
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджет^ громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯі

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Створення ресурсного центру інформаційно -  комунікативних технологій для реабілітації 
дітей з порушенням зору на базі ДНЗ.

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

.роект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікпппайону):

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул.Тімірязєва, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Підвищення якості рівня реабілітаційних послуг дітей з порушенням зору шляхом 
придбання та оновлення спеціального комп’ютерного (технічного) обладнання.

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 проект'> 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):

Ми вважаємо вкрай важливим та соціально-обгрунтованим створення на базі нашого 
дошкільного закладу єдиного інформаційного простору Центру, наповнення його 
спеціальним апаратним і програмним обладнанням.

Своє завдання ми вбачаємо в розробці та впровадженні нової моделі діяльності 
закладу для дошкільників із вадами зору, орієнтованої на можливості використання ПСТ в 
навчально-корекційному просторі закладу.

В основі роботи нашого Центру ми передбачаємо принпип використання
'■'формаційно- комунікативних технологій (ПСТ) в навчанні та ШІфИШЬКАІЙв&К* рада 
порушеннями зору. Багатофункціональність сучасних інформативний ̂ ,л ЇВбЙЙЙЬ

великий малий



(розвивальні, лікувальні, навчальні, діагностичні та ін ) дасть можливість використовувати 
їх для здійснення успішної реабілітації, корекції та компенсації порушених функцій дітей з 
відхиленнями зору нашого закладу та тих, що не відвідують наш заклад або є його 
випускниками.

Інформатизація лікувально-відновлювального та корекційного процесу Центру 
дозволить розширити можливості для діагностики, профілактики і лікування очних 
захворювань дітей, а також об'єктивно контролювати результати лікувально^ 
відновлювальної роботи, в значній мірі сприятиме підбору найефективніших методик 
корекції та компенсації первинних відхилень та вторинних порушень, а отже, допоможе 
розробити індивідуальну корекційно-реабілітаційну програму з використанням ІКТ. На базі 
ментру здійснюватиметься впровадження 7 комп’ютерних програм для лікування різних 
хвороб зору. З цією метою ми передбачаємо використання розроблених та створення 
авторських програм на комп’ютері (з використанням таблиць, схем простору, схем шляху -  
маршруту і т.д.).

Ми переконані, що реалізація нашого проекту сприятиме покращенню якості 
реабілітаційних послуг, по-перше, дошкільникам з порушеннями зору, що є вихованцями 
нашого закладу, по-друге, дітям дошкільного віку нашого мікрорайону, що не відвідують 
наш садок, по-третє, дозолить надавати допомогу лікувально-відновлювального характеру 
дітям молодшого та середнього шкільного віку, що є випускниками нашого ДНЗ.

Ми передбачаємо такий соціально-економічний ефект від впровадження нашого
проекту:

1 .Забезпечення доступності та ефективності освіти для людей з особливостями розвитку, 
зокрема з порушеннями зору.
? Здійснення ефективної підготовки дошкільників до життєдіяльності в інформаційному 
просторі.
3. Розширення можливостей для повного, рівноправного включення дошкільників з 
порушеннями зору у суспільство однолітків, а в подальшому -  у всі сфери життєдіяльності 
соціуму, що забезпечить їх гідний соціальний статус, сприятиме самореалізації їх в 
суспільстві.
4. Забезпечення системи обміну досвідом між педагогами навчального закладу, закладів 
міста, області, країни і навіть світу.
5. Здійснення ефективної просвітницької діяльності суспільства з питань організації 
лікувально-відновлювальної та корекційно-просвітницької діяльності дошкільного закладу 
для дітей із проблемами зору.

Суть нашого проекту відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме одній із 
її пріоритетних програм «Місто - дружнє до дітей». Реалізація даної програми, як ї 
г галізація нашого проекту, направлена на інтеграцію зусиль членів територіальної громади 
міста з метою створення передумов для повноцінного і здорового розвитку дп«й. Зокрема, 
одним із першочергових заходів програми с підвищення якості дошкільної підготовки, 
запровадження гнучкого графіку їх роботи відповідно до потреб громади, що відповідає 
меті нашого проекту.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіціарами проекту є:по-перше, дошкільники з порушеннями зору, що є 
вихованцями нашого закладу, по-друге, діти дошкільного віку нашого мікрорайону, що не
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відвідують наш садок, по-третє, дозволить надавати допомогу лікувально- 
відновлювального характеру дітям молодшого та середнього шкільного віку, що є 
випускниками нашого ДНЗ

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1.Придбати та оновити спеціальне комп’ютерне обладнання для здійснення лікувально- 
відновлювальної та корекцібної роботи з дітьми, що мають порушення зору.
2.Провести систематичну, комплексну лікувально—відновлю вальну, діагностично- 
консультативну та корекційно-педагогічну роботу з дошкільникам ^ що мають 
порушення зору, з метою їх успішної реабілітації.
3.Підвищити якість освітніх послуг у спеціалізованому дошкільному закладі через 
створення єдиного інформаційного освітнього середовища Центру.
4.Підібрати оптимальні індивідуальні методики та характеристики ІКТ-середовища для 
дошкільників з зоровими проблемами.
5.Розробити та впровадити в реабілітаційний процес Центру авторські програми і 
методики за допомогою комп’ютерної техніки.
о. Створити умови для взаємодії сімї та дошкільного навчального закладу з питань 
надання батькам необхідної психологічної та корекційної допомоги щодо особливостей 
реабілітації дітей з вадами зору.
7. Активізувати професійну діяльність педагогів в галузі інформаційних технологій та 
підвищити якість їх професійної діяльності.
8. Сформувати мотиваційну, інтелектуальну та моторну готовність дитини з порушеннями 
зору до використання ІКТ, сформувати у них комп’ютерну грамотність.

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, гри

1. Комп’ютер А8ІІ8 КЗІАІчМіАООІТ 1шт. 10000.00 рн.

2. Монітор 22 8АМ8ШО Ь8 22Е 391 Н8Х\СІ 
3800 1шт.

3800.00 грн.

3. Принтер МФУ Ерзоп Ь222 (СІ 1СЕ56403) із 
заводським СНПЧ 1шт.

7500.00 грн.

4. Апарат для лікування косоокості 
«Струмочок»

9800грн.

5. Апарат для лікування косоокості 
«Синоптофор СИН-1»

45000.00 грн.

РАЗОМ: 76100.00ірн.

з



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (ппіект) (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 ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної ад
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для ________ < вище
цілей.
Примітка:

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 Інтериет (за
наявності).

ЬНр5://\у\у\у.ГасеЬоок.сот/ргоШе.рЬр?ісі= 100015906824555

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

для зазначених вище цілей

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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 персональній даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище* * Контактні дані Підпис***

1. Рублевська Тетяна 
Андріївна

Поштова адреса:

е-гпаіі:

№
тел.:

С е р ія  та
№
паспорту

с

2 . Поштова адреса:

е-гпаіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

е-шаіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

Пол: □  чол. И  жін.
Вік: □  1 6 - 1 8  □  1 9 - 3 1  □  3 1 -4 0 □  4 1 -5 0 П  5 1 -6 0 КЗ понад 6 0

Рід занять: П  Студент Ю Працюю О  Безробітний □Пенсіонер О  Підприємець


