
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалиація 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):
Вінниця місто -доброти!

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

Ц  великий П  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Усе місто
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Майдан Незалежності, школи та навчальні заклади міста.
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Згідно зі стратегією розвитку м. Вінниці, одна з головних цілей є створення сильного 
громадянського суспільства, тому основна мета нашого проекту згуртувати населення 
міста на основі загальнолюдських моральних цінностей, що в подальшому дасть поштовх 
для підняття рівня як моральної так і політичної культури кожної особистості окремо так і 
всього міста вцілому.

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 ):
Основна мета -  популяризація загальнолюдських цінностей, серед яких цінність життя, 
доброта, свобода вибору, взаємодопомога, чесність, людяність, порядність, що є базою 
об’єднання населення для створення єдиної сильної громади та щасливого суспільства. 
Проблеми» що вирішує проект стосуються низького рівня загальної культури серед 
населення міста та всієї країни разом ( грубість та недоброзичливість у спілкуванні один з 
одним, неповага до людей похилого віку, вагітних жінок, дітей, людей з особливим 
потребами, вживання алкоголю, неповажне ставлення до чистоти на вулицях міста, 
небажання підвищувати свій інтелектуальний та особистісний рівень- невідвідування 
бібліотек, філармонії та інших закладів культурного відпочинку^нетерпимешавленняло
людей іншої національності та віросповідання). .л; ̂  , 1 н .
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Цінності є базовою основою культури та світогляду людини, їх формування є необхідним 
для створення сильного громадянського суспільства, що буде базуватись на моральних 
основах людства та виводити людей на більш цивілізований рівень розвитку, що на даний 
етап життя нашої країни та міста, є необхідною умовою для вкорінення людяності та 
доброти не дивлячись на події, що оточують.
Коли , кожен з нас почав за собою спостерігати, ми зрозуміли , що у себе в голові, ми 

постійно поділяємо один одного , оцінюємо, обзиваємо, поводимося зверхньо над 
оточуючими . Не вірите? Почніть спостерігати за своїми думками прямо зараз і ви самі 
зрозумієте це . І ще було помічено, що думки в голові, завжди чекають від іншої людини 
підступу, чогось поганого ...Відповідно , якщо прибрати всередині себе увесь негатив : 
не оцінювати , не злитися, не засуджувати . Всі ми будемо об’єднуватись прямо тут і 
зараз.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Усі групи мешканців
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Від внутрішніх перетворень кожного та усіх вцілому громадян підвищиться рівень знань 
та поінформованості суспільства про способи та можливості об’єднання соціально 
активних громадян в усьому місті на основі дружби, творення, взаємоповаги, людяності, 
добра та взаємодопомоги.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Розміщення мотивуючих інформації на бігбордах міста 
( 15 штук) на термін 3 місяці 
Приклади мотивуючих висловлювань:

• Піклуючись про красу, треба починати з серця і 
душ і, інакше ніяка косметика не допоможе .Коко 
Шанель

• Книги освічують душу , піднімають і зміцнюють 
людину, пробуджують в ній кращі прагнення, 
гострять її розум і пом'якшують серце . Вільям 
Теккерей

• Найщасливіша людина та, хто дарує щастя 
найбільшій кількості людей.Дені Дідро

• Друзів чарки за друзів не вважай, бо вони - друзі 
твоєї чарки, а не твої друзі. Унсурі аль-Маалі

• Ти нікому не можеш бути суддею, поки до добра 
не звернений душею. Абдуррахман Джамі

• Братолюбство живе тисячею душ, себелюбство 
тільки однією, і до того ж дуже жалюгідною. 
Марія-Ебнер Ешенбах

• Дружбу, яка дається за гроші, а не купується

4000 за 1 місяць 
Всьго 180тис
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величчю і благородством душі, можна купити, але 
не можна утримати. Нікколо Макіавеллі

• Доброта, чесність, взаємодопомога- основа 
щасливого суспільства.

• Істинний ключ до гармонії і процвітання слід 
шукати не в державному устрої, не в правильних 
законах і не в інших зовнішніх умовах людського 
існування, а всередині людей. Потрібно розвивати 
душу кожної людини. Допомагати їй стати більш 
милосердною, терпимою, просто добрішою. Борис 
Акунін.

• Якщо твій друг стане ворогом тобі, то ти почни 
любити його, щоб знову зацвіло древо дружби, 
любові і довіри, зів’яле через те, що його не 
поливали водою дружби і не доглядали за ним. 
Ас-Самарканд

2. Соціальні відеосюжети на тему доброти та їх 
розміщення на місцевих телеканал, маршрутних таксі та 
залучення власників місць відпочинку(торгових центрів, 
кафе, ресторанів) до показу цих сюжетів.

3. Розміщення мотиваційних висловлювань та 
репродукцій художників в міському транспорті (трамваї, 
тролейбуси та муніципальні автобуси)

4. Проведення флеш-мобу «Зроби своє місто красивіше -  
посади дерево» - створення «Алеї добрих людей» 
Спочатку проводиться регістрація бажаючих посадити 
дерево. На усіх бажаючих та відомих сучасників будуть 
зроблені іменні кільця, які будуть розміщуватись на 
дереві. Міська рада виділяє земельну ділянку для 
висадки дерев. Та у визначену дату усі збираються на 
висадку дерев.

Саженці дерев(сакура)- 
300грн за шт. 100 шт.- 

30000грн

5. Реклама щодо проведення флеш-мобу та фестивалю 
доброти ( об’яви в транспорті та відео сюжет на місцевих 
телеканалах)

Об’яви в транспорті - 
1000шт- 1500грн 

Відеосюжет

6. Проведення фестивалю доброти 
Майстер-класи з таких направлень:

- Плетіння обережної мандали з поясненням 
символу;

- Лялька-мотанка берегиня любові та доброти;
- Розпис на каменях зі значеннями древніх 

символів;
Плетіння жіночої коси, що у слов’ян була

Нитки для вязання 35 гр- 
1шт ,за 25шт- 875грн, 

деревянні палички -12гр 
упаковка, 3 упаковки-36 

грн, каменІ(турецька 
галька 60-120мм)- 

І8грн/кг, Юкг-180 грн., 
бумага для орігамі



символом жіночого оберегу;
- Вироби з орігамі.
Виставка художніх робіт учнів шкіл, ліцеїв та вищих 
учбових закладів на тему «Єднання людей на основі 
доброти -  запорука щасливого суспільства» та 
читання найкращих творів з цієї теми.
Відображення усіма бажаючими на маштабному 
холсті своє бачення Вінниці, як міста доброти. 
Фото-конкурс «Вінницька посмішка доброти»- під 
час фестивалю фотоіраф буде фотографувати 
звичайних перехожих, а потім в місцевий музей 
відправити розмальований холст, фото та 
відеосюжити доброти.

Залучення місцевих груп музикантів народного та 
інструментального напряму, для виховання відчуття 
краси , гармонії та історичної пам’яті.

17грн/упаковка -  
Юупаковок -170 грн, 

фарба (гуаш)- 
50грн/упаковка 12 

кольорів -10шт.-500 грн, 
холст(тканина х.б)(5на 

2,5)-1000грн, каркас- 
400грн., склянки для води 

-120грн/200шт., серветки 
Юупаковок по 100шт -  

70грн,захисна 
поліетиленова плівка для 

асфальту 3x5 -50грн, 
фартухи для бажаючих 
малювати одноразові -  
40пгг/80ірн, фотодрук 

5грн/шт (приблизно 100 
грн), фотограф 350/год.,

музиканти

7. Проведення конкурсу творчих робіт серед учнів шкіл, 
ліцеїв та студентів ВУЗів, з теми «Єднання людей на 
основі доброти -  запорука щасливого суспільства» у 
вигляді творів та художніх робіт.
Найкращі твори будуть прочитані на фестивалі та 
надруковані у місцевих ЗМІ, а з картин проведена 
виставка в рамках фестивалю доброти

РАЗОМ:

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 для зазначених 
више 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:
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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) соціальні 

відеосюжети на тему доброти, репродукції відомих художників на тему доброти
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$

РАЗОМ: 215081
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 для зазначених 
више цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .. ?
б) не висловлюю згода на використання моєї електронної адреси дня'значених 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/], які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

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

Ім’я та Прізвище**

І.
Травінська Наталя 
Олегівна

Ковтактні дані

Поштова адреса: (21036), м. Вінниця, 
вул

e-mail: NatashaProekt2016@email.com

№
тел.:

Серія
та
№
паспо
pry

I I  І І І І ГІ

Підпис***

2. Поштова адреса: (індекс) > м. 
Вінниця,
вул._____ , буд.____кв.___

e-mail:

№
тел.:

Серія
та
№
паспо
рту

3. Поштова адреса: (індекс), м. 
Вінниця,
вул._____ . буд.____кв.___

e-mail:

№
тел.:

Серія
та
№
паспо

mailto:NatashaProekt2016@email.com

