
CUBA BUBA
змінюємо настрій дитячих лікарень

благодійну ініціативу започатковано у січні 2017 року у Дніпрі



ІДЕЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ

CUBA BUBA – ініціатива, 
спрямована на емоційне 
оздоровлення дитячих 
лікарень.  

В рамках проекту відбувається 
розробка, виготовлення
та встановлення автономних ігрових 
модулів у приміщеннях закладів.
Iдея та дизайн кожного з них 
унікальні.  



Навчання
та творчість

Читання 
книжок

Ігри 

Спілкування
з однолітками

Тактильні 
експерименти

Креативна фізична 
активність

ЧОМУ CUBA? 

Модулі допомагають дитині 
побороти психологічне 
навантаження, яке є перешкодою 
швидшого одужання.

В дитинстві здається, що очікування
 у черзі та «стаціонар» триватимуть
вічно. Обмеженість дозвілля
в лікарні викликає роздратування,
а потім зневіру.
Це заважає нам одужувати
та змушує підсвідомо боятися 
лікарів.  

CUBA BUBA дозволить пацієнтам 
3–14 років проводити час
із задоволенням і користю.



ЯК ВЛАШТОВАНА CUBA 
BUBA

CUBA BUBA
є автономною 
конструкцією. 

Вона встановлюється
у  приміщеннях загального 
доступу (коридор, зал, 
бібліотека, ігрова кімната)  
та нагадує кімнату в кімнаті. 

Розмір. 
2,4х1,7х2,3 м 

Матеріали. 
Пресоване дерево, метал, камінь, 
інші екологічні матеріали

Дизайн. 
CUBA BUBA не має фіксованого 
дизайну – кожен проект
є унікальним, проте розробленим
із дотриманням габаритів. Назва
та призначення конструкції також 
зберігаються. 



Різна форма та кольори Зони відпочинку Зони руху

Шафи для іграшок та книжок Зона творчості Зона пізнання світу 

Модулі пропонують різні концепції розвитку та відпочинку.
Серед їх функціональних ділянок:



ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

30 ДНІВ  
розділяє проектування модуля 
та його встановлення в лікарні

20 днів

Крок 1  

Кооперація з лікарнею.  
вивчаємо її розташування, 
особливості пацієнтів, 
інтер’єр  

20 днів

Крок 2 

Проектування. 
визначаємо конструкцію 
нового модуля, 
функціональні зони 

30 днів

Крок 3 

Інженерні роботи. 
виготовляємо деталі

2 дні

Крок 4 

Монтаж.  
встановлюємо модуль 
та наповнюємо його 
книжками, іграми

10 днів

Крок 5 

Оцінюємо результат  
та звітуємо.

*тут і далі наведено очікуваний термін. У залежності від місця встановлення та ідеї модуля час реалізації може відрізнятися.



Перший модуль серії CUBA 
BUBA встановлено у Дитячій 
клінічній лікарні №3 (Дніпро) 
у березні 2017 року.  

До кінця 2018 року 
команда планує 
встановити 10 модулів 
у лікарнях України.  



НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНИ. ПЕРСПЕКТИВИ

Мета проекту CUBA BUBA – забезпечити найбільші дитячі 
лікарняні установи модулями для розвитку, гри
та відпочинку. Це позитивно вплине на значне число
як маленьких, так і дорослих їх відвідувачів.  

В Україні близько 50 дитячих 
клінічних лікарень різної матеріальної 
забезпеченості. Із них п’ять 
знаходяться в Дніпрі. Кількість 
пацієнтів, що проходять стаціонарне 
лікування у кожній – до 450 осіб.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Облаштування зони 
навчання та спілкування 
в лікарні

Покращення емоційного 
клімату в лікувальних закладах 

Формування відповідального 
ставлення до здоров’я 
через знищення упередженості 
батьків та страху дитини 
перед установою 

Зміцнення та активізація 
міської громади 
через презентацію досвіду зміни 
публічного простору малими 
архітектурними формами 



КОМАНДА ПРОЕКТУ

CUBA BUBA є соціальною ініціативою. На сьогодні команда складається із 6 осіб, що здатні 
взяти на себе розробку, створення, транспортування та встановлення модулів. 

Влада Брусіловська 
ініціатор проекту 

Валерій та Катерина 
Кузнєцови 
архітектори  

Даша Орлянська  
технічний координатор

Марія Ложко 
координатор медіа    

Олена Зайцева-Гривко 
дизайнер



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МЕЦЕНАТІВ

Втілення проекту CUBA BUBA, що полягає у забезпеченні лікарень навчально-
розважальними модулями, запланована на 2017/2025  роки. Команда запрошує 
до співпраці як окремих меценатів, так і компанії. 

Що отримує друг проекту?*

*залежить від обраного спонсорського пакету. Ви можете підтримати як встановлення окремого модуля, так і проект в цілому.
Дізнайтеся деталі з додатку до презентації або від представника команди CUBA BUBA.

Офіційний сертифікат 
учасника проекту CUBA 
BUBA 

Розміщення логотипу 
компанії або ім’я мецената 
на модулі CUBA BUBA

Участь у проектуванні 
модуля 

Брендинг модуля 
(корпоративні 
кольори)

Оголошення про 
внесок у розвиток 
проекту під час 
прес-конференції 

Поширення інформації 
про меценатську 
допомогу в ЗМІ 

Розміщення інформації 
про донора проекту
на презентаціях та виступах 



ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Благодійний проект CUBA BUBA можна підтримати кількома способами. Серед них – фінансування
або співфінансування проекту,  матеріально-технічна участь у підготовці модулів, волонтерська 

допомога, інформаційна підтримка. Запрошуємо до партнерства:

ЗМІ Міських 
активістів

Фонди та окремих 
меценатів

Представників 
бізнесу



Команда проекту відкрита
до пропозицій.
Щоб стати частиною проекту 
або дізнатися про нього більше, 
зв’яжіться з нами.  

Координатор проекту 
Марія Ложко 

+38 050 514 47 27
cubabuba.project@gmail.com 

mailto:cubabuba.project@gmail.com



