Робота закладів культури міста
Кропивницького на час воєнного стану
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
БІБЛІОТЕКИ
http://citylib.kr.ua/

місто Кропивницький,
вул. Андрія Матвієнка, 1-б
До Ваших послуг:
змістовні майстер-класи
арт-терапія
книго терапія
показ мультфільмів
послуги книгообміну
послуги ксероксу, друку
проведення навчання та
консультацій на платформі "ДІЯ"
надання безкоштовного доступу до
послуги WI-FI
мультзал та кінозал
курси англійської мови
місце для онлайн-роботи
та навчання
надання буклетів з координатами
та телефонами необхідних структур
та допомагають у налагодженні
роботи телефонів і ноутбуків,
забезпечують доступ до електронних
державних сайтів та гуманітарних
волонтерських пунктів

За інформацією для запису
до бібліотек та отримання
культурних послуг,
звертайтеся:
тел. (0522) 37 91 69
centlib.cb@gmail.com

ТУРИСТИЧНОІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

https://kroptravel.gov.ua/

місто Кропивницький,
вул. Гоголя 91/46
творчі майстер-класи для
дітей кропивничан і вимушених
переселенців
дитяча міні-бібліотека
куточок краєзнавчої і
туристичної літератури
поштова скринька для
листів українським захисникам
постійно діюча серія
майстер класів на різну
тематику
локація для відпочинку та
дитячих розваг (складання 3Д
пазлу, перегляд мультфільмів,
розмальовки)
дитячі психологічні практики
З графіком майстер-класів можна
ознайомитися на туристичному
веб-порталі kroptravel.gov.ua та в
на інстаграм сторінці kroptravel
(там ви знайдете посилання на
реєстрацію)

Зареєструватися на майстеркласи до туристичноінформаційного центру і дізнатися
теми та дати проведення можна
за телефоном:
+38 (050) 356-04-88

місто Кропивницький,
вул. Гоголя 91/46

+38 (050) 356-04-88

В туристично-інформаційному центрі можна отримати
інформацію стосовно:
механізму отримання державної фінансової допомоги
для внутрішньо переміщених осіб;
наявних та працюючих закладів харчування, розміщення,
освіти та дозвілля;
актуальних рейсів до регіонів західної України чи у
зворотному напрямку та інших можливих рейсів з міста
Кропивницького;
отримання довідки внутрішньо переміщеної особи;
штабів допомоги, що функціонують в місті;
місць та контактів отримання психологічної та медичної
допомоги для дітей та дорослих;
будь-якої іншої інформації, що стосується внутрішньопереміщених осіб за індивідуальним запитом;
актуальних екскурсій містом;
баз та місць відпочинку у місті Кропивницькому та
Кіровоградській області;
працюючих туристичних фірм міста Кропивницького;
занять та заходів для дітей на літній період.
Також в туристично-інформаційному центрі постійно
функціонують:
дитяча міні-бібліотека;
куточок краєзнавчої і туристичної літератури;
постійно діюча серія майстер класів на
різну тематику;
локація для відпочинку та дитячих розваг
(складання 3Д пазлу, перегляд мультфільмів тощо).

