi, подолання мовно-культурноТ меншовартостi ук:раТнцiв. Програму
розроблено таким чином, щоб забезпечити piBHi можливостi д:rя обох статей.

роздIл II

1. Органiзацiя вiдповiда;Iьна за реалiзацiю проекту, проведення заходу:
Громадська органiзацiя <Всеукраiнська ]]ромадська оргulнiзацiя <Молодий

НародниЙ Рух>, вул. Олеся Гончара, -\З, м. Киiв, 010З4, тел.: 0962406569.

2. Посадова особа, вiдповiдальна за реапiзацiю проекту, пpоведення заходу:
Ференчак Ярослаrl Iвановичt - голова громадrэькоТ органiзацiТ

<ВсеукраТнська громадська органiзац iя <<IVIо.цо,ций Народний Рух>.

З. Перелiк органiзаrцiй, rцо беруть участь у реалiзацii гrtrlоекту, проведеннi
заходу:

Громадська органiзацiя <ВсеукраТнська 1-ромадська оргаLнiзацiя <Молодий
Народний Рух>, вул. Гончара,ЗЗ, м. В.иiв,010З4, тел.0962406J;69.



РОЗДIЛ III

1. Кiлькiсть та категорiя учасникiв заходу:
усього - 75 осiб, у тому числi:
жiнки -З6, чоловiки -З9.

2. Кiлькiсть запучених працiвниr.liв до реалiзацii проекту, проведення заходу
iз зазначенням фаху:

волонтерiв - 10 осiб.

з.с

прибуття та часникlв
Снiданок
Проведення 1 етап и <<Показуха))

Пiдведення

. Uцен нии план реаJllзацll п
Етапи

реалiзацii
Опис заходiв для здiйснення етапу Строк

реалiзацiТ
етапу

Вiдповiда,rьний
виконавець
(прiзвище та

iнiцiали, посада'
Пiдготовчрlй
етап

Створення робочоi грlzпц з N{етою
координацii для реаrriзiлцii проекту.
Створення он:лайн-анкети
кандидатiв для учасни:кiв TypHipy;
поширення iнформацiТ про початок
проекту; збiр та анапiз поданих
заявок на участь; вiдбiр та
запрошення yчасникiв _проекту

20-24
жовтня
2021 року

Максим
Паляниця,
голова
CeKpeTapiaTy

основний
етап

Розробка фiнальногсl BapiaHTy

настiльноi гри <Пока.зуха> та ii
друк.
Розповсюдження та п()п)/ляризацii
серед суспiльства настiльноi lри та
проведення трьох TypH;ipiB.

25 жовтняt
2021r рок},

l5;

листопада
2021 року

Ференчак
Ярослав,
голова;

Курник Оксана-
Валентина,
заступник
голови

заключний
етап

Пiдготовка звiтноI докlrц gнтацii 16-30
листопада
202I року

Курник Оксана-
Валентина,
заступник
голови

3.1 Сценарний план проведення заходiв J\Ъ1-3:

31 жовтня 202l року (недiля, MicTa Киiв, Львiв, Суми
07.30 _ 08.15
08.15 - 9.00
09.00-10.30
10.з0-1 1.45
1 1.45-|2.|5
12.|5-13.00 Обiд

пiдсумкiлr 1 етапу гри <по
Перерва

ха))



з.00-14.30 Проведення 2 етапу гри <<Показуха>>

4:30-ll4:45 Перерва
5:00- 15:30 Пiдведення пiдсумкiв 2 етап и <По ха))
5:З0- 15:45 Перерва
5:45-17:|5 Проведення 3 етапу rри <Показуха>
7: 15-17:З0 Пiдведення пiдсумкiв З етапу гри <Показуха)
7 .з0- 18.15 Вечеря
8. 1 5- 19.00 Урочисте закриття заходу та вiд'iзд учасникiв

4. Характеристика матерiально-технiчного забезпечення проекту,
заходу:

Jю

зlп
Назва I(iль-

l<icTb

Призначення

1 Харчування учасникiв 75 Заходи вiдбуватлIметься цiлий день
учасниками яких будуть гостi з

iнших MicT, том,у с необхiднiсть в
хаоччваннi

2. Оренда залiв для
провеlIення TypHipiB

aJ Оренда залiв для проведення
TypHipiB: учасники проходитимуть
турнiри, тому е необхiднiсть в
орендi спецiа;rьно облаштованих
залiв (буле здiйснена за кошти ГО
(ВГО <IVIолодий Народний Рур).

а
1 Полiграфiчна продукцiя :

Настiльна гра <<Показуха>>,

яка розроблена ГО (ВГО
<Молодий Народний Рух>
Комплект:
- Коробка Коробка кришка-
дно розмiри |92 * 192 * 65
(внутрiшнi, висота кришки
б5) основа переплетений
картон товщиною 2 мм з
повно кольоровим друком i
матовою ламiнацiсю.
- 100 карток зi словами(
Розмiр: 90х50 мм,
Папiр:Мопdi DNS
PREMIUM 300 г) та 24
додатковi (Розмiр: 90х50
мм, Папiр:Ivlопdi DNIS
PREMIUM

29з
Потрiбнi для того, шоб
надрукувати настiльну гру
<Показуха>. I-pa <Показуха>
допоможе в iнтерактивнiй та
цiкавiй формi популяризувати
украТнську MoEty та закрiпити
знання iз icTopiТ нацiона-чьно-
визвольних змагань. Вона вiдiграе
важливу роль в усвiдомленнi
NIолодими людьми важливостi
минулих подiii, нагаду€ про
визначнi прикла,ци патрiотизму та
заохочу€ моJlодь займатись
н ацiонально-патр iотичним
вихованням. Переваги даноТ гри у
цьому, що кiлькiсть учасникiв
необмежена, пр()те рекомендована
на piBHi 12 осilб. Гра сприятиме
попуJIяризацiТ ),краТнськоi мови,
пiдвищення рiвня обiзнаностi в



icTopiT, особливо
поколiння, яке

молодого

розповсюдження

формуеться
складних соцiальних умовах i

якому потрiбно привити
нацiональнi.
планчсться

Iншi витрати:

неопреновi багаторазовi
захисгli маски Питта

настiльних iгор через мережi
молодiжних центрiв, партнерських
органiзацiй та учасникiв проекту.

Необхiднi для пiдг,отовки дизайну
гри та окремих iT елементiв до
друку (будуть забезпеченi за
кошти ГО (ВГО <Молодий
Народний Руп).

Учасникiв необхiдно забезпечити
засобами iндивiдуального захисту
(маска, дезiнфектор) задля
недопущення поширення COVID-
19.

Vlаска з неопрена мiстить матерiал,
який не викликае алергiчних

реакцiй, ефективно вiдводить
вологу i не ускладнюе дихання.
Маска щiльно прилягас до обличчя
i не утворю€ вiдступiв по краях.
Переваги маски: можливiсть
багаторазового використання,
високий комфорт при HociHHi, а

також плоска форма, яка робить
маску зручною в застосуваннi i
зберiганнi. Переваги маски з

неопрену над медичною в тому, що
пiсля кожного використання маску
можна обробити антисептиком або
обдати маску окропом/паром та
використовувати в под€L,Iьшому,

що е економiчно вигiдним (2 шт.

додаються до звiту).

77

Послуги графiчного
дизайrлера ( 30 годин)

1

4.



дезiнфiкуючий засiб iз

дозатс)ром (антисептик для

рук) А.ХЩ-2000 l л

Екотоlэби логотипом

забезпечення наявнiстю засобiв
iндивiдуального захисту (ЗIЗ) для
кожного учасника. Також
необхiдно забезпечити вологе
прибирання з використанням
миючих та дезiнфекцiйних засобiв,
проводити обробку поверхонь,
мiсць контакту рук учасникiв
(мiсця сидiння, посуд, папатки,
тоrцо) спиртовмiсними
дезiнфекцiйними засобами

Виготовленi екоторби видаються

учасникам заходу, для
популяризацiТ заходу та цiкавоТ

репрезе}rтацii проекту

реалiзованого в рамках
нацiо нально- патр i отичного
виховання. l.аний вид брендовоТ
продукцiТ зацiкавить ширше коло
молодi полiтикою НПВ та iT

заходами, тим самим збiльшить
позитивний вплив на населення.
Учасникам видасться 75 шт.,
Мiнмолодьспорту 2 шт. (для

звiту).

розлл IV

1.Загальний обсяг фiнансування заходу: 129 500,00 грн у тому числi:
за ра]кунок коштiв державного бю,цжету - 1 10 000,00 грн.
за ра]кунок позабюджетних коштiв - 19 500,00 грн.

2. ПС:Релiк органiзацiй-учасникiв та розмiр Тх дольовоi участi у проектi,
заходi або внески за участь:

Мiнмолодьспорт * 110 000,00 цlн;
ГО (]ЗГО кМолодий Народний Рух> - 19 500,00 грн.
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3. Ща.нi про структуру ви,трат на реалiзацiю проекту, проведення заходу:

J\ъ

зlп
FIайменування cTaTTi

витрат
Загальна
су,ма, грн

числi:
за рахунок
бюджетних
коштiв, грн

за рахунок
iнших

джерел, грн
1 Оплата проiЪду, добових,

про)кивання та харчування
учас:никiв заходу

9 225,00 9 225,00 0,00

2. Оренда примiщень,
териrторiй, споруд, де
проводиться захiд (r"
пла]]а за користуваннrI
ними (м2)

500,00 0,00 500,00

aJ. Полiграфiчнi послуги 10j2 900.00 87 900,00 15 000.00
4. Iнш,i витрати 12} 875,00 |2 875 00 0.00

Усьоrо 129 500,00 110 000.00 19 500,00

Голова громадськоi органiзацiТ
<ВсеукраТнська громадська органiзацiя
<Молодий Народний Рух>

погоджI]но
Заступник MiHicTpa
молодi та 9порту Украiни

Ярослав ФЕРЕНЧАК

/,r/
, /, l

,',И" '' '

2021 року


