
АКТИВНІ ПАРКИ
ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ



ОСНОВНА ЦІЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ:

МЕТА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ:

збільшити кількість населення які займаються фізизною активністю до 30%.

створення умов для зниження показників захворюваності;

популяризація та організація оздоровчої рухової активності 
усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю;

формування суспільства, об’єднаного ідеєю здорового та 
активного життя;

поліпшення якості та тривалості активного життя населення, 
профілактики захворювань і подолання їх наслідків.

навчений, екіпірований та забезпечений інвентарем координатор в кожній громаді;

відеоматеріали повноцінних онлайн тренувань на майданчиках "Активні парки"

онлайн платформа та мобільний додаток "Активні парки";

віртуальні спортивні клуби (бігові клуби та клуби скандинавської ходьби в кожному місті);

більше 1500 майданчиків;

ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ:



 

17% українців займаються регулярною 

руховою активністю (статистика 2021 рік) 

У ЄС цей показник щонайменше вдвічі вищий. 

БУЛО



ЗАДАЧІ, ЯКІ МИ ВИКОНАЛИ

700 майданчиків функціонує, 

з них 164 знаходяться на тимчасово окупованій території
 

Майданчики

Відео

112 відоматеріалів 

Координатори 
у 2022 році

500 координаторів

Заходи

5 тис. фізкультурно-оздоровчих заходів

Учасники

Вже залучено понад 

800 тис. осіб залучено



веде здоровий спосіб життя;

КООРДИНАТОР "АКТИВНИХ ПАРКІВ" 
ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

веде сторінки в соціальних мережах (Facebook, instagram, tiktok);

організовує фізкультурно-оздоровчі заходи в рамках соціального 
проєкту (біля майданчика Активні парки в разі його наявності);

популяризує проєкт в громаді з чого має приріст 
осіб, що займаються;

комунікує з населенням, вивчає потреби, веде статистику 
залученості, про що звітує Всеукраїнському центру 
“Спорт для всіх”;

анонсує про проведення заходів на офіційному порталі 
Активні парки та в соціальних мережах, публікує 
новини про їх проведення;

організовує фото відео зйомку (контент).

формує активну спортивну спільноту громади;



ПЛАНИ НА 2023 РІК

запуск beta версії 
мобільного додатку 
"Активні парки";

ДОДАТОК

робота з ВПО та окремі 
програми з реабілітації 
поранених;

РЕАБІЛІТАЦІЯ
бігові клуби та клуби 
скандинавської 
ходьби в кожному 
місті;.

КЛУБИ

Більше 1500
 майданчиків;

МАЙДАНЧИКИ

700 навчених, 
екіпірованих, забезпечених 
інвентарем та заробітньою 
платою координаторів;

КООРДИНАТОРИ

розвиток тих напрямів (видів) рухових 
активностей у координаторів, 
які цікавлять людей;

РІЗНОМАНІТНІ ВИДИ АКТИВНОСТЕЙ

робота з ветеранами та 
військовослужбовцями на 
майданчиках "Активні 
парки";

РОБОТА З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ залучення до тренувань 
на майданчиках 
"Активні парки" 
школярів та студентів.

АКТИВНА ШКОЛА



МЕТА ФОНДУ НАШІ ДІЇ

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ

 
Війскослужбовці - створення спеціалізованої 
системи фізичної та психологічної реабілітації.

Діти - переосмислити занняття фізичної активності
та повернути інтерес до активності.

У військових шпиталях встановлення
відповідне обладнання 

Створення осередків та розроблення системи 
змагань серед ветеранів
 
Мотиваційно-адаптоване середовище
для реабілітації військових 

Розроблення системи для залучення 
до фізичної активності дітей дошкільного/шкільного віку



АКТИВНА ШКОЛА - ЗДОРОВА УКРАЇНА

Є

Фізична активність 

учнів 14 %, студентів 4 %
Фізична активність

 учнів 40%, студентів 20%

СТАНЕ



Зв'яжіться з нами

«Активні парки локації здорової України» націлений на продовження тривалості життя 

населення в країні. В Україні  середня тривалість життя становить 72 роки. 

За цим показником ми посідаємо 15-те місце у світі. Але найстрашніше тут не рейтинги, 
а те, що чисельність населення України зменшується кожного року. 

Щоб зрозуміти цю загрозу достатньо порахувати, скільки нас буде через 20 чи 50 років, 
якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально.

В Україні здоров'я та активний спосіб життя мають бути популярними і стати невід’ємною 
частиною життя всього суспільства.
Це – можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, к
оли тобі зручно разом з нашими олімпійськими чемпіонами, зірками українського спорту, 
зірками нашого телебачення, кіно та музики разом займатися спортом.


