
ФОРМЛ ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочим орган, згідно з реестром )

ВСІ ПУНКТИ Є  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1, Назва проекг)г (не більше 15 слів): «Гармонія дитинства в Центрі «Арат-ТА» - 
частина європейської молоді м. Вінниці».

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити т а к  „х ". який вказує розмір 
витрат):

х малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масив)'мікрорайону):
Старом іськи її район, пул и ця Острове ького. будинок .35,

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Староміський район, вулиця Островського, будинок 35.
Центр розвитку та творчості «Арат-ТА»,

4. Короткий опис проекту (не більше. 50 слів }
Формування національної свідомості у дітей і молоді та розвиток інклюзивних 
толерантних відносин в молодіжному середовищі, шляхом впровадження освітньо- 
культурних програм.

5. Опис проекту {основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований: 
'запропоновані рішення: пояснення, чиїм саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на пооалыие ж и т т я  мешканців. Опис проекту не повинен 
м істити  вказівки на суб'єкт, який лише бути потенційним виконавцем проекту. Також  
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінииця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

В довгостроковій програмі Стратегії розвитку «Вінниця - 2020» в частині 7.4.1. 
Стратегічний пріоритет. «Якість соціального життя», одним з напрямків діяльності с 
реалізація довгострокової програми «Вінниця — місто, дружнє до дітей». 1 оловна мета цієї 
ініціативи створити безпечне середовшпе та найкращі умови для навчання та виховання, 
всебічного розвитку та самореалізації. комунікації та взаємодії, забезпечити соціальну та 
психологічну підтримку для дітей всіх вікових категорій та різних верств населення.

В частині 7,4.2. Ціль 2: «Місто молодих» плануються заходи для молоді. На
реалізацію цієї мети місто вживатиме заходи не лише щод 
але й щодо розширення доступних для них можливостей ,

у -тірішеїін -̂ітоое-лем ме? 
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потенціалу молоді повинно сприяти підвищенню їх самостійності і сприяти сталому 
всебічному розвитку.

На сьогоднішній день одиісю *5 проблем в м. Вінниці с організація змістовною 
дозвілля дітей та молоді, особливим чином дітей із родин учасників АГО, вимушених 
переселенців, дітей та молоді з інвалідністю та дітей з малозабезпечених родин.

Центр розвитку та творчості «Арат-ТЛ» ставить перед собою наступні задачі: н 
рамках позашкільної освіти ліги та молодь мають змогу розкривати здібності, таланти, 
набути життєвого досвіду серед однолітків, соціалізувалися, як неповторні особистості, 
мати мотивацію, бажання та практичні вміння для розвитку.

Діяльність планується за напрямками:
1. «РадоЗнашк 3-7 років:

• розвиваючі заняття в ігровій формі з використання комп'ютерних техноло
гій. методики Моптессорі. ейдетики, елементів Вальдорфської педагогіки ти 
застосуванням авторських програм діяльності* які направлені на розвиток 
інтелектуальних здібностей, виховання необхідних вікових навичок;

2. «Лотос»;
• постійно діючі програми ((Єдність», «Уроки правильних думок». «Шлях Се

рця» на розкриття духовних, творчих потенціалів для особистісного росту і 
розпитку дітей та дорослих.

Діяльність даних програм направлена на розширення горизонтів інтелектуального і 
духовного світів дітей. Діти та підлітки вивчають, усвідомлюють і вчаться користуватися 
духовними законами, так само, як законами фізичними, для того, щоб набувати впевне
ність, радість, спокій -- ті безцінні якості, котрі в подальшому дозволять їм витримувати 
будь-які життєві тривоги.

3. «Писанка»:
• заняття з використанням різних художніх технік та сучасних мистецьких на

прямків.
Діяльність напрямку здійснює творчі проекти для дітей і для дорослих. Педагоги- 

художники вчать створювати обереги, сувеніри, плетуть мандали. розписують на склі, 
пишуть писанки, створюють картини в стилі «Вовняна акварель», «Банк». Завдяки твор
чим заняттям ді ти та молодь розкривають свої талан ти, наповнюються позитивом.

4. «Берегиня»;
• «Батьківська школа» - постійно діюча програма для батьків та педагогів на 

гармонізацію виховних процесів у сім’ї.
• «Берегиня -розкриває шлячи вдосконалення себе, своєї сім 'ї та її духовного 

значення. Заняття для жінок і метою підвищення внутрішньої культури жі- 
нки-матері. жінки берегині дому та свого роду.

6. Обгрунтування оенефіціарів проекту (осипані групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту}

БенефіцІарами проекту є літи та молодь із родин учасників АГО. вимушених 
переселенців, дітей з Інвалідністю і а дітей з малозабезпечених родин та всі бажаючі 
розвиватися за даними програмами.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. В  рамках програми «Берегиня» буде проведено:

1.1. Щосуботи буде проведено для діїеи та молоді «Народознавчі посиденьки».
учасниками яких стануть не менш ніж 40 осіб.

1.2. До Свята Різдва буде проведено Вертеп, посівання, щедрування, учасниками
яких стануть не менш ніж 15 осіб.
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1.3. До Великодня проведення майстер-класу «Писанка - наш оберіг», 
учасниками яких стануть не менш ніж 50 осіб.

1.4. Розроблено, иидано та розповсюджено буклет «Великодня писанка - жпииіі 
оберіг» у кількості 200 примірникін.

1.5. Екскурсія-маївка «Я - частина жилої природи», учасниками якої стануть не 
менш ніж 40 осіб.

1.6. Проведення заходу «Купальська ніч», учасниками яких стануть не менш ніж 
50 осіб.

1.7. До сняча Покрови екскурсія на могилу Данила Нечая. по місцям козацької 
слави, учасниками яких стануть не менш ніж 30 осіб.

1.8. За участю молоді проведений захід «Снято Калити», учасниками яких 
стануть не менш ніж 20 осіб.tr

1.9. Виготовлення сувенірів у національному колорити до Свята Миколая.
2. Буде видано 500 примірників посібника для батьків та педпрапівнпків «Діти 

Індиго-зерна нового людства»,
3. Щосуботи проведення лекційно-тренінгових зус трічей на тему «Уроки спілкування 

з дитиною» (розроблено 15 тем занять), учасниками яких стануть не менш ніж 20 
осіб.

4. Щонеділі будуть проведені комунікативні і ренін ги для дітей, окремо для батьків та 
педагогів на ліквідацію дитячої агресивності* конфліктності, на профілактику та 
управління стресом, а також про маніпуляції і способи протистояння, про 
невербальне спілкування і тл. учасниками яких стануть не менш ніж 40 осіб.

5. За напрямком «Писанка» регулярне проведення творчих проектів, майетер-класів в 
різних художніх напрямках, учасниками яких стануть не менш ніж 20 осіб.

6. Проведення семінару для педагогів та батьків «Інтеграція елементів 
Вальдорфської педагогіки в сучасних загальноосвітніх програмах навчальних 
закладів, учасниками яких стануть не менш ніж 20 осіб,

7. Створення методичних посібників Вальдорфської педагогіки та Інших наочних 
засобів для здійснення розвиваючих занять з дошкільниками та дітьми ч 
особливими потребами.

8. Створення методичних посібників для логопедичних та дефектологічних занять.
9. Оснащення приміщення необхідними меблями (столи, стільці, книжкові шафи) 

для проведення запланованих заходів та розміщення методичних посібників.
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8. ОрКнтовна вартість (кошторнс) проекту (всі складові проскіл та ї\ оріоиоина 
вартість)

Складові завдання

Орієнтовна 
вартість 1 од., 

грн.

Загальна
кількість

Орієнтовна 4 
вартість 

всього, І |>ІІ

1. Гонорар тренеру Ромашок О.І. 360.00 50 годин 18000,00 :

2, Гонорар тренеру-пснхологу Маковій 360.00 
О,А

50 годин
1
1

18000.00і

і
3. Гонорар тренеру-майстру народного 200.00 

мистецтва Порохні A.A. 1

50 годин [ 1000.00
} і

.................. ь
4. Канцелярські товари: 

..........................

І!
і;

і ,і:?
Папір офісний білий І 120.00 6

і
720.00

і .... .
Папір офісний кольоровий 120.00

... 1 1
6 720.00 f

=j
Плівка для ламінування :і 450.00 2 900.00 \

Ручки, олівці, крейла. маркери, 
магніти для дошки, степлер, скотч. !
клей 1ІВА. лінійки, то і по

: • 1

730.00
іІ;
■іі » і ..... ;

І

і! 5. Спортивний інвентар (м'ячі різні.
! скакалки, обручі гімнастичні* палиці 

гімнастичні, килимки, тощо)

>1
t1
:

;
■

3560.00

1

6. Корекційно-розвиваючі ігри для 
дітей дошкільного віку:

і
І - Блоки Дьснеша 
1 і

------------
600.00 1 і

■і« -  . . .  _ .  -  . hі!■іі
і

600.00

1 , 1- Палички Кьюизенера ї 500,00 і 500,00 І
і

Настільні ігри 05.001 і 6 570.00

Наочно-демонстраційний матеріал 250.00
•

4 1000.00

Ігри на розвиток дрібної моторики. 208.00
сенсорних еталонів на дерев'яній
основі

6 [ 1248.00 :

.і
7. Товари для проведення заходів і1 1

(намети, виготовлення КОСТЮМІВ, ;і*1 1
фанера, тощо) : |

1 ’ . -......... - ................  ;

..... 1
1 6400.00

ІІ
И

4



8. Організація треніїпїв. семінарій 
(брсйк-кава)

20.00 15 осіб.
50 семінарів

15000.00

і
9. Транспортні витрати на екскурсії і 

(Місця козацької слави, Буша) |
850.00

6120.00
2

.

6970.00

. . . . . .

10. Витрати на тиражування та друк 
(поліграфічні послуги)

..............

І

1Посібник «Діти Індиго - зерна 
нового людства»

20.00
— -----------

500
-----  ,

10000.00
и

л

Брошура «Великодня писанка 20.00 
живий оберіг»

200 ! 4000.00іі

11. Товари для творчості:
г т'" 1 ‘ -■ і—||

ІІі;
Фарби масляна 200.00 2 400.00

Фарби вінілова , 150.00 7 300.00
•І

- Фарби акрилові ,| 250.00 3 \ 750.00 ;г !

Дерев’яні рами для картин | 55.00 5 1 275.00

Полімерна глина 180.00 3 І 540.00
г.

:і _ .
1 • 1Нитки акрилові 20.00 25 І 500.00

г і
Вовна 20.00 25 І 500.00 fі
Пластилін 60.00 4 * 240.00К

Тіньовий театр на дерев'яній основі 30.00 4 1200.00

Лапьчиковии театр 180.00

840.00
!

5 900.00 •
1680.00

і "
12. Стіл дитячий 6-кутний ч

регулюванням по висоті на ростові 
групи №1-3

і
—

13. Стілець дитячий ISO фарбованим. 230.00 
) ростова група №3. розміри 

300x330*340 мм
і

6
1

1380.00
і
1 :
і 1

1
;

•

14. Стіл учнівський, 2-місний з 675,00 
регулюванням по висоті

:
3 і 2025.00 і

15. Стілець звичайний ISO. ростової 280.00 
групи №6

і

\ '> 1 
6 1680.00

; і  
І ґ



І

1 .1 1 
16. Дошка аудиторна. одинарна. 925.00 ] 1

магнітна зелена, під крейду з лотком ; і
1200x900 мм 11

і 925.00
1
|!«

17. Орггехніка: 1 '
1■

;
і

Принтер Сапоп і-БЕИЗУЗ ЬІЗР701 ОС
- - 1

і 4530.00 Іі

- Ноутбук А5иБ \
........  . . .  . . . . .  !

і 8780.00• г
- 1 • 1 1 

Ламінатор Іаш іМ АКК
і

і 1370.00 і. .... і

РАЗО М : '
!

96923,00 і



9. Список і  підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади .міста Вінниці та підтримують т о  пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної с торінки (необхідно додати оригінал списку у 
паперові й форм і).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників 'ІМ1, з мстою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання, мосї електронної адреси arai-uulyandex.ru 
для зазначених ни і це цілей

Підпис особи, що дас згоду на використаний своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання мосї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка с недосіл иною для громадськості.
11. Інші дода тки (якщо непохідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту.
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
н) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА О КРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні лані (дані псоомоич «писати чітко і зрозумію) 
Доступ до цісї інформації митимуть лише представники Кіипииької міської ради:

Ім ’я та Припише** Контактні лані Підпис***

1. Кондратюк 
Оксана 
Петрівна

1 Іоштона адреса: /шоска. Вінницькії 
оол.. Г.
і у1 і

е-таіі: агаМа а vandex.ru

№ 
те: і,:

Серія та
„V"
ісіоиі'ріу

Г  І І Г

/

2. Ромашок
Оксана
Іванівна

Поштоиа адреса: (ішмо, м. Віїшицн.

е-таіі: агама ї ї vandex.ru

№
тел.:

Серія тя
Л-і
1і:кп^|п у

Поштова адреса: (іш)ека.м. Вінниця.
аг. у. , (іуд. ке

е-тш

те; і.:

Серія то
Ке
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я. раіом ] ним заявляю, іпо с мешканцем міс та Вінниці.
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