ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Шашково-шахматний клуб в Тяжилові
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказує рогмір
витрат):
□

великий

X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву мікрорайону) :
Мікрорайон Тяжилів
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Баженова, буд 32
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Логічне мислення, увага, сила волі, терпіння, вміння приймати важливі рішення,
швидкість реакції, цілеспрямованість - ці всі якості виховує одна цікава та захоплююча
гра - гра у шахи. Навчання, яке приносить не тільки користь, а й неабияке задоволення.
Саме тому облаштування сучасного шахового клубу в Тяжилові є актуальним та
архіважливою задачею вже сьогодні!
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 потенційний
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 ):
Діти то наше майбутнє. Складно не погодитись з цим, правда?
Але ж як важко пояснити підростаючому поколінню, що розвиватись потрібно
всебічно. Часто батьки бідкаються, що їх дітки весь свій вільний час проводять перед
гаджетами. Наразі росте покоління хлопчаків ери «танчиків» та «контрстрайкерів» зі
зіпсованим зором, порушеною стресостійкістю, атрофованими м’язами спини. Такі
гаджетні звички треба викорінювати. Тому діток потрібно зацікавити новою модною
хвилею «Шахи - це круто!» «Шашки - це модно!».
Пропоную відкрити зовсім новий та сучасний клуб проведення дозвілля для всіх
верств населення в районі Тяжилів - шахово-шашковий клубгна-•базі бібліотеки №7:
Р

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

(РЕЄСТРАЦІЙ 3«СРНЄНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА •О И ‘* ИХ ОСІС)

Дата

^

Індекс \ Х о - 0 < ~

^ ^

Головна мета цього клубу - популяризація шахового та шашкового мистецтва серед
дітей та підлітків.
Ми переконані, що талановитими не народжуються, а виховуються. Дуже просто
допомогти юним тяжилівчанам стати не тільки розумними, але і щасливими. Шахи
допоможуть їм у цьому. Кожна дитина знайде у нашому шахово-шашковому клубі
багато цікавого та корисного, а саме:
•
захоплюючу гру з тисячолітньою історією під назвою Шахи та Шашки;
•
спілкування з інтелектуально розвиненими однолітками;
•
радість перемоги і вміння здобувати уроки з невдач;
•
здатність конкурувати у чесній боротьбі;
Гра в шахи та шашки об’єднує покоління. До клубу приходитимуть татусі з
синочками чи донечками, дідусі та бабусі. Як же приємно навчити своє чадо грі в шахи
і вже через кілька місяців достойно програти молодому поколінню. Недарма кажуть,
що хороший той учень, який перевершив свого вчителя! Дітки та батьки матимуть
спільні інтереси - що може бути краще?!
Клуб пропоную облаштувати за новітніми віяннями шахової моди. Необхідно
зробити трансформацію простору читального залу, для цього фонд бібліотеки
розмістити на односторонніх стелажах вздовж стін бібліотеки. Придбати також
компактні та мобільні столи зі стільчиками, які легко трансформуватимуться зі столу
для читання на поле бою майбутніх міні-гросмейстерів та їх друзів. Столикитранформери мають бути зі спеціальною розміткою, шухлядою для зберігання шахів та
електронні шахові годинники. Клас ми бачимо обладнаний інтерактивною дошкою та
проектором, які нададуть учням та тренерам широкі можливості: від використання у
ролі демонстраційної шахової дошки до перегляду відео-уроків від знаменитих
світових шахістів. Також на фасаді приміщення бібліотеки потрібно встановити
яскраву вивіску шахового клубу.
Щовихідних в клубі можна проводити шахові турніри із різними часовими
контролями для різних вікових груп шахістів, а щомісяця - Кубок клубу. Також можна
започатковати чудову традицію сімейних турнірів з шахів. Результатом будуть
задоволені всі!
Варто зазначити, що створення шахового клуб в Тяжилові відповідає
Стратегічному пріоритету 5. Збалансований просторовий розвиток Стратегії розвитку
«Вінниця-2020», а саме:
7.5.5. Ціль 5: Формування креативного міського середовища «Стратегії розвитку
Вінниця 2020», що передбачає формування мережі творчих установ, в т. ч.
інноваційного характеру та нові можливості більш ефективного використання для цих
цілей приміщення бібліотеки. Шаховий клуб і є яскравим прикладом нового простору
для розвитку, вдосконалення та навчання підростаючого покоління міста Вінниці.
Гра в шахи закладає своєрідний фундамент зосередженості, кмітливості та
самостійності у свідомості кожного шахіста. Новий шаховий клуб в Тяжилові - це
прямий шлях до успіху нового покоління! Для тяжилівчан тепер стане модно грати у
шахи. Адже шахи - це круто!
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, ям зможуть
користуватися результатами проекту)
Бенефеціарами проекту є всі мешканці Тяжилова та сусідніх мікрорайонів (малюки,
школярі, робітники та пенсіонери. Ця гра не залежить нікого байдужим!
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення сучасного шахового клубу забезпечить перспективне дозвілля для всіх
верств населення. Дітки здобудуть нове хобі, цікаві знання та навички. Дорослі сучасне захоплення та простір для спілкування. Шаховий клуб об’єднає всі покоління.

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

1.Вивіска

35000,00

2. Придбання бібліотечних меблів (односторонніх
стелажів для літератури)

78000,00

3. Шахові столи з шухлядами -10 шт.

30000,00

4.Стільці - 20 шт.

16000,00

5.Набори шахів -10 шт.

2000,00

6.Набори шашок -10 шт.

2000,00

7. Настінна магнітна дошка - 1 шт.

5000,00

8 Мультимедійне обладнання (проектор) - 1 шт.

18000,00

9. Нейлонове поле шахове 2800x2800

4000,00

10. Гігантські шахи СШ-12. Пластик

10000,00
РАЗОМ:

200000,00 грн

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 маги
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 ЗМ1, з метою
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т. д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю
свою
адреси у/?гхь0&

згоду

на
використання
моєї
електронної
и кп. П
ЯІ.............................. для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної
адреси ...
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються
на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
з

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

II

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (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 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію
третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради.:
Прізвище, ім’я, по батькові*
Пізняк Ірина Сергіївна

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса: 21000, м.Вінниця

e-mail: irina04.05@ukr.net
№
тел.:
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Серія та

№
паспорту

' .. Г Г 1J 11 1

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)
Контактні дані

Прізвище, ім’я, по батькові
e-mail:
№ тел.

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: СИ чол. ОЙ жін.
Вік: □ 16-18
19-31 □
3 1 -4 0 П 4 1 -5 0 П 5 1 -6 0 О понад60
Рід занять: О Студент Н Працюю □ Безробітний П Пенсіонер П

Підприємець

Додаток
до Форми проекту
Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)
Назва проекту

_

~г

................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Вазі персональних
()аних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист
персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.
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