


Зелені дахи, зупинки, фасади, дощові садки, штучні 
болота, живоплоти та інші природоорієнтовані рішення 
мають великий потенціал змінювати нашу країну на 
краще.

І завдання проєкту - поширювати знання про це у 
максимально доступний спосіб. Тому у межах “Сафарі 

для громад” було розроблено першого бота-мисливця 
на міські проблеми. 

Знайти його можна вже зараз - під нікнеймом 
@Safari_Community_bot (Сафарі для громад) у месен-
джері Telegram.

За допомогою застосунку можна:

- дізнатися більше про сам проєкт та його історію, 
отримати необхідний пакет матеріалів для реалізації 
повного циклу квесту у своїй громаді, вийти на контакт 
з організаторами;

- дослідити перелік найтиповіших для українських 
громад проблем, ідеї із нейтралізації яких можна знайти 
серед природоорієнтованих рішень;

- позначити на мапі (“вполювати”) проблему, додати 
тематичну світлину, та стислий опис проблеми;

- ознайомитися із інформацією про спектр 
природоорієнтованих рішень, їх практичну користь, 
рекомендації щодо створення та надихаючі приклади 
застосувань в Україні та закордоном.

Бот є доволі простим та типовим у використанні, 
навігація по меню супроводжується наскрізними 
підказками. Опинившись на будь-якому етапі 
спілкування, є можливість повернутися до вихідної 
позиції та змінити траєкторію діалогу.

Головною перевагою використання “Сафарі для 
громад” саме у такому форматі є те, що він завжди під 
рукою. Ботом можна користуватися з комп’ютера, та, 
безперечно, набагато зручніше це робити зі смартфона. 
До того ж саме ця можливість відкриває великі 
перспективи проєкту у частині позначення проблем. 
Спільнотворення активістами з усієї країни “Великої 
мапи Сафарі” - мапи проблем, що потребують розв’язань 
у вигляді природоорієнтованих рішень є важливим 
індикатором актуальності цієї теми та необхідності 
популяризувати ідею на всіх рівнях.

ОПИС ЧАТ-БОТА 
@SAFARI_COMMUNITY_BOT



ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САФАРІ У 
СВОЇЙ ГРОМАДІ СКОРИСТАЙТЕСЯ:

- онлайн ПОР-картками у Trello 
http://bit.ly/safari_por

- онлайн версією оргмоментів у Trello 
http://bit.ly/safari_guide

Ідея розробки бота належить ГО “Плато” та Фонду захисту біорізноманіття України спільно з 
лабораторією інноваційного розвитку ПРООН в Україні. Технічна реалізація проекту - Darts Agency. 

Цей матеріали розроблено упродовж липня-серпня 2020 року під час реалізації 
пілотного комбінованого (онлайн-офлайн) формату проведення 

«Сафарі для громад» у Львові та Білій Церкві.


