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пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:

Загурський
Олександр
Йосипович

Дата народження:
Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації
місця проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:
2.Місце реалізації
завдання (адреса,
назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки,
якщо відомо):
З.Мета:

благодійний Молодіжний музичний фестиваль
«Zvyahel ’MusicF est»
Територія "Фортеці" міста

- культурне збагачення, естетичне, національнопатріотичне, духовне виховання, громадянська
соціалізація і освіта дітей та молоді шляхом проведення
10 серпня 2019 року благодійного Молодіжного
музичного фестивалю «Zvyahel’MusicFest» на території
Фортеці до Міжнародного дня молоді.
- виявлення, всебічна підтримка та розвиток культурної
ініціативи талановитої молоді, створення сприятливих
умов для реалізації їх творчих здібностей для
можливостей самотвердження і збагачення культури
суспільства, задоволення індивідуальних інтересів і
власних потреб;
- обмін досвідом, розвиток та розширення культурних
зв'язків між творчими колективами, виконавцями із
учасниками інших регіонів області та України;
- розвиток благодійного та волонтерського рухів в місті
-популяризація та підвищення туристичної привабливості
міста Новограда-Волинського;
- популяризація інтересу до героїчного минулого

українського народу та авторських творів різного
спрямування, які оспівують звитягу, мужність та подвиги
наших воїнів-оборонців періоду Революції Гідності та
АТО;
- пошук, напрацювання та втілення у практику нових ідей
та форм розвитку сучасної культури та мистецтва.
4. Опис завдання
1) Створити оргкомітет(до складу якого можуть увійти
(повинен містити
представники місцевих органів виконавчої влади
інформацію про те,
що потрібно зробити): співорганізаторів, партнерів Фестивалю, представники
громадських організацій та благодійних фондів,
волонтери, студентська молодь, провідні діячі культури і
***
мистецтв та інші особи) - 28.01.2019 р.;
2) Здійснити пошук учасників Фестивалю(це можуть
бути аматорські та професійні автори-виконавці, поети,
гурти; вік учасників від 14 до 35 років) - (01.02.2019 р. (01.07.2019 р.);
3) Знайти 10 волонтерів - (01.07.2019 р. - 01.08.2019 р.);
4) Виготовити афіші, запрошення, банери, провести
інформаційну кампанію на місцевому телебаченні, ЗМІ,
інтернеті, зняти промо-ролик - (01.05.2019 р. - 10.08.2019
р-);
5) Облаштувати територію проведення - 09.08,2019 р.;
6) Реалізувати захід - 10.08.2019 р.;
7) Демонтувати конструкції, по прибирати територію 11.08.2019 р.;
8) Підвести підсумки Фестивалю. - (11.08.2019 р. 14.08.2019 р.).
5. Орієнтовний
Додається
кошторис: (всі
складові проекту
(матеріали та
послуги), ЯКІ
необхідні для його
реалізації, та їх
орієнтовна вартість).
6. Очікувана користь,
приблизна кількість
людей,
що зможе
скористатися, якісні
зміни:

Реалізація заходу сприятиме розвитку і примноженню
традицій сучасної української музичної культури,
пропаганді здорового способу життя, створенню
можливостей для виявлення молодих талантів та
реалізації їх творчого потенціалу, також збільшення
туристичного потоку в місті. Насамперед, цільовою
аудиторією проекту є діти(від 3 до 13 років) та
молодь(від 14 до 35 років), які проживають в місті
Новограді-Волинському та Житомирській області. На
території Фестивалю буде розміщена скринька для
благодійної допомоги, де гості матимуть змогу
долучитись до збору благодійних коштів, на які
згодом закупимо продуктові набори для потреб нашим
військовослужбовцям. Серед нашої молоді багато

військових боронять кордони нашої держави та
потребують нашої з Вами підтримки, і ось таким чином
ми хочемо їх привітати із Міжнародним днем молоді.
7. Інша інформація,
яка може бути додана,
але не є обов’язковою:

•**

8. Фото локації
(місця, де має бути
реалізовано проект,
прикріпити до бланкузаявки)
9. Мапа із
зазначенням місця
реалізації
(прикріпити до
бланку-заявки)

У рамках фестивалю можуть проводитися різноманітні
виставки, прес-конференції, круглі столи, майстер-клаеи
та творчі зустрічі з діячами культури і мистецтва, також
діятимуть виступи танцювальних колективів міста,
молодіжні квести, Рооб-зона. Сподіваємось, що цей
Фестиваль стане неординарною запорукою і подією у
культурному житті міста, адже він вже проводився 11
серпня 2018 року на Фортеці до Міжнародного дня
молоді. Адже наша Житомирщина має особливу силу,
вона дала наснагу до творчості багатьом талантам,
зростила і виховала невмирущу Лесю Українку. Потрібно
всіляко підтримувати творчість наших талантів, бо в них
проймає патріотична аура, їх пісні пишуться не просто
рукою, а дотиком душі. Щиро та зворушливо вони
розкривають свою любов до рідного краю і висловлюють
впевненість та віру у велике майбутнє міста, області та
держави, бо ми цього варті, дорогі наші земляки. Тому
такий захід потрібно проводити для того, щоб молодь
відчувала увагу до себе від держави.
Фото додається

Мапа додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2 2 9 7 -V I.
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