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):
«Кімната цілющого повітря» (Створення сольової кімнати для дітей з латентною
туберкульозною інфекцією, соматичноослаблених та частохворіючих вінничан на базі КЗ
«ДНЗ №21 ВМР»),
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат):
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Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть на^ву дн ш о во го
масиву/мікрорайону):
'ттнт яг«*»
»«0»«« ос«і
Центральний район міста
Дата
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
індекс
21018 м.Вінниця, вул. Міліційна,8. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад
№21 Вінницької міської ради».
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Підвищення рівня надання реабілітаційних послуг соматичноослабленим,
частохворіючим дітям з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від
туберкульозу, шляхом створення на базі КЗ «ДНЗ №21 ВМР» сольової кімнати для
реалізації принципово нового та сучасного способу оздоровлення - проведення
галоспелеотерапевтичних сеансів.
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 ):
Здорові діти у повному розумінні цього слова є основою для розвитку рідного міста,
країни. Аспекти збереження та зміцнення здоров'я в дитячому віці мають значно більший
вплив, ніж у наступних вікових категоріях, оскільки дві третини причин, що формують стан
здоров'я людини в майбутньому, зумовлені чинниками, які впливають на дитину саме в
перші роки життя.
Як засвідчує статистика захворюваності дітей нашого міста, найчисельнішими є
хвороби дихальних шляхів. Крім того, заклад дошкільної освіти №21 відвідують діти з
латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу, які є
чутливими до умов зовнішнього навколишнього середовища, схильними до інфекційних

захворювань та мають особливі потреби в організації освітнього та дозвільного процесу.
Варто відмітити, що і дорослі (батьки, педагоги), які перебувають у тісному контакті з
тубінфікованими дітьми потребують корекції порушень власного здоров’я. У зв’язку з цим
особливого значення набуває створення умов для формування здоров’язберігаючого
освітнього середовища через впровадження сучасних активних форм оздоровчої роботи.
З метою всебічної реабілітації здоров’я, підвищення імуностійкості, оздоровлення та
профілактики алергічних захворювань, астми, ГРВІ, а також задля реалізації програми
«Школа сприяння здоров’ю», до мережі якої входить заклад, створення та функціонування
на базі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської
ради» сольової кімнати є вкрай необхідним.
Основні цілі проекту:
Забезпечення необхідних передумов для зміцнення та збереження фізичного,
психічного здоров’я вихованців закладів дошкільної освіти, дітей мікрорайону, батьків,
працівників закладу, учасників Школи молодого вихователя «Творення», «Школи сприяння
здоров’ю» завдяки створенню сольової кімнати.
Створення сприятливих умов для якісного та безпечного здійснення процедур
галоспелеотерапії шляхом закупівлі та встановлення сучасного обладнання, зручних меблів
для сольової кімнати.
Для досягнення мети проектом «Кімната цілющого повітря»
(Створення сольової кімнати для дітей з латентною туберкульозною інфекцією,
соматичноослаблених та частохворіючих вінничан на базі КЗ «ДНЗ №21 ВМР»)
__ __________ передбачено наступні завдання
та ключові
заходи:________________
------------"у---- ■
.........
Завдання 1 - обладнати сольову кімнату площею 9,5м
Завдання 2

- облаштувати приміщення сольової кімнати новими зручними меблями

Завдання 3

- інсталювати сеанси галоспелеотерапії до комплексу
спрямованих на зміцнення та збереження здоров'я
- презентувати результати Проекту у засобах масової інформації
- розповсюджувати досвід з реалізації Проекту

Завдання 4

заходів,

Виконання зазначених завдань забезпечить:
надання якісних реабілітаційних послуг дітям із латентною туберкульозною
інфекцією та після вилікування від туберкульозу, частохворіючим та соматично
ослабленим дітям мікрорайону, вихованцям найближчих закладів дошкільної освіти;
підвищення імунітету, здійснення профілактики гострих респіраторних, алергічних
захворювань:
створення умов для підвищення якості життя насалення м. Вінниця;
охорону здоров'я, санітарне та епідемічне благополуччя вінничан.
Даний проект є актуальним. тому що від його реалізації залежить вирішення питання
оптимізації процесу надання якісних послуг із корекції порушень здоров’я дітям
передшкільного віку, що є вихованцями нашого закладу, дітям мікрорайону, що не
відвідують наш заклад дошкільної освіти, а також, дозволить надавати допомогу
лікувально-відновлювального характеру батькам вихованців, працівникам дошкільної
освіти, які перебувають у тісному контакті з дітьми.
Основні положення проекту відповідають стратегічним пріоритетам, визначеним у
Стратегії розвитку «Вінниця —2020», серед них:
- стратегічний пріоритет 4: «Якість соціального життя», п. 7 .4 .1 ціль 1: «Місто, дружнє до
дитини», основною ідеєю якої є підвищення якості освіти та охорони здоров'я дітей,
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ж иттєвих обставинах ^вимушені переселенці) (360 осіб),
- діти мікрорайону, що потребують оздоровлення,
- вихованці інших закладів дошкільної освіти;
- батьки вихованців закладу (720 осіб);
- працівники закладу (85 осіб);
- учасники Школи молодого вихователя «Творення» (87 осіб),
- учасники «Школи сприяння здоров'ю».
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Короткострокові очікувані результати, що мають
- створення оздоровчого, естетичного оформленого середовища сольової кімнати
задля зміцнення імунітету, реабілітації після застудних захворювань, отримання
заспокійливого ефекту, особливо, для гіперактивних дітей;
- профілактика різних хронічних захворювань дітей і дорослих, зокрема в найбільш
гострі періоди їх прояву (періоди зміни сезонів);
- підвищення якості надання соціальних та реабілітаційних послуг комунальним
закладом «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради» на території
м.Вінниця;
- забезпечення системи обміну досвідом між закладами дошкільної освіти міста,
області, країни;
- здійснення дієвої просвітницької роботи з питань організації лікувальновідновлювальної діяльності закладу дошкільної освіти санаторного типу.
Довгострокові очікувані результати
- підвищення рівня санітарно-епідемічного благополуччя, зміцнення здоров’я,
посилення імуностійкості дітей (які є вразливими до туберкульозної інфекції), батьків, та
інших учасників освітнього процесу;
- подальша активізація членів територіальної громади у забезпеченні соціальноекономічного розвитку м.Вінниця;
- поліпшення стану соціальної інфраструктури м.Вінниця.
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, і рн

1. Поточний ремонт приміщення, монтаж
галокамери

210000

2. Декор (штучне світло)

2000

3. Меблі для сольової кімнати на 8 осіб

6000

4. 1еревізор

24000
РАЗОМ:

242000

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 ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
Ь§-а1ех@і.иа

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.
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).
https://www.facebook.com/groups/45280515514021І/зЬомИ
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)

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 па 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-У1. Забороняю надавати інформацію
третім особами без моєї згоди

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:
Прізвище, ім’я, по батькові4'
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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: .
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* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.:Ь<? чол.
Вік: □

жін.

16-18 □

Рід занять:

19-31 П

Студент

3 1 -4 0 ^

41-50 0

5 1 -6 0 П

Працюю И Безробітний

п он ад60

Пенсіонер

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
«Кімната цілющого повітря»
(Створення сольової кімнати для дітей з латентною туберкульозною інфекцісю,
соматичноослаблених та частохворіючих вінничан на базі КЗ «ДНЗ №21 ВМР»)
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 "Про захист
персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.
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