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 ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту: Реалізація інклюзивної освіти через облаштування мультисистемного

відновлювального комплексу «Здоров'я»
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір

витрат):
□ великий
х малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці - Мікрорайон Вишенька,
Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: м. Вінниця , пр. Юності 8, Технологічнопромисловий коледж Вінницького національного аграрного університету
4. Короткий опис проекту
Облаштування тренажерної зали для молоді з особливими освітніми потребами дасть
можливість

покращити

їх

фізичний,

психологічний

стан,

подолати

комплекси,

зняти

психологічні бар'єри, а також, що важливо, підтримувати здоровий спосіб життя нарівні з
іншими і це все з паралельним отриманням професії. В спеціаль^сі^ р б ;] ^
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право на можливість активне існування в соціумі. Важливу роль в цьому плані відіграють заняття
спортом. Спорт допомагає студентам з обмеженими фізичними можливостями інтегруватися у
суспільстві. Відомо, що за допомогою фізичних вправ і приголомшливої силі волі, люди, маючи
серйозні проблеми зі здоров'ям, сягають не тільки «спортивного», а й життєвого результату. Для
багатьох з них спорт став сполучною ланкою і здоровими людьми, засобом боротьби зі своєю
недугою і соціальною ізольованістю, а часто, і з самим собою.
Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету
приділяє цій проблемі неабияку увагу. Крім психологічного та соціально-побутового супроводу
педагогічний колектив працює над тим, щоб кожен студент даної категорії відчував себе
здоровою, всебічнорозвиненою особистістю. Отримуючи повноцінні знання та навики, студенти
мають змогу займатись у гуртках художньої самодіяльності та спортивних секціях коледжу.
Вони разом з іншими учасниками спортивних секцій беруть участь у обласних та Всеукраїнських
змаганнях.

Тенденція збільшення кількості інвалідів в навчальному закладі з кожним роком зростає.
У кожного з них свій діагноз, але ні в одного немає повного протипоказання займатись певними
фізичними вправами та спортом. Проблемами занять стають психологічні та соціальні умови
(відсутність спеціально адаптованих залів, територіальне знаходження таких приміщень тощо.)
Проаналізувавши дане питання, враховуючи те, що у мікрорайоні «Вишенька» мало
спортивних залів та тренажерів, адаптованих для такої категорії молоді, маючи необхідне
приміщення для облаштування тренажерної зали ми дійшли висновку, що займаючись
фізичними вправами, студенти з особливими потребами матимуть можливість покращити свій
фізичний, психологічний стан, подолати комплекси, зняти психологічні бар'єри, а також, що
важливо, підтримувати здоровий спосіб життя нарівні з іншими, не посилюючи увагу на власні
проблеми.
Наявність спеціально облаштованого мультисистемного відновлювального комплексу
«Здоров’я» дасть можливість залучити до навчального закладу більшу кількість абітурієнтів з
обмеженими можливостями, які будуть мати змогу отримати професію для життя з одночасною
підтримкою фізичного здоров’я та займатись усім охочим з особливими потребами під
керівництвом досвідчених тренерів.
В коледжі є приміщення, спеціально виділене для даної тренажерної зали та в якому
наразі відбуваються ремонтні роботи. Є вільний доступ для відвідувачів зали людей, які
знаходяться на інвалідних візках та мають захворювання опорно-рухового апарату. Біля
тренажерної зали є діючі душові кімнати та санвузли. І загалом, Технологічно-промисловий
коледж

Вінницького

національного

аграрного

університету

має

зручне

територіальне

розміщення, адже знаходиться в центрі мікрорайону Вишенька у зручній транспортній розв’язці.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту

(основні групи мешканців, які зможуть

користуватися результатами проекту)
В тренажерній залі зможуть займатись безкоштовно студенти з особливими потребами
нашого коледжу, молодь з особливими потребами мікрорайону Вишенька та інші мешканці
міста.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Підвищення рівня забезпеченості населення міста та району по проведенню
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
Підтримання фізичного здоров’я студентів з особливими потребами, що
дозволить в майбутньому працювати в обраній професії;
фізичний розвиток рухового апарата студентів з особливими потребами;
всебічний гармонійний розвиток особистості через заняття спортом;
альтернатива спілкуванню в соціальних мережах шляхом відвідування
тренажерної зали;
підготовка членів суспільства до високопродуктивної праці;

забезпечення необхідності раціонального навчання, наповнюючи вільний час
заняттям фізичними вправами.
задоволення потреби спілкування та згуртування у групи для здійснення
спільних дій;
самоствердження та самореалізація студентів з особливими потребами.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість).
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектнокошторисної документації").
Орієнтовна
вартість, грн

Складові завдання
1. Тренажер Сміта (Машина Сміта)

9 800 грн.

2. Тренажер для м’язів ніг (Гак машина, гак присід)

11 300 грн.

3. Тренажер для м’язів нижньої частини ніг

11 600 грн.

4. Стійки для присідань

5 100 грн.

5. Тренажер Кроссовер (стеки по 80 кг) "SPORT-MASTER"

19 950 грн.

6. Тренажер для верхньої /нижньої тяги FINNLO Multi-Lat-Tower

19 417 грн.

7. Силовой комплексный тренажер TOWER III

24 333 грн.
17 199 грн.

8. Бігова доріжка Energetics PR 3000p 253353

2шт

17 199 грн.

9. ЗлектроМагнітний велотренажер HS-060H Exige red до 150 кг.

9 998 грн.

10. Орбітрек магнітний FITKRAFT FITLINE

4 199 грн.
15 000 грн.

11. Гантелі, гирі, штанги, диски
12. Стійка турнік-бруси «Тритон» з упорами для жима лежачи.
Гімнастический комплекс

3 900 грн.
15 400 грн.

13. Віброплатформа Zoryana KMSOOlc
14. Степлер с еспандерами Fitkraft Swing II

1 484 грн.

15. Реабілітаційний тренажер для ніг і рук OSD В-Віке

9 980 грн.

16. Тренажер Свмінова для реабілітації

2 380 грн.
РАЗОМ:

198239грн.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної
громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що
додасться. 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 gordalla75@ukr.net для
зазначених вище цілей
Л
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ............................
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).

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-VI. Забороняю надавати інформацію
третім особами без моєї згоди.

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

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса: м. Вінниця, вул.
Алла Петрівна Горденко
e-mail: £
№
тел.:
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Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)
Прізвище, ім’я, по батькові

Контактні дані
e-mail: mi

Шуляк Ольга Олексіївна

№ тел. -------------Г

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О чол. О жін.
Вік: □ 16-18 □ 19-31 □ З 1-40О 41-50П 51-60П понадбО
Рід занять: О Студент О Працюю □ Безробітний О Пенсіонер О 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
Назва проекту - Реалізація інклюзивної освіти через облаштування мультисистемного
відновлювального комплексу «Здоров'я»
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних
даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України иПро захист
персональних даних ” від 01,06.2010 року №2297-У1. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.
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Ім’я та Прізвище

Адреса проживання

21000, м. Вінниця, ]
Семчук Ірина
\
Антонівна
21008, м. Вінниця, вул.
Поліщук Наталія
Миколаївна
б^гд. 47
21000 м. Вінниця, пр. 1
Соя Валентина
1 4 0 . ^^
Василівна
21027, м. Вінниця, пр. "
Заплетнюк Інна
б’*
Іванівна
Федоришина Ганна 21036, м. Вінниця, пр.С
___ _ _ _
Сергіївна
21000, м. Вінниця, вул.
Тузова Світлана
б
Дмитрівна
Мудрик Юлія
21029, м. Вінниця, вул.
Миколаївна
1
Федоренко Ольга
21000, м. Вінниця, вул.
Олександрівна
(
21009, м. Вінниця, вул.
Паламарчук
Світлана Іванівна
21050, м. Вінниця, вул.
Сидорчук Тетяна
1
Павлівна
[номер сторінки списку]
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