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Вих. № 01-23/ 1152 від 22.10. 2019 р. 

                                                                             

 

         Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

запрошує до участі у   ХІХ міському фестивалі художньої творчості дітей та 

молоді з особливими потребами  «Повір у себе – і в тебе повірять інші!». 

Положення про фестиваль додається. 

 

 

 

Директор центру                                                              Н.М. Кучеровська 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор НМЦСССДМ 

___________ Н.М. Кучеровська 

«____» __________ 2019р. 

 

 

 

     Положення  

про ХІХ міський фестиваль художньої творчості дітей та молоді  

з особливими потребами  

«Повір у себе – і в тебе повірять інші!» 

 

 Організатор фестивалю: Ніжинський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - НМЦСССДМ). 

 Фестиваль проводиться за сприяння  художнього відділу Ніжинського 

краєзнавчого музею імені Івана Спаського (далі – художній  відділ музею). 

 

   Мета проведення: виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей              

і молоді  з інвалідністю, сприяння  подальшому розвитку їхніх  здібностей 

посередництвом залучення до участі в міських, регіональних та  

всеукраїнських конкурсах  і фестивалях цього напрямку; соціальна адаптація 

та реабілітація творчо обдарованих дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями засобами мистецтва; донесення  їхніх  кращих творчих 

здобутків до широкого загалу громадськості. 

 

 Учасники фестивалю: діти і молодь, які мешкають, навчаються або 

працюють у м. Ніжині та мають статус дитини з інвалідністю, особи з 

інвалідністю  з дитинства І, ІІ або ІІІ групи,  особи з інвалідністю І, ІІ або 

ІІІ групи віком до 35 років включно. 

 

 Умови і терміни проведення фестивалю: у рамках фестивалю 

проводитиметься виставка художніх робіт дітей та молоді з особливими 

потребами «Повір у себе – і в тебе повірять інші!», на яку подаються 

індивідуальні та колективні роботи з таких видів мистецтва: живопис, 

графіка, рисунок, фотографія, аплікація, витинанка, вишивка, оригамі, 

макраме, бісероплетіння; ліплення, різьблення по дереву та інші. Одним 

автором чи авторським колективом може бути подано декілька робіт. 

 До кожної роботи має бути додано (прикріплено) паперовий ярлик із 

зазначеним на ньому ім’ям і прізвищем автора/авторів та  (за наявності) – 

назвою роботи. Текст на ярлику набирається  на комп’ютері шрифтом № 14 

або 16.  На зворотному боці робіт, виконаних чи оформлених на цупкому 

матеріалі й оформлених у рамках або паспарту, які розташовуються для 

огляду  вертикально (картини, художні композиції на твердій основі тощо), 

повинні міститися два кріплення. 



 До кожної роботи обов’язково додається заявка на участь                          

у виставці – довільного формату, надрукована або написана від руки, із 

таким змістом: 

 

Заявка на участь у виставці  

«Повір у себе – і в тебе повірять інші!» - 2019 

 

1) П.І.П/б. автора/авторів роботи;  

2) дата/дати народження;  

3) місце перебування, навчання (група, клас/курс, факультет) або місце 

роботи, посада; 

4) контактні телефони; 

5) жанр творчості;  

6) назва художньої роботи – за наявності. 

 

 Художні роботи  разом із доданими до них заявками на участь                         

у виставці подаються авторами або їхніми представниками  до  художнього 

відділу музею     з 18  по  26  листопада  включно.   

 Фестиваль розпочнеться урочистим відкриттям виставки художніх 

робіт дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе – і в тебе 

повірять інші!» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, 03.12.2019 р.,                              

у художньому відділі музею і завершиться відзначенням його учасників.                           

 Час відкриття виставки та дату й час відзначення  учасників буде 

повідомлено додатково. 

 Усі подані на виставку роботи будуть повернуті їхнім авторам після 

закриття виставки (після новорічних і різдвяних свят). 

 

 Із питань організації  фестивалю звертатись до:  

 

 НМЦСССДМ,  вул. Об'їжджа, 120,   тел. 7-85-00, 3-13-84,  

 та художнього відділу музею,  вул. Батюка, 6, тел. 7-32-96           

(Бережняк Дарина Олександрівна, завідувачка художнього відділу музею). 

  

 
 


