
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив «.Вінниці
у 2016 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯіКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Обладнання сенсорної кімнати дітям з глибокою формою аутизму для адаптації та навчання в 
загальноосвітній школі.

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

Ленінський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. Андрія Первозванного , 22, заклад «Загальноосвітня школа І-Ш ст. 
№ 10 Вінницької міської ради»...

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
В закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10 Вінницької міської ради» навчаються 5 

дітей, учнів 1-2-х класів з розладами аутичного спектру. Діти успішно проходять соціалізацію 
в шкільному колективі і для них дуже важливо продовжувати навчання з загальноосвітньому 
закладі. Для цього їм вкрай необхідно облаштування сенсорного приміщення, яке допоможе 
дітям отримати сенсорне розвантаження.

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 потенційнім 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 проекту: адаптувати дітей з особливими освітніми потребами 
(розладами аутичного спектру) до навчання у регулярних класах загальноосвітньої школи 
і надати можливість навчання разом з усіма дітьми шляхом обладнання сенсорної кімнати.

великий малий



В закладі «Загальноосвітня школа І-ІИ ст. № 10 Вінницької міської ради» 
навчаються 5 дітей, учнів 1-2-х класів з розладами аутичного спектру. Для їх успішної 
соціалізації, адаптації та навчання в школі виділено 2 кімнати (для ресурсного класу та 
сенсорної кімнати), що потребують спеціального обладнання.

Обладнання сенсорної кімнати є вкрай важливим для дітей з особливими освітніми 
потребами. У дітей з розладами аутизму порушені сфери сприйняття. У здорових дітей всі 
ці сфери працюють одночасно -  це зорове, слухове, тактильне сприйняття, вестибулярний 
апарат. У дітей з порушенням розвитку ці сфери розгалужені. Тому важливо мати 
сенсорну кімнату -  безпечне місце, куди може піти дитина і відновитися від перевищеної 
стимуляції або стресової ситуації. І такій кімнаті повинні бути зібрані стимулятори, які 
діють на всі сенсорні сфери дітей: світло і колір, звуки(музика), запахи , а також тактильні 
відчуття.

Проект відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020» , зокрема комплексній 
довгостроковій програмі «Вінниця -  місто, дружнє до дітей» шляхом створення 
безпечного середовища та найкращих умов для соціалізації та навчання дітей з 
особливими освітніми потребами.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Учні з особливими освітніми потребами , батьки, вчителі, а також учні закладу, 
яким потрібна релаксація та відпочинок..

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення сенсорної кімнати сприятиме сенсорній інтеграції дітей з порушеннями 
розвитку. Заняття в сенсорній кімнаті допоможуть дітям г аутизмом подолати страхи, 
спалахи роздратування, невротичні стани та агресивну поведінку.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1 .Сенсорна дошка 20160,00

2. Сенсорний куток 97 000,00

3. Мат напільний (5 цгг.) 4995,00

4. Сенсорний мішок качалка 15 240,00

5. М’яч фітбол (4 шт.) 1600,00

6. Таймер (5 шт.) 1000

7. Магнітна дошка 2250,00

РАЗОМ: 142 245
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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 
lena_chemeck.@mail.ru.......... для зазначених вище цілей л

Підпис особи, що дає згоду ва використання своєї електронної адреси......................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазна^еі^іх 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/і', які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1 .Олена Чернецька Поштова адреса: 21021, м. Вінниця,
eyj /'

/

e-mail: lena_chemeck@mail.ru

№
тел.:

( 1

Серія та 

паспорту

2. Поштова адреса: (індекс), м . Вінниц 
вуд. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс) 

вуя. , буд. кв
, м. Вінниця,

e-mail:

№

тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

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