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Про Фундацію Мапа Пасії



Місія Фундації Мапа Пасії

Відкриваємо секрети місцевостей і пристрасті їх мешканців



Наші захоплення

• Квестінг

• Історичний туризм 

• Залучення громадськості

• Активізація молоді і людей старшого віку



Наша діяльність

• Проект „Молодіжні ради в Запорізькій області” (II-IX 
2017)

• Проект „Відкриття скарбів спадщини півдня 
Молопольського воєводства” (VI 2017-V 2020)

• Проект „Відкриття скарбів спадщини 
м. Чернівці” (II-IX 2018)

• Програма „ КВЕСТИ - Експедиції відкривачів”



Молодіжні ради в Запорізькій 
області
• Лідер проекту: Фундація Мапа Пасії
• Партнер: Міська молодіжна організація STEP (Україна)
• Джерело фінансування: RITA – Зміни в регіоні
• Об'єм фінансування: 40 000 PLN
• Термін реалізації проекту: II – IX 2017
• Метою проекту є практичне навчання молоді з 3-х органів 

місцевого самоврядування Запорізької області (Чернігівки, 
Широкого і Кушугум) шляхом створення молодіжних рад і 
підготовку місцевої молоді до діяльності в таких органах. 



Воркшопи для молоді (VI 2017)



Друковані матеріали про 
молодіжні ради

• Публікації на 
польській та 
українській 
мові доступні 
для заванта-
ження на веб-
сторінці:
mapapasji.pl



КВЕСТИ - Експедиції відкривачів:
www.questy.com.pl



КВЕСТИ - Експедиції відкривачів

• Фундація Цаламіта

• Фундація освітніх і 
розвиваючих 
ініціатив

• Фундація Мапа Пасії



Відкриття скарбів спадщини півдня 
Молопольського воєводства 



Ідея проекту
• Метою проекту є документування різними методами нематеріальної 

культурної спадщини (такої як історія, звичаї, легенди, обряди, 
народна медицина, кулінарні рецепти, зразки, що використовувались в 
рукоділлі і архітектурі, говірки, пісні тощо) півдня Малопольського 
воєводства через:

• наукові дослідження, 
• залучення місцевих жителів – особливо інституцій сфери 

культури, молоді і людей старшого віку, 
• а далі розвиток історичного туризму завдяки презентації і 

поширенню цієї спадщини в привабливій, сучасні формі: створення 
мережі з 50 квестів, інтернет-порталу і мобільної аплікації.



Проект „Відкриття скарбів
спадщини м. Чернівці”



Загальна інформація
• Лідер проекту: Фундація Мапа Пасії
• Партнер: Буковинський центр 

реконструкції і розвитку, Україна
• Джерело фінансування: Проект 

співфінансується Польсько-
Американським Фондом Свободи 
в рамках програми RITA – «Зміни 
в регіоні», яку реалізує Фонд 
«Освіта для демократії».

• Об'єм фінансування: 39 976 PLN
• Термін реалізації: I - IX 2018



Цілі проекту

• Розповсюдження в західній Україні методики квестів як 
привабливого способу регіональної освіти і туристичної 
промоції місцевої культурної і природньої спадщини.

• Реклама культурної спадщини м. Чернівці серед 
українців і поляків через надання їм цікавої пропозиції 
„відкриття скарбів” в форматі квестів. 



Етап 1: Підготовка до створення квестів
(I-III 2018)

1. Зустріч партнерів проекту:
• День 1: Організаційна зустріч партнерів проекту
• День 2: Презентація методики створення квестів для 

7-10 учасників проекту з м. Чернівці, планування 
розробки 3 квестів в м. Чернівці 

• День 3: Безпосереднє відвідання місць, що будуть 
включені до квестів

2. Набір учасників майстерні по створенню квестів



Етап 2: Майстерні квестів (IV 2018)

• 3 x 2-денні майстерні за участі 15-20 осіб кожна –
створення квестів в м. Чернівці; учасники: місцеві 
екскурсоводи, краєзнавці, вчителі, працівники 
туристичної галузі, прихильники історії міста і т.п.

• Організаційна зустріч партнерів проекту – обговорення 
досягнутих результатів і планування діяльності на 
період IV-IX 2018

• термін: 10-15.04.2018



Етап 3: Розробка квестів (V-VI 2018)

• Доопрацювання текстів квестів створених підчас праці 
майстерень в квітні:

• 3 квести польською мовою
• 3 квести українською мовою (консультування on-line з 

фахівцем з квестінгу)
• Створення проектів графічних листівок з квестами

(карт подорожей) і їх друк
• 3 x 5000 шт. українською мовою
• 3 x 1000 шт. польською мовою



Етап 4: Розповсюдження квестів
(VII-VIII 2018)
• Промоція квестів (мінімум 10 повідомлень):

• в місцевих ЗМІ м. Чернівці 
• в інтернеті: на веб-сторінках, в соціальних мережах

• Дистрибуція листівок з квестами в м. Чернівці в мін. 5 
сталих пунктах:

• в пунктах туристичної інформації
• в готелях, кав'ярнях, музеях тощо

• Промоція квестів серед мін. 50 інституцій (установ, 
організацій) в Україні

• Промоція квестів в м. Чернівці в Польщі – через 
портал www.questy.com.pl i сторінку в Facebook: 
Questy – Wyprawy Odkrywców

http://www.questy.com.pl/


Етап 5: Підведення підсумків проекту (IX 2018)

Підсумкова зустріч проекту
• День 1: Зустріч польських і українських партнерів за 

участі осіб залучених в створенню квестів, дискусія і 
оцінка проекту, планування можливих подальших дій

• День 2: Візит до пунктів дистрибуції квестів – зустрічі з 
локальними партнерами (готелями, пунктами 
туристичної інформації і т.п.) та організаційна зустріч  
партнерів проекту – підбиття підсумків і оцінка проекту



Планові результати проекту 
• Отримання знань і вмінь необхідних для самостійного створення 

квестів 36-40 учасниками майстерень, що спільно створювали 
квести в рамках проекту. 

• Збагачення туристичної пропозиції м. Чернівці і околиць трьома 
квестами (неозначені маршрути з віршованими вказівками, 
загадками і скарбом) в двох мовах (українській і польській).

• Збільшення обізнаності про багатокультурну історію і спадщину м. 
Чернівців  мешканців міста і туристів, що приїжджають ззовні 
(зокрема поляків), які пройшли квести. 

• Інтеграція середовища осіб зацікавлених охороною і промоцією 
історії і спадщини м. Чернівці, що буде сприяти реалізації 
наступних завдань і цій сфері. 

• Розповсюдження створених квестів в формі листівок і в інтернеті –
дистибуція листівок мін. в 5 пунктах, що відвідуються туристами в 
м. Чернівці (готелі, кав'ярні тощо), розміщення квестів на мін. 10 
веб-сторінках / профілях Facebook.



Команда проекту
З польського боку:
• Координатор проекту: Анна Яженбська
• Фахівець з квестінгу: Кшиштоф Флорис
• Фахівець зі співпраці Польща-Україна: Роман Жебчук

З українського боку:
• Аніматор квестінгу: Ярослав Кирпушко
• Учасники квест-майстерень
• Локальні партнери, що розповсюджують квести



Контактна інформація
• Анна Яженбська
• E-mail: anna.jarzębska@mapapasji.pl
• Teл. +48 503 919 574

• Кшиштоф Флорис
• E-mail: krzysztof.florys@mapapasji.pl
• Teл. +48 601 698 175

www.mapapasji.pl

about:blank
mailto:krzysztof.florys@mapapasji.pl


Дякуємо за увагу! ☺
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