
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення відкритого комунікативного простору «Pyrogoff Open Space» з розташуванням 
альтернативної сцени для творчої самореалізації сучасної молоді.

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

+  великий малий 

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мкрн. Пирогово.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Мкрн. Пирогово, вул. Пирогова, 348, КЗ «Вінницький міський клуб» відділ культурно- 
освітньої роботи та організації дозвілля (територія за клубом).

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Ще з пострадянських часів склався стереотип, що село Пирогово -  віддалений район з 
менш розвинутим культурним життям, ніж в центральних районах міста.
Ми - активна молодь мхрн. Пирогово намагаємось зруйнувати цей стереотип та 
виступаємо з ініціативою створення відкритого комунікативного простору «Pyrogoff Open 
Space» з розташуванням альтернативної сцени.
«Pyrogoff Open Space» стане епіцентром культурних подій мікрорайону, культовим 
місцем для молоді.

5. О пис:
З моменту заснування, міський клуб був символом культурно-соціального життя села 
Пирогово. Це біло культове місце зі своїми сформованими традиціями і цінностями.
Клуб пережив як злети, так і падіння і певний час взагалі не функціонував. Але це не 
завадило існуванню певних культурних проектів. Протягом трьох останніх років на 
території біля міського клубу, а саме на проїжджій частині відбувається культурний 
проект «Мистецькі вихідні», де беруть участь діти та активна молодь мкрн. Пирогово.
Так як чисельність активних учасників проекту зростає, відремонтоване в 2015 році 
приміщення міського клубу не дає можливості для повної реалізації творчих потреб і 
задумів молоді із-за браку площі. Тому активна молодь мкрн. Пирогово виступає з 
ініціативою створити комунікативний простір для підлітків та молоді.
Створення та відкриття такого альтернативного простору відкриє мджливості для-— ---------
об єднання молоді і реалізації творчих ідей, самореалізації, руйнаші перепонів в
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спілкуванні. Дає можливість подолати стереотип -  культурна периферія. «Pyrogoff Open 
Space» буде осередком культурного молодіжного життя саме молоді мкрн. Пирогово. Дає 
їй можливість у себе в мікрорайоні, не виїжджаючи в центр, жити активним сучасним 
культурним життям. Реалізовувати свої ідеї і культурні потреби.
Соціальні мережі витіснили живе спілкування «face to face» і все більше і більше підлітків 
та молоді віддають перевагу спілкуванню в Інтернеті.
Мета нашого проекту - переосмислення цінностей, об’єднання молоді мкрн. Пирогово, 
виховання культурно-естетичних смаків. Наш комунікативний простір «Pyrogoff Open 
Space» дає можливість втілювати творчі сміливі та креативні ідеї. Сучасній молоді 
необхідно місце для реалізації, місце де її зрозуміють, де їй буде цікаво проводити 
дозвілля. Альтернативний простір «Pyrogoff Open Space» стане саме таким місцем в 
мікрорайоні. На альтернативній сцені будуть проводитись тематичні майстер-класи, ми 
плануємо відродити рок- гурток, створити кінотеатр на свіжому повітрі «Open Air 
Cinema» , також створити інтерактивну магнітну стіну. На ній можна буде писати свої 
думки, побажання оголошення, малювати, робити інсталяції В альтернативному просторі 
«Pyrogoff Open Space» будуть підніматись питання і молодіжної проблематики, такі як 
світогляд, боротьба і запобігання СШДу, запобігання та профілактика небезпечних 
статевих зв’язків, відносини підлітків і молоді з батьками, тощо. Плануємо проведення 
тематичних вечірок, мікрофестів. Окрім того, «Pyrogoff Open Space» стане мальовничим 
зеленим куточком. Ми плануємо зробити клумбу-інсталяцію із зелені, розбити 
невеличкий декоративний сад. Результатом такого культурного upgrade’y буде творча

♦ * • ’ 1 _ _ 4+4* * _ *самореалізація і занятість молоді, спрямування м творчого потенціалу на благо і розвиток 
мікрорайону Пирогово..

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Комунікативний простір «Pyrogoff Open Space» - це територія творчого розвитку для 
підлітків, молоді та дорослих.
Головна вікова аудиторія проекту -  діти, підлітки, молодь, молоді сім’ї з дітьми та 
небайдужі та соціально активні мешканці мікрорайону.
Активна рушійна сила -  молодь нашого мікрорайону Пирогово.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація даного проекту приведе до розквіту мкрн. Пирогово як культурного центру.
Дає можливість залучити молодь до активного культурно-соціального життя.
Відбудеться руйнація стереотипу -  культурна периферія.
Відбудеться децентралізація культурного простору в місті.
Розквітне творчий потенціал активної та талановитої молоді.
Це дає можливість підняти рівень моральної, культурної і соціальної свідомості 
майбутніх європейців.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1.розробка документації майданчика 10 тис грн
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2.побудова, монтаж, оформлення альтернативної сцени 95 тис грн

3.апаратура для кінопоказів (проектор Асег Р 1276 (20 
тис грн) екран настінний 2,4x1,8 (5 тис грн.), штатив (1,5 
тис грн) звукова апаратура, дроти для комутації (17  тис 
грн.)

43,5 тис. грн

4-літній зал (складні стільці 100x800 грн) 80 тис. грн

5.покупка установка кабіни біотуалету (11 тис грн.), 
закупівля хімікатів на літній сезон (3 тис грн.) 14 тис. грн

б.створення інтерактивної магнітної стіни для 
комунікативного спілкування 2x2м 6,5 тис. грн

7. покупка і установка огорожі майданчика, озеленення, 
розбивка клумби 39 тис. грн

РАЗОМ: 288 тис. 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 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 г.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
НеГуакоуа vin@mail.ru для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси уґ.г/. ии.
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. 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)

з

mailto:vin@mail.ru


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доступ до цієї інформації матимуть лите представники Вінницької міської ради:

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

1. Поштова адреса: (Л М Я  >. м. Вінниця,

Л еІіа^еїиіО- 0511% п е }-

*ерп та 
№ паспорт
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/
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2. П п ї і ї т п м  яітгеч!я' О Й 9 ) ла В ін н и ц я ,

а\

р.шоіі И/>? гпси'^-£*і

№
ТР п

.лріята 
№ паспорт

Г^Т----1----1----1----1----}----г й

ї ї І І  і 1 1.
1

3. Поштова адреса: м, Вінниця,

б о ї ^ а - Н -
ІП>̂

е.тяі1‘

е?

№ 
ТЙП *
Серія та 
№ пасі*орт 7

- 1 п

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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