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Найяскравіші події ШELTER+ 2016:
1.КРАЩЕ РАЗОМ – спільний з британськими партнерами з «Roundhouse» тижневий інклюзивний мистецький
проект, який об’єднав молодих людей з інвалідністю і без, щоб показати суспільству, що творити може кожен.
Ми зібрали команду з 35 молодих артистів віком від 16 до 25 років – професіоналів і початківців, і разом під
керівництвом двох британських та двох українських тренерів, зокрема і нашого земляка неодноразового
призера міжнародних турнірів з танців на візках Івана Замиги, створили театрально-танцювальний перфоманс.
Так молоді люди із синдромом дауна і аутизмом, глухі, незрячі та з ДЦП уперше виступали на великій сцені.
Цей тиждень став для них величезним рухом уперед, адже вони робили те, до чого не долучалися раніше
ніколи, демонструючи на своєму прикладі, як разом можна створити щось унікальне і вражаюче, руйнуючі всі
бар’єри.
facebook.com/krashche.razom.kr | youtu.be/ufDZX7K1LqY
2. ПАКЕТ ДОБРА – уперше реалізована акція, у якій небайдужі криворіжці подарували сиротам і дітям з
кризових родин те, що їм справді потрібне. Звичайні криворіжці виготовляли Пакети Добра своїми руками,
наповнювали їх приємними і потрібними речами для дітей-сиріт, роблячи кожен подарунок унікальним і
корисним. А потім ми передали ці 650 Пакетів дітям прямо в руки. Ми зробили це особисто, бо всіх їх добре
знаємо. Пакет Добра – це щось більше, ніж просто подарунок!
facebook.com/PaketDobra | youtu.be/CPoIzEmY48U
3. ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА – це була наша відповідь і простягнута рука співпраці всім, хто
прагне системних довготривалих змін у Кривому Розі. Це шлях культурно-освітньо-громадянської інтервенції в
пострадянський пасивний простір міста. Проект було реалізовано за підтримки USAID, і він діяв у 3 векторах:
навчання (семінари, тренінги, ігри), залучення та інтеграція внутрішньо переміщених осіб до криворізької
спільноти активних людей та практика (упровадження проектів – від дитячих розвивальних занять до квестів і
майстер-класів з кулінарії –у рамках команди ШELTER+ під менторством досвідчених культурних менеджерів,
громадських активістів і педагогів). 10 років досвіду ШELTER+ за 1 місяць – ми успішно провели цей 6тижневий марафон, приділяючи із понад сотнею студентів кожну суботу тому, щоб разом навчитись будувати
для себе зручне і дружнє місто.
facebook.com/Vidpovidalni.School | youtu.be/mBals2VwYzc
4. РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП У КРИВОМУ РОЗІ – цього року наш вертеп відрізнявся від минулорічного – був більш
камерним і таким, як колись, адже пересувався від хати до хати. Ми пішли туди, де нас не чекали; туди, де
комусь складно, а також туди, де на нас чекали і пригощали ;) Чому? Бо ми несли Добру Звістку ВСІМ людям!
Тож, мандрівний Різдвяний Вертеп побував в Будинку нічного перебування в безхатченків, у розважальному
центрі «Union», у «Сонячних дітей» із синдромом Дауна, у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, у
торгівельно-розважальному центрі «Terra», у дітей, пов’язаних з АТО, зібраних 39 Жіночою сотнею, та на
багатьох інших локаціях. За три дні ми мали більше 20 виступів. Також ми додали до Вертепу момент
благодійності, зібравши гроші на обладнання реабілітаційної кімнати дитячого неврологічного відділення
лікарні №8. У результаті разом із благодійним Магазином Добра цей проект було втілено.
facebook.com/events/1660668150849372 | youtu.be/r-8aZk_FqQE | youtu.be/DKEWnWA_oHA
5. Входження платформи «КОМПАС» до структури ШELTER+. На базі КГЦ ШELTER+ почав роботу незалежний
волонтерський проект, який опікується дітьми, яким найскладніше. Називається все це СОЦІАЛЬНОХРИСТИЯНСЬКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ СИРІТ І ДІТЕЙ З КРИЗОВИХ РОДИН «КОМПАС». Ми і раніше співпрацювали з
цією командою, підтримували її, чим могли, адже вірили в їхнє покликання. Вони дійсно чудово працюють з
дітьми майже в усіх інтернатах, дитбудинках та реабілітаційних центрах Кривого Рогу і навіть за містом. Їм
вдалося зібрати чималеньку команду класних волонтерів, яку ми також допомагали вчити, об’єднувати й
надихати. І головне – це для них не просто модний тренд чи емоційний порив. Із дітьми, яким не пощастило
зростати в здорових родинах, вони працюють давно, систематично і професійно. Тепер «Компас»– офіційно
невід’ємна частина благодійного фонду «Шелтер Плюс».
facebook.com/compassKR | vk.com/compasskr

6. Дитячий розважально-розвивальний проект ШЕЛТЕР-ВЕЛТЕР. Динамічна шоу-програма та можливість
спробувати різні види діяльності (спортивні, інтелектуальні, творчі) і невеличкий смачний перекус зробили 3,5
години протягом восьми тижнів приємними й корисними для 150 дітей. Родзинкою цьогорічного ШелтерВелтера була співпраця з ВПО-дітьми. Багато тижнів поспіль щосуботи ми приїжджали до модульного
містечка, забираючи дітей 1–4 класів у ШELTER+. Фінальною крапкою стало свято в тому ж модульному
містечку, куди ми приїхали майже з усіма ресурсами ШELTER+, щоб створити свято не тільки для дітей, а й для
всіх його мешканців.
vk.com/shelter_welter | youtu.be/DT2yV3auKfg
7. ДЕБЮТ команд U12 і U13 ХФК «ПЕНУЕЛ» у чемпіонаті області. 11-12 річні футболісти досить успішно
відіграли перше коло чемпіонату Дніпропетровської області. Поступово в нашому футбольному клубі
вибудовується повноцінна структура, що охопить дітей усіх вікових груп. 13 і 15-річні гравці вже кілька років
беруть участь у чемпіонаті України, і тепер нарешті команди молодшого віку більш ефективно й цікаво для
самих дітей розвиваються, беручи участь в чемпіонаті області.
facebook.com/fcpenuel
8. Розвиток ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ «ЗРОЗУМІЛО». Спільнота для хлопців і дівчат, які хочуть в компанії друзів
цікаво й корисно проводити час, цього року вийшла на новий рівень. Загалом «Зрозуміло» – це три «роз»:
розум, розвиток, розваги. Уміле поєднання цих складових сприяє вихованню повноцінної, щасливої людини. У
2016 окрім суботніх зустрічей клубний рік завершився походом у Карпати за маршрутом Кваси – Петрос –
Говерла – Ворохта. Наприкінці подорожі на команду клубу чекав відпочинок та екскурсія чудовим Львовом!
vk.com/zrozumilo
9. Програма «ДЖОМОЛУНГМА 13/80» ТАБОРУ від «КОМПАСУ» стала абсолютним дивом і не тільки для 60
підлітків з інтернатів, а й для всієї волонтерської команди. Для «Компасу» табір – це надважлива подія року, і
все, що робиться протягом цього літнього тижня, спрямоване на збагачення духовного світу дітей, які
незаслужено опинилися у важких життєвих обставинах. У таборі нам удається створити для них інший світ, де
ми можемо впливати на них з величезною інтенсивністю. За допомогою програми «Джомолунгма 13/80» ми
говорили з вихованцями про те, як підкорити найвищу у світі вершину – життя і при цьому зберегти закладену
Богом в кожного з нас людську гідність.
facebook.com/compassKR | youtu.be/iT3h5Bs1TMY
10. Серія семінарів-тренінгів на теми особистісного всебічного розвитку від нраволога, персонального
кризового коуча – Вадима Добридня. Десятки слухачів, переважно батьків вихованців «Схованки», почули ті
найважливіші слова, які змінюють життя дітей. Вадим Добридень щедро й щиро ділився з усіма небайдужими
і зацікавленими натхненною та надважливою інформацією на тренінгах і лекціях з тем «Особистісний
всебічний розвиток», «Які слова ми говоримо», «Основи для стійкої гармонії в шлюбі», «Мислення мудрості»
тощо.
facebook.com/skhovanka

Проекти ШELTER+
Дитячий клуб розвитку і розваг «Схованка»
Студія звукозапису
Тренажерна зала
English Club
Благодійна вело-майстерня «Ровер»
Репетеційна база
Футбольний майданчик
Майстер класи «На кухні»
«Квести» - досліди своє місто
Великий Літній Тимбілдінг ШELTER+
Еколого-індустріальні мандрівки Кривим Рогом
Благодійний "Магазин добра"
Школа англійської мови «Лардан»
Кіноподії
Мандрівний Docudays UA
Уік-енд Кращої Соціальної реклами
Кіно-фестиваль «Wiz-Art»
Короткометражки з кінця світу. Ірландія.
Збірка короткометражних фільмів «Українська Нова Хвиля».
Чілдрен Кінофест
Фестиваль короткометражок «Відкрита ніч - Дубль 19»
Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів
100 фільмів за 100 хвилин
Найкращі оскарівські короткометражки. Анімація
Фільм про глухих #УСЛЫШЬМЕНЯ
Музичні і літературні події
Презентація книги Р.Неділька «Небесна варта»
Презентація книги В. Дождь «Second love/hand».
Поетично-інструментальний вечір з Дмитром Олійником.
«Птіцамі»
Рок гурт «Відверто»
Рок гурт «Marlen»
Джаз бенд «Jazz`Lo»
Світові хіти від інструментального рок гурту «Pochep Beat»
Експерементальный гурт «Panivalkova»
Джаз бенд «Show Boat»
Виставкова зала
Виставка дитячих малюнків «Для Бога я створюю найкраще»
Виставка робіт «Стоп Цензура»
Фотовиставка «7 життів жінки» з Ольгою Горбачовою.
Виставка учнівських робіт «Viki-Art».
SanMorce & Art Electronix (абстрактна графіка, кераміка аудіо та відео інсталяция)
Персональна виставка юної художниці Юлії Іванової
Мистецька акція «30+5»
Фотовиставка Майкла Белка (США) «Прогулянки з Месією»
Відкриті лекції
Як допомогти людям з особливими потребами, Сільвія Харрісон та Беккі Мартін.
Уроки відповідального власництва, лекція на тему ОСББ.
Правила спілкування з поліцією, Сергій Перникоза.
Автостопом до Парижу, Едуард Дворчук.

Як стати гонщиком?, Капущак Василь, велогонщик Cannondale.
Особиста інформаційна безпека, Світлана Машаровська.
Місце України на карті світу, Антон Доренко.
Принципи перезавантаження міст, Юрко Филюк.
Тренінги
Відкритий університет майдану «Школа свідомого громадянина», Валерій Пекар, Остап Стасів.
Несторівська Група «Стратегічне бачення розвитку України», Євген Глібовницікий, Ігор Гут та ін.
Тренінг OSINT Academy по інформаційній розвідці та навчанню OSINT-технікам, Дмитро Золотухін.
"Активні громадяни" від Британської Ради, Ба Медун та Марина Поліщук.
"Медіаграмотність проти маніпуляцій: розвиток навичок критичного мислення в сучасному медіа просторі"
«Які слова ми говоримо», Вадим Добридень.
«Основи для стійкої гармонії в шлюбі», Вадим Добридень.
Серіїя семінарів-тренінгів на тему "Особистісний всегранний розвиток». Вадим Добридень.
Соціально-християнська платформа для сиріт і дітей з кризових родин "Компас"
Літній табір «Джомолунгма 13/80»
Післятабірна зустріч «Улітка Party»
Щонедільні уроки християнської етики у 5-ти інтернатних установах
Розвиваючі заняття для дітей дошкільного віку у 3-х інтернатних установах (щонедільно)
Щонедільна домашня группа «Альтернатива» (для випускників інтернатів)
Навчання команди волонтерів
Щонедільні зустрічі волонтерів
Проект допомоги дітям-сиротам "Пакет добра"
Християнський Футбольний Клуб «Пенуел»
U 13 чемпіонат міста з міні футболу - 1 місце
U 12 турнір пам’яті Олега Чумака - 3 місце
U 12 чемпіонат області - 2 місце після першого кола
U 13 чемпіонат області - 5 місце посля першого кола
U 15 и 17 участь у чемпионаті України
Успішне перше коло чемпионату міста дорослої команди
Туристичний табір «Пенуел»
Проекти наших друзів і партнерів, в яких ШELTER+ брав участь
Цяця в кожні руки
Флешмоб «Lots of socks» в підтримку сонячних дітей
Збір використаних батарейок «Батарейки, здавайтеся!»
ЗУЧ - зробимо Кривий Ріг чистим!
Розділяй і Владарюй (конкурс соц.реклами)
День Вуличної Музики
«Квітка пам’яті. Придбай значок» - проект до Дня Перемоги.
Фестиваль «З країни в Україну»
Фестиваль «Услышь меня»
БУР LAB. Лабораторія відповідальності.

