ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА проекту «Ігри патріотів на Каховському плацдармі»
Досвід автора проекту в проведенні масових заходів: керівник 12 фестивалів «Рок-н-ролл
Таврический»; співавтор міжнародного фестивалю «Таврійські Ігри».
Історія проекту. Проект «Ігри патріотів на Каховському плацдармі», розроблений
автором та безпосередньо за допомогою новокаховської мерії, проводився тричі – в 2010,
2014 та 2015-му рр. та мав загальноукраїнський резонанс. В проеекті, зокрема, приймали
участь команда телеканалу ICTV на чолі з ведучим Андрієм Куликовим, Георгій Делієв,
Борис Барський, Микита Джигурда, Херсонський театр ім.Куліша. Загальна кількість
учасників – 400 та більше 20000 глядачів. Розроблена символіка проекту, є відеоролик
гімну, а також інші відео- та друковані матеріали, є сторінка в Фейсбуці «Маевка на
Каховском плацдарме».
Основна мета проекту: згуртування членів новоствореної тергромади через ігрову
форму; розвиток місцевого патріотизму; виховання у мешканців тер громади поваги до
загальнодержавних цінностей та готовності відстоювати територіальну цілісність
України; підтримка місцевих талантів та промоція Нової Каховки на державному рівні.
Ідея проекту: на конкретному масовому заході продемонструвати, що Нова Каховка, як
частина України, є територією Громадянського Миру.
Як це буде: різновікові команди чотирьох старостинських округів та Нової Каховки
протягом з січня 2022 готуються до «Ігр патріотів на Каховському плацдармі», який
відбудеться з 29 квітня по 1 травня 2022 включно на локаціях старостинських округів та у
Новій Каховці (за окремим сценарієм). Фінальна частина заходу планується на 1 травня в
Новій Каховці, яка розпочнеться мирною ходою мешканців тергромади, а основне дійство
з нагородженням переможців, концертом та іншими активністями проходитиме в парку
біля турготелю «Нова Каховка».
Хто допомагатиме: до підготовки та проведення Ігр патріотів планується залучити
особовий склад 57-ої омбр, що базується в Н.Каховці, підрозділ територіальної оборони,
громадські об’єднання патріотичного спрямування. Для участі в журі Ігр пропонується
залучити відомих героїв бойових дій на Сході України, а для участі в концертній програмі
запросити лауреатів фестивалю «Пісні, народжені в АТО».
Перспективи. Проект «Ігри патріотів на Каховському плацдармі» має всі шанси стати
«фішкою» Нової Каховки та стати традиційним і щорічним загальноукраїнським заходом,
для участі в я кому будуть приїжджати команди та глядачі з усіх куточків України.
Головний слоган заходу:
Каховський плацдарм ХХ сторіччя – Громадянська війна.
Каховський плацдарм ХХI сторіччя – Громадянський мир.

