Третій Міжнародний фестиваль «ДоброТи»

Міжнародна громадська організація «ЛАГОДА» представляє III Міжнародний
фестиваль «ДоброТи»
,
який відбудеться
3 – 4 листопада 2012 року
в Київському палаці дітей та юнацтва, розташованому в дивовижному за красою місці на
схилах Дніпра.

Продовжуючи традицію проведення фестивалів нового формату, МГО «Лагода»
пропонує розширену програму соціальних проектів. Гості III Міжнародного
фестивалю «ДоброТи» знову зможуть зануритися в атмосферу справжнього свята,
отримати відповіді на хвилюючі питання, відвідати безліч соціальних проектів, узяти
участь у лагодах (майстер-класах), зарядитися позитивними емоціями.

Це фестиваль, де активізуються найкращі людські якості, таланти та здібності, де
панує атмосфера дружби, єднання, де ви зустрінете нових друзів, гостей фестивалю з
Росії, Білорусі, Молдови та Чехії, дізнаєтеся багато цікавого з історії та традицій давньої
слов'янської культури.
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{youtube}Obu3kk4iv24{/youtube}

{youtube}na7pMZZmGFs{/youtube}

На гостей Фестивалю чекають приємні сюрпризи:

• Соціальні проекти, засновані на особистому досвіді та прикладах активних учасників
МГО «Лагода». Мета — ознайомити людей з різних країн з цим досвідом і показати, що
навіть одна людина може зробити багато добрих справ у своєму місті, знайти однодумців
та друзів по духу завдяки добрим справам. Ці соціальні проекти включають:

- Проект «Інтелект-центр». Досвід співпраці з бібліотеками. Проведення на базі
бібліотек свого міста різних соціальних заходів: лекцій, майстер-класів, виставок,
літературних читань, популяризації добрих вчинків, хорошої літератури.

- Проект «Добро — Ти». Досвід організації людей для реалізації інтелектуальних
проектів (буккросинг, презентації, соціальні проекти тощо) в громадських місцях свого
міста.

- Проект «Скарбниця Добрих ідей». Цікавий досвід організації соціальних заходів в
інших містах та країнах.

- Проект «Інтернет ДоброТи». Досвід роботи в мережі Інтернет: як знайти однодумців;
як створити сторінку соціальної творчості; позитивні мотиватори; як об'єднатися в групи
для спільної роботи; як навчитися тримати дисципліну думки при спілкуванні через
Інтернет і багато іншого.

- Проект «Сценарії ДоброТи» (творчість). Досвід роботи зі створення сценаріїв
соціальних роликів або анімаційних фільмів з гарним сюжетом; творчість доброти, вірші
доброти, як створити плакати доброти, мотиватори доброти, стікери, фото доброти та
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інші.

• Представлення найкращих робіт учасників II Міжнародного конкурсу соціальних
роликів «ДоброТи»
, які кардинально
відрізняються глибиною змісту та новизною ідей.

• Незвичайна виставка бібліотек на тему «Книготерапія ДоброТи», де буде
представлена підбірка кращих книг про добро, дружбу, людяність, совість, честь,
гідність. Співробітники бібліотек допоможуть вам зорієнтуватися у книжковому світі й
вибрати книгу до душі.

• Участь в унікальних лагодах «ДоброТи» (майстер-класах), на яких можна буде
навчитися різних технік створення ручних виробів, а також при цьому дізнатися про
способи боротьби з негативними думками, ефективного перемикання уваги з негативних
емоцій на позитивні.

• Нові незвичайні театральні постановки за притчами Анастасії Нових у виконанні
Молодіжного театру «Лагода».

• Різні соціальні акції (буккросинг, «Подаруй книгу бібліотеці», квести та ін.).

•

«Книги ДоброТи» за видавничими цінами.

• Виставка найкращих робіт учасників II Міжнародного фотоконкурсу «Агапе-2012»
та
Міжнародного фотоконкурсу «Знаки й символи доброти»
.

•

Виставка малюнків «Пожежна безпека очима дітей».
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• Участь у зйомці соціального ролика «Що таке Добро» — безпосередньо на
фестивалі. Можливість отримати якісну
фотографію від професійного фотографа
— просто за вашу щиру усмішку.

• Романтичний концерт «Вечір ДоброТи», який включатиме читання віршів, душевну
музику у виконанні відомого київського гітариста, композитора Вадима Борисенко, а
також лауреата міжнародних конкурсів, акордеоніста Олега Микитюка, танцювальну
програму та багато інших приємних сюрпризів.

Фестиваль «ДоброТи» організований з метою відродження в суспільстві інтересу до
культури, залучення кожної людини до розвитку творчого начала, пізнання внутрішнього
світу. Ви зможете ознайомитися зі справжнім мистецтвом доброти, зарядитися
позитивом і морем позитивних емоцій. І, хто знає, можливо, ця подія стане відправною
точкою для ваших особистих звершень на благо людей, адже фестиваль проходить під
девізом «Добро там, де Ти».

«Джерело доброти є в кожній людині, його потрібно лише розкрити!»
(Анастасія Нових)

Дата проведення: 3 – 4 листопада 2012 року
Місце проведення: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13,
Київський палац дітей та юнацтва (5 хв. від м. Арсенальна до Площі Слави).
Час: 10.00 - 18.00

Вхід вільний

Офіційний сайт: www.lagoda.org
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Контакти: info@lagoda.org, тел: +38 (044) 599-24-00

Добро породжує Добро!
{youtube}ECgCeckPUho{/youtube}
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