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АМЕР



У “Вiльному просторi” проходять тренiнги, майстер-класи, 
вiдкриваються клуби за iнтересами, органiзуються 

святкування та багато iншого.



Клуб, де можна обговорити 
актуальнi теми з однодумцями та 

одночасно попрактикуватися в 
iноземнiй мовi.  

Англiйський iгровий клуб для дiтей 8-12 рокiв. 
Дозволяє меншим дiткам поринути в англомовну 
атмосферу, адже проводить цi iгри волонтерка, 

що має громадянство США.



Також проводяться рiзноманiтнi майстер-класи. Наприклад, з 
розмальовування футболок своїми руками, редагування фотографiй, 
малювання тощо. На фото ви можете побачити результат уроку з 

виготовлення натурального мила.  



Що таке “Врятуй Даманський”? Почнемо з того, що Даманський - це 
окремий район нашого містечка. Оскільки до нас часто приїжджають 
жителі навколишніх сіл та міста Кривий Ріг на відпочинок і, на жаль, 
залишають після себе багато сміття, АМЕР вирішила влаштувати 

добровільну акцію з прибирання цiєї територiї.



“Energy кіно” - перегляд стрічок просто неба у парковій зоні. 



Одна з найвизначніших подій кожного літа в останні роки був Energy fest. Це фестиваль на який 
запрошуються різні музичні групи. До того ж під час фесту є й інші розважальні заходи для 

дітей та дорослих. Малюнки на тілі, спортивні змагання, квести, креативні фотозони, ярмарки 
- це все входить до поняття Energy fest.



Через пандемiю фестиваль перестав проходити задля безпеки жителiв.



Але з приходом коронавiрусу у 2020 
році робота для даної організації не 

закінчилося. Вона просто майже 
повнiстю перейшла в благодійність. 

Саме про це йшла мова декілька 
слайдів тому. Акція “допоможи бабусі 
та дідусю” заключалась в тому, щоб 

роздати людям похилого віку якомога 
більше захисних масок. До того ж 
АМЕР почала допомагати лікарям 
безкоштовно застрахувати своє 
життя, аби вони продовжували 

працювати і допомагати хворим. 



На темi пандемії можна було б завершити мою розповідь про діяльність 
даної організації, але, на жаль, я мушу продовжити, адже саме зараз вона 

здійснює найбiльший вклад i про це просто неможливо мовчати. 



Війна прийшла несподiвано, ми не змогли захистити Херсонську область. Оскільки лінія фронту 
дуже швидко підійшла до кордонiв моєї громади, з перших днів Агенція розвитку надала 

можливість у своєму офісі плести маскувальні сітки, роздавала гуманітарну допомогу людям 
похилого віку, збирала кошти для наших військових.



Переломним моментом для кожного жителя нашого міста стало те, що до нас пішки почали 
приходити люди, яким вдалось втекти з окупованих територій Херсонщини, що знаходяться за 

декілька кілометрів від нас. І саме організація АМЕР надала їм першу допомогу, одяг, їжу, 
допомогла переміститися до більш безпечних мiсць. 



Також Агенцiя розвитку бере активну участь у допомозі людям, що постраждали 
після обстрілів нашого міста. У великих населених пунктах таких людей багато, але 

для мого містечка це єдина така організація. І я дійсно рада, що була її частиною.



Дякую за увагу) 


