Реєстр переможців, які стали учасниками програми "Діти культури"
Назва проекту

Організація

Населений пункт

Всеукраїнський фестиваль ROBOfirst

ГО "Інноваційні освітні технології"

м.Київ

Мистецька резиденція замку "Краснодвір"

ГО "Надвірнянський туристичноінформаційний центр"

м.Надвірна, Івано-Франківська обл.

"Арзу"

ГО "Алєм"

м.Київ

Міжнародний проект "Місто професій"

ТОВ "Об"єднання "МІРА"

м.Біла Церква, Київська обл.

"Україно! Ти для мене диво!"
Культурно- мистецький відеокешинг

ДО "Національна бібліотека
України для дітей"

м.Київ

“Проєкт “Анімація”
Навчальний Онлайн-курс

ТОВ "Студія анімації Червоний
Собака"

м.Київ

"Імпреза над Дніпром"
Фестиваль-конкурс театральної дитячої творчості

ГО "Яскрава країна"

м.Дніпро

"Сонячне коло"
Онлайн-фестиваль дитячої творчості

ГО "Добра воля"

м.Харків

"Форте QR Піано"
Український звуковий простір

ДО "Видавництво Музична
Україна"

м.Київ

Національні молодіжні Дельфійські ігри народів України

ГО "Український Дельфійській
Комітет"

м.Київ

"Ігровий простір"

ФОП Сигарева Оксана Вікторівна.

м.Харків

"Христя і Бомко"
Освітня мовна відеопрограма для малят

ФОП Маркевич Софія Любомирівна

м. Львів, Львівська обл.

"Ближче, ніж здається"
Гід по історії сучасного мистецтва від дітей і до дітей

ФОП Коломієць Микола
Васильович

м.Харків

"Кошлатий Борушко"
Дитяча літературна школа

ГО Чернігівська обласна організація
Національної спілки письменників
України

м.Чернігів

"More талантів, More друзів, More можливостей"
Фестиваль-конкурс дитячої творчості

ПП "Агенція "КИТ"

м.Дніпро

"ДЗИҐА"
Творчий простір

БО "БФ "ДИТИНЕЦЬ"

м.Київ
м.Київ

"Резиденція Співу"

ФОП Грунічева Марія Юріївна
КО "Київський міський центр
народної творчості та
культурологічних досліджень
"Співоче поле"

"Таврійська зірка".
Телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості

ТОВ "Медіа Груп Позитив"

м.Херсон

"Чарівний світ".
Настільна гра

ТОВ "Контент-Маркетинг"

м.Київ

"Podillya SmArt Camp"
Мультикультурна освітня резиденція

ОМС Департамент гуманітарної
політики Кам'янець-Подільськой
міської ради

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
обл.

Благодійна вистава - мюзікл "Руда сімейка"

м.Київ

"Студія звуку"

ДО Медіа лабораторія ПК
"Березіль"

м.Тернопіль

"Музейний Хакатон"

ДО "Національний музей медиини
України"

м.Київ

"Мистецтво говорить однією мовою"

КО "Чернівецький міський палац
дітей та юнацтва"

м.Чернівці

"Супер! Герой!"
Настільна гра

КЗК «Харківський літературний
музей»

м.Харків

"Майстерня Щастя"

ГО "Майстерня щастя"

м. Кам'янець-Подільський,
Хмельницька обл.

"Молодь ДіЄ"

ГО "Охтирський молодіжний
Центр"

м.Охтирка, Сумська обл.

"Кожна дитина має право на казку"

ФОП Тітаров Юрій Васильович

м.Київ

"ARCHIKIDZ"

м.Київ

"Музей дітям - діти музею"

ГО "Архікідз"
БФ "Соціального розвитку
Національного історикокультурного заповідника "Чигирин"

Мережа дитячих резиденцій «Dre@m» на території
Половинкинської ОТГ

ГО "Спілка Сільських Добродіїв"

м.Чигирин, Черкаської обл.
Луганська обл., Старобільський р-н,
Половинкинська ОТГ
(с.Титарівка, с.Новоселівка,
с.Половинкине)

“Мистецький скарб Подільського краю”
Творчий курс

КО "Хмельницька обласна
бібліотека для дітей імені
Т.Г.Шевченка"

м.Хмельницький

“DesignKIDS. Культурні мейкери майбутнього”
Освітня програма

ГО “Інститут українського
модернізму”

"Зіркове майбутнє Срібної Землі"

КЗК "Заслужений академічний
Закарпатський народний хор"
Закарпатської обласної ради

Арт-майданчик "Осередок"

БФ "Шелтер+

м.Рівне

м.Ужгород,Закарпатська обл.
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.

Книжковий фестиваль "Діти та книги"

КЗ "Рівненський обласний
краєзнавчий музей" Рівненської
обласної ради
Харківський гуманітарний
університет "Народна українська
академія"

м.Харків

Творча школа казок. Казкові заняття у БілгородіДністровському

ОМС Департамент економіки та
розвитку інфраструктури БілгородДністровської міської ради

м.Білгород-Дністровський

Дитячий хаб "Містечко мрій"

КЗ "Преображенський
інформаційно-просвітницький центр
культури і дозвілля"

c.Преображенка, Оріхівського р-ну,
Запорізької обл.

"КАВЙОР"

ГО "РІЗНІ"

м.Івано-Франківськ,
Івано-Франківська обл.

Гра з вивчення культури національних спільнот України
"Ethno Ukraine"

ГО "Вулик ідей"

м.Київ

Ютюб канал ХабблТраббл

ФОП Гусарова Ольга Олександрівна

м.Київ

"Люблю музей -2"

м.Рівне

"Гостинчик від Зайчика"

КЗ Центр позашкільної роботи
Святошинського району міста Києва

м.Київ

Оссвітня гра для підлітків, про уклад командноадміністративної та монопартійної політичної системи й
укладу часів СРСР "Back in the USSR"

ТОВ “Бюро ігор "ТАКА МАКА"

м.Львів

"Визнання"

ФОП Левицька Iрина Романiвна

м.Київ

Розвиток інклюзивного культурного середовища, долучення
відомих експертів із галузі культури для комплексного
розвитку дітей з інвалідністтю

БО "Жовто-Блакитні Крила /
Yellow-Blue Wings"

м.Київ

"Genius-kids"

ГО "Платформа трансформації"

м.Львів, Львівська обл.

Інтегрований онлайн курс з історії народних культурних
традицій “Знай Своє” (робоча назва)

БО “БФ “КОЛО"

м.Київ

Етномюзикл фентезі “Історія Бабая Йохана”

ФОП Лейбюк Олексій
Володимирович

м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська
обл.

ГО "Центр розвитку "Зоряний дім"

Хмельницька обл., КамянецьПодільський р-н

Кам'янець-Подільський фестиваль “StarHouse Comedy”

