
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських Ініціатив м.Вінниці
у 2018 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення Вінницького молодіжного центру

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

[£  великий ІШ малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Центральна частина міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Центральна частина міста

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення Вінницького молодіжного центру для ефективної взаємодії молоді, бізнесу, 
громади і влади.

Подієвий майданчик з технічним забезпеченням. Котрий включає 6 напрямків діяльності: 
Культурний, Освітній, Науковий, Громадський, Медійний, та Бізнесовий. Відкритий 
простір для генерування ідей та реалізації їх в життя. Ідея молодіжного центру -  стати 
епіцентром молодіжних подій з метою налагодити комунікацію між молоддю, бізнесом, 
владою та громадським сектором. Зробити співпрацю сильною та ефективною.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):

Основна мета проекту: Створення спеціалізованого інформаційно-комунікативного 
кластеру, спрямований на створення акумуляційної бази для розвитку, становлення та 
самореалізації молоді.
Проблема, на вирішення якої він спрямований: Згідно' досліджень, 5-та частина мешканців 
м. Вінниця є молодь. Більшість молодих людей не мають чіткого розуміння з приводу 
вірності обраної професії, їм складно оцінити свою конкурентоспроможність на ринку 
праці та ймовірну можливість розвиватись та самореалізовуватись 
області, країни. На сьогодні ми маємо сумну статистику, пере

і свою міс.
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людей, за нагоди, надає перевагу навчанню за кордоном, з метою залишитись там для 
подальшого працевлаштування.
Тому Молодіжний центр має на меті вирішення проблеми відтоку молодих кадрів за межі 
рідних міст і країни шляхом створення найкращих умов для самореалізації молода, її 
інтелектуальному, моральному, духовному розвитку, соціалізації, реалізації творчого 
потенціалу та на^онально-патріоти'Ш^му вихованню, популяризації здорового способу 
тктщ, працевлашту^аншо та сдаїозайяйосіі, молодіжному підпрйІвіяюяЕїдь забезпеченню 
якісної громадянської освіти молоді.

Пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 
вплине на подальше життя мешканців: Розвиток молоді -  це шлях до сталого розвитку. 
Сьогоднішня молодь вже завтра займатиме позиції в освіті, бізнесі, журналістиці, політиці, 
судовій системі та органах місцевої і державної влади. Тому надзвичайно важливо вже 
сьогодні працювати над формуванням якісного кадрового потенціалу, що сприятиме 
підвищенню економічного розвитку міста та регіону.

Відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020»
Проект відповідає Цілі № 2: Місто молодих (соціальна активність). Молодь визначає 
майбутнє міста і має стати провідником інноваційних змін у ньому. Молодіжний центр дає 
змогу реалізувати себе у всіх сферах життя, розвиватись самостійно та розвивати 
середовище навколо себе. Молодіжний центр планує залучати всю вінницьку молодь до 
командної роботи з метою запобігання соціальної ізоляції, в тому числі серед уразливих 
груп молоді.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Молоді щЕвджєйп&; :
волонтери учтвська,студентська,й$6да^ %рЩ іаґіотнг^ мійга та
області.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 
Оцініть свої можливості та плани самостійно 
На першому етап роботи важливим є:

ІҐтавизнечсння чіткого
переліку бенефіціарів шляхом проведення круглих столів, обговорень та заходів різного

І

родуактивності.
- Формування молодіжного середовищізліето^ дапращюванни та реалізадН нровггів;
- Підбір, навчання та формування командаекспертів відповідальнгіх за кожний з напрямків 
діяльності.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

Підбір та підготовка приміщення понад 500 м2 для 
організації молодіжного простору з метою проведення 
заходів за відповідними напрямками діяльності.

130 тис. грн.



Створення організаційної структури для реалізації ідей 
Центру.

- Створення ефективного стратегічного плану 
на 2017-2020 роки.

- Розробка чіткого операційного плану на 2017- 
2020 роки

- Запровадження в діяльність Центру напрямків 
роботи, визначення стратегічних цілей та 
шляхів їх досягнення

- Згуртування команди та розвиток особистої 
відповідальності команди Центру.

- Пошук та залучення до роботи в Центрі та 
планування діяльності нових членів команди.

- Визначення шляхів мотивації членів команди.
- Налагодження системи внутрішнього 

адміністрування та адміністрування напрямків 
діяльності та програм.

- Розробка внутрішніх процедур контролю та 
ведення документації в організації

- Розробку положень та правил роботи Центру. 
Здійснення вшцеперерахованих заходів із залученням 
спеціалістів, шляхом проведення круглих столів, 
консультацій, коучінгів, тренінгів і семінарів.

110 тис. грн.

Оснащення приміщення Молодіжного центу матеріально 
- технічним забезпеченням.

- Комп’ютерна техніка
- Проектори та екрани - 2шт
- Екрани телевізійні -  4 шт
- Звукове обладнання для проведення заходів 

(мікрофони, колонки)
- Світло для проведення молодіжних заходів 

(прожектори для сцени)
- Монтаж сцени

540 тис. грн.

Напрацювання бренду організації.
Формування корпоративного стилю, друк 

поліграфії та зовнішньої реклами.
• Напрацювання шляхів пізнаваності організації, 
покращення комунікаційної складової

140 тис. грн.

Формування молодіжного культурного, освітнього та 
бізнес середовища за рахунок організації заходів 
(тренінгів, семінарів, шкіл, пітчингів)
Створення рекрутингової агенції для молоді 3 допомоги 
пошуку першого робочого місця

80 тис. грн.

РАЗОМ:

1 000 000
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З МІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності).
Публічна сторінка РасеЬоок.
Блог на інформаційному ресурсі “Вежа”, “20 хвилин”

12. Інші додатки (якщо необхідно)
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) - презентація в

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної ад

роздрукованому вигляді



13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України 
“Про захист персональних даних" від 01.06.2010року №2297-VI. Забороняю надавати 
інформацію третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім ’я  т а  П різви щ е** К о н так тн і д ан і ІВ Д п н ^* *

1. Я рова С вітлана 
А ндріївна

П ош това адрес
/  І

е-ш аіі: т р .у  агоуа@ еш аі 1 .с о т  ^

/  'Мтед.:
1 1 1 1 1 1 \ \ і 1 

1 І 1 1 І 1 1 1 П
Серії та 
.№ паспорту і

1 і 1 1 1 1 1 І

2. Пошто» алоем:

ечмії:

Серія і*
М паспорту

3. Поштами]же*: і

№тоі:

Сери тж 
№ паспорту

*  •  •
•

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

Пол: □  чол. + жін.
Вік: □  16-18 + 19-31 О 31-40 □  41-50 □  51-60 □  понад 60
Рід занять: О Студент + Працюю □Безробітний □  Пенсіонер □  Підприємець



Вінницький молодіжний 
центр " - ТУТ НАЗВА

[
Адреса: м В і н н и ц я , Театральна 15 /  Л
Площа приміщенні: 600 м2 1 7



ш ш ш
II в ш 11 і Г 
■ •„„„(« ■*



04 ВІІ8ІПЄ58
Н11В 05 Соуегптепі 

&ИОО НІІВ



л л  Зсіепііїіс
УО нив

ґ
<■т,

V —

0 6



;  - Телевизийна студія, он-лайн радіо, інтернет портал



Есіисаііопаї
НІІВ

О с в іт н ій  центр





Глобальні цілі
1 ЦЕНТР
Створення в Вінниці молодіжного центру 
Європейського знаку якості

2 КОМЮНІТІ
Створення молодіжноо середовища для 

вирішення персональних та суспільно- 
важливих питань.



IV  апсі Касііо зіисііо
70 здиаге теїегз

СОЖОМСШб
100 \люгк ріасез ----

300 здиаге теїегз

□ в и д н у
60 заиаге теіегз



ЕУЕИТ ІОНЕ
Зїер 1: 300. 5їер 2: 600 зеаіз 
700 здиаге теїегз

РАВ ЬАВ
300 здиаге теїегз

МЕЕТШС & КЕІ_АХ 20№
140 здиаге теїегз

САРЕ
150 здиаге теїегз
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