


Використовуйте повсякденні інструменти, аби 
краще дослідити місцевість і наповнити “Сафарі для 
громад” наочним змістом. Наприклад, скориставшися 
картами від Google Ви можете більш глибоко зрозуміти 

проблеми своєї громади, а після “Сафарі для громад” 
отримати мапу, яка міститиме додаткові необхідні дані 
для просування проектів розвитку на місцевому рівні.

Ви, як організатор, маєте створити обліковий запис 
Google, якщо ще його не маєте. Про те, як зареєструвати 
аккаунт детальніше за посиланням.

УВАГА! Зауважте, створювати карти краще на 
комп'ютері або в повній (браузерній) версії на 
смартфоні. Станом на кінець 2020 року iOS не дозволяє 
наносити позначки на карті через смартфон в мобіль-
ній версії. Також неможливо поширити посилання на 
створену Вами карту в мобільній версії. Щоб зробити 
це, потрібно зайти на Google Drive, знайти серед 
документів створену вами карту і надати доступ до неї, 
як до звичайного документа Google. Тому рекомендує-
мо користуватись саме повною версією додатку 

Google My Maps (тобто заходити через браузер), а 
мобільну версію на Android використовувати лише для 
нанесення нових об'єктів на карту.

З досвіду організації попередніх “Сафарі для громад” 
рекомендується готувати маршрути з позначенням 
об’єктів на них місцевими координаторами проекту 
або гідами. Також нанесення об'єктів на карту під 
час проходження маршруту рекомендується робити 
окремо відповідальній та обізнаній з технічними 
деталями людині. У такому разі стилістика позначень 
та усі необхідні елементи будуть витримані, а важливі 
деталі не загубляться.

Зайдіть на Google My Maps. Знайдіть свою громаду 
та збільшіть карту до масштабу, що дозволяє бачити 
основні елементи на карті. Після того як Ви збільшили 
карту і задоволені зображенням, натисніть три крапки 

та оберіть «Установити режим за замовчуванням».

УВАГА! Врахуйте, що посильною для дослідження 
територією буде окружність із діаметром до 2 кіло-
метрів.

ЦИФРОВІ КАРТИ 
ДЛЯ “САФАРІ ДЛЯ ГРОМАД”

КРОК 1. ПІДГОТОВКА ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ GOOGLE MY MAPS 

КРОК 2. ВИБЕРІТЬ ДІЛЯНКУ ДЛЯ САФАРІ ДЛЯ ГРОМАД НА МАПІ



Створіть новий шар на мапі та назвіть його. Поділіться 
посиланням на мапу з місцевими гідами. Попросіть 
місцевих гідів додати на карту власно зафіксовані 

об’єкти, що можуть бути корисними для проєкту. 
Вони можуть позначати території, додавати пункти та 
використовувати спеціальні позначки.

Кожен учасник(-ця) повинен мати обліковий запис 
Google. Зберіть електронні адреси та надішліть 
запрошення до мапи. Кожен учасник(-ця) має 

завантажити Google My Maps на свій пристрій (для 
Android).

ЦИФРОВІ КАРТИ 
ДЛЯ “САФАРІ ДЛЯ ГРОМАД”

КРОК 3. ПОПРОСІТЬ МІСЦЕВИХ ГІДІВ ДОПОВНИТИ МАПУ

КРОК 4. ПРЕДСТАВТЕ МАПУ ТА ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО "ПОЛЮВАННЯ"



Віднайдені локації маркуйте на мапі у режимі онлайн. 
Додатковим і необхідним моментом є фотографування 
об’єктів, які можна додати до промаркованої на мапі 
ділянки відразу з телефона / планшета або згодом 
через комп’ютер.

Після маркування обговоріть із усіма учасниками 
проблематику кожного об’єкта, а також шляхи і 
можливості оновлення простору, зокрема, завдяки 
природоорієнтованим рішенням. Колективно завжди 
віднаходяться нові креативні ідеї!

ЦИФРОВІ КАРТИ 
ДЛЯ “САФАРІ ДЛЯ ГРОМАД”

КРОК 5. ЧАС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ



ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САФАРІ У 
СВОЇЙ ГРОМАДІ СКОРИСТАЙТЕСЯ:

- чат-ботом у Telegram під нікнеймом 
@Safari_Community_bot

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

- онлайн версією оргмоментів у Trello 
http://bit.ly/safari_guide
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пілотного комбінованого (онлайн-офлайн) формату проведення 
«Сафарі для громад» у Львові та Білій Церкві.

У разі виникнення запитань, напишіть нам на 
електронну скриньку: acclab.ua@unpd.org.


