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Надувні батути та гірки, флорбол для підлітків; в’язання вузлів зі справжніми скаутами; 
вивчення правил поведінки на дорозі в ігровій формі від поліцейських, вуличний кінотеатр, 

ліплення з глини, квілінг та орігамі; малювання на асфальті, мольберті та футболках, розвива-
ючі та настільні ігри, конкурси для дітей з призами, нанесення аквагриму, повітряні кульки, 

солодка вата, солодощі, танці, співи, видовище з мильними бульбашками та інші забави.

ЛОКАЦiï СiМЕЙНОГО СЕРВiСУ
12:00-18:00

ДИТЯЧI ЗАБАВИ

СПОРТ I ЗДОРОВ’Я

ПРОСВIТНИЦЬКI ЛОКАЦII

Цей блок локацій стане цікавим і малечі, і дорослим. Українська поліція розкаже про 
правила безпеки на дорозі; кожен зможе сфотографуватися в поліцейській автівці. А 

співробітники Служби з надзвичайних ситуацій дозволять побути в справжній пожежній 
машині, приміряти каску і вправлятися з обладнанням. Персонал навчить дітей правилам 

безпечної поведінки. Особлива увага – національно-патріотичному вихованню.

Змагання між родинами, сімейні естафети, тренажери для жінок і чоловіків. Чудова 
можливість продемонструвати свою спортивну підготовку та фізичну силу, позмагатися за 
звання «Найспортивніше подружжя». Перетягування автомобілю на звання «Супертато». 
Скандинавське ходіння і розслаблюючий масаж. Величезний скейт-парк. Безкоштовний 

аналіз статури (відсоток жирової та м’язової тканини).

На спеціальній локації ви зможете романтично провести час у розмові тет-а-тет зі своєю 
половинкою, отримати консультацію фахівця, сфотографуватися біля арки для закоханих, а 

також поділитися досвідом побудови і зміцнення власної сім’ї. А смаку цьому процесу 
додасть рясний фудкорт - паніні та бургери, м’ясо та овочі на грилі, випічка та солодощі, 

фреші, лимонади та молочні коктейлі. І, звісно, солодка вата та морозиво для найменших.

СМАК I РОМАНТИКА

КОНСУЛЬТАЦIÏ ТА НАВЧАННЯ

Дошлюбна підготовка, психологія і темперамент чоловіка та жінки, сімейна форма шкільно-
го навчання, подружнє життя у період вагітності, подолання кризових ситуацій у родині, 
відповідальне батьківство, правила виховання дітей, перехідний вік у підлітків та багато 
інших тем. Профілактика негативних явищ у дітей і підлітків. Спеціалізована література.

ЩАСЛИВi РОДИНИ – УСПiШНА КРАïНА!
ПРАВА ЛЮДИНИ – ПРАВА РОДИНИ!



12.00-18.00
ДЕННА СЦЕНА

18.00-22.00
ВЕЧiРНЯ СЦЕНА

Протягом дня на сцені розгортатиметься справжнє шоу: акробатичні номери, показ мод від 
відомих брендів, музичні номери різних виконавців, вікторини для дітей, спортивні 

п’ятихвилинки, участь шоу-балету. Крім цього будуть розіграші цінних подарунків від 
партнерів фестивалю. І окремо нагороджуватимуться багатодітні сім’ї із всиновленими та 

біологічними дітьми, сім’ї воїнів ООС та подружжя, які прожили в шлюбі найдовше.

Яскрава вечірня шоу-програма. 
Виступи відомих співаків і музичних гуртів.

ПРОТЯГОМ УСЬОГО ФЕСТИВАЛЮ – 
ЦiННi ПОДАРУНКИ i ПРИЗИ ДЛЯ СiМЕЙ, ПОДРУжНiх ПАР i ДiТЕЙ

Хрещатик стане епіцентром танцювального батлу Peace 
Love Unity від студії LUNA. Протягом суботи учасники 
змагатимуться у стилях контемп і брейк. А у неділю 
кияни та гості столиці вболіватимуть за команди з 
хіп-хопу, стилю хаус та вікінгу. Учасників судитимуть 
професійні танцюристи. А фінал батлу переміститься на 
велику сцену фестивалю.

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ БАТЛ

DETKI

One Light Inside

ПАРТНЕРИ ФЕСТИВАЛЮ



Руслан Кухарчук, ГОЛОВА РУХУ «ВСI РАЗОМ!»

«Суспільство не здатне існувати без чоловіка та жінки, які 
укладають священний шлюб, народжують дітей і забезпечу-
ють життєдіяльність своєї сім’ї. Це базис української 
держави, це підвалини існування цивілізації. Нині часто 
чутно про права й інтереси особи. Проте сьогодні слід 
гучніше говорити про права й інтереси сімей. Тому наша 
мета – формування пріоритету цінності сім’ї: в особистій 
практиці, у суспільній традиції та у державній політиці. 
Тематичні вуличні заходи чудово цьому сприяють.
Маємо спільне бачення – побудувати українську державу, 
яка економічно процвітає, живе у безпеці та добробуті. Але 
ще шляхетнішою метою є побудова суспільства, у якому 
живуть міцні та щасливі сім’ї. Є родина – є Україна! Це не 
гасло, а констатація! Чоловіки, дружини, діти – сотні тисяч 
сімей нині єднаються для потужної і красивої маніфестації»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ

vsirazom.ua  //  +38 (098) 858-4848  //  info@vsirazom.ua

друзi ФЕСТИВАЛЮ

Є РОДИНА – Є КРАЇНА!


