
Олександрійський молодіжний 
парламент.



Презентація-звіт про роботу 
організації в період з вересень 2021 
по червень 2022



World Cleanup Day

16 вересня парламентарі 
долучились до Всесвітнього Дня 
прибирання, або World Cleanup 
Day.

Під час цієї акції разом з іншими 
спортивними формуваннями міста 
прибрали парк “Топольки”.



Все сміття було передано 
комунальним службам міста для 
подальшої переробки.

Ця акції стала “стартом” роботи 
організації в цьому навчальному 
році.



Міжнародний День миру

21 вересня світ відзначає День 
миру — день припинення вогню та 
збереження безпеки у всьому 
світі.



В цей день депутати Парламенту 
організували та провели акцію на 
площі Соборній. Депутати 
запрошували прохожих “сплести” 
Україну в техніці ниткографії. 
Метою акції стало нагадування про 
те, що Україну не можна поділити.



Комунікація між громадськими організаціями міста

5 жовтня в стіни Парламенту ми 
запросили представника ГО 
“Культура”, Сергія Греса.



Сергій розказав нам про “втрачені 
вітражі” міста та проблеми 
демонтажу памяток історії в 
місті. Обговорили 
олександрійських митців та роботу 
Сергія та його громадської 
організації.



“Жива бібліотека — історія “живих” книг”



“Хода за свободу”

16 жовтня на запрошення 
Олександрійського гендерного 
інфоцентру депутати МП долучились 
до акції “Хода за свободу”.



На заході депутати роздавали 
інформаційні листівки щодо 
протидії торгівлі людьми. Акція 
проходила за підтримки 
організації “А21” та 
Мінсоцполітики.



Гра “Гендерний конструктор”

19 жовтня запросили в стіни 
Парламенту Тетяну Тарасенко, 
громадську діяку, членкиню ГО 
“ОГІЦ” для презентації гри 
“Гендерний конструктор”.



Разом з презентацією гри, 
прослухали лекцію про гендерну 
нерівність. 



Гра на меті має подолання 
гендерних рамок; над проєктом 
працювали декілька волонтерів з 
Олександрії



Сесія Молодіжного парламенту

15 листопада провели сесію 
Молодіжного парламенту.



З пристуніми гостями та 
депутатами прослухали лекцію від 
психолога Центру дитячої та 
юнацької творчості м. 
Олександрії.



Далі, реалізували проєкт “живої 
книги”, поговорили про досвід 
волонтерства в Українській 
волонтерській службі з депутатом 
ОМП, Богданом Машуровським.



Хепенінг “Діємо проти насилля”

28 листопада разом з ОГІЦ провели 
акцію-хепенінг “Діємо проти 
насилля” в рамках Всесвітньої 
акції “16 днів проти насилля”. 



На акції декілька депутатів стали 
акторами. Акція проходила на 
площі Соборній під керівництвом 
Тетяни Тарасенко



День місцевого самоврядування

7 грудня вперше Молодіжний 
парламент очолив місто.



Відбулося це з нагоди Дня 
місцевого самоврядування. 
Парламентарі очолили посади мера 
та його профільних заступників, 
начальників управлінь.



Було обговорено питання співпраці 
з міською радою, реалізації 
проєктів та представлено звіт про 
роботу організації.



Премія “Активна генерація”

23 грудня на сесії 
Кіровоградської обласної ради 
відзначено Олександрійський 
молодіжний парламент  Премією 
Кіровоградської обласної ради 
“Активна генерація” із врученням 
Диплому ІІ ступеня та сертифікату 
на суму 13 000 гривень.



Премія була вручена за проєкт 
“Пряник, як бренд міста” та за 
суспільно-громадську роботу, 
розвиток молодіжного 
самоврядування



Робота парламенту в стані війни

24 лютого змінило життя всіх, в 
тому числі і нашого Парламенту.



Ми розуміємо, що ми важлитві 
кожен на своєму фронті. Тому в 
перші дні війни як організація 
створили інформаційні кампанії 
для підлітків та громадян, з 
порадамии як “жити” а не 
“виживати”.



Робота парламенту в стані війни

Також, з першого дня війни 
депутати допомагають країні — 
волонтерять в Координаційному 
центрі волонтерів в Олександрії, 
допомагають ресурсами, грошима, 
підтримують інформаційний фронт.



Ми важливі. і повинні робити те, 
що вміємо найкраще.



Робота парламенту в стані війни

Робота над проєктами не 
припинялась — ми працювали 
онлайн, потім в стінах 
парламенту.



Не припинялась підтримка і 
міської ради, моральна, грошова 
та фізична, наскільки це можливо.



Наші проєкти



Пряник, як смачний бренд 
міста або 
Олександрійський пряник.

Проєкт на меті має створення нового 
бренду для Олександрії — 
Олександрійського прянику, який дасть 
поштовх для культурно-туристичного та 
інвестиційного розвитку міста.



Пряник випікався в 1970-х роках на 
Олександрійському хлібозаводі і був 
дійсно символом Олександрії.



Проєкт продовжує реалізуватись 
маленькими кроками!

Гамаковий парк — проєкт ОМП для 
розвитку інфраструктури міста. Парк 
включає в себе декількохгамакові та 
одногамакові зони та освітлення.



Парк планується побудувати на 
території навпроти ЦДЮТ та Театру.

Гамаковий парк



Туристичні екосистеми

Проєкт націлений на розвиток туристичного вектору розвитку 
Олександрійської, Пантаївської, Приютівської та Новопразької 

територіальних громад.



Системи включають в себе маршрути через відомі місця природи, архітектури 
цих громад. Проєкт стане фундаментом для розвиткку Кіровоградщини, зокрема 

й Олександрійщини в плані туризму.





Якщо вас зацікавила наша робота...
Ми запрошуємо вас до Олександрійського 

молодіжного парламенту!



Ставайте частиною змін міста, вже зараз. 

Обіцяємо нові емоції, знайомства та знання!



Телеграм-група Фейсбук Інстаграм


