
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):
Оформлення і обладнання класів та ремісничих майстерень першої державної 

вальдорфської школи-садочка, що відкривається у місті Вінниці

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

□  великий X малий

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

місто Вінниця, мікрорайон Вишенька, відповідно до листа Департаменту освіти 
Вінницької міської ради від 22.01.2016 року № КО-15-131391/01-15 про дозвіл на 
відкриття державної вальдорфської школи-садочка ,------- — —------- ;;

і •' і . :1- о
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

місто Вінниця, мікрорайон Вишенька * : ^~"СУ- - і

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  ~ ~
Перший офіційний державний вальдорфський навчально-виховний комплекс у 

місті Вінниці. Важливим у вальдорфській школі є трудове виховання («уроки рукоділля і 
ремесел»), однакове для хлопчиків і дівчаток: усі діти вподовж виховання та навчання 
вивчають 19 ремесел в різноманітних сферах суспільного життя, що робить випускників 
вальдорфських шкіл (зокрема з особливими потребами) різнобічно розвинутими, 
підготовленими до дорослого життя та конкурентоспроможними на світовому ринку 
праці. Саме тому проект потребує термінового обладнання класів і майстерень.

5. Опис проекту:
Обладнання та облаштування першої офіційної державної вальдорфський школи, 

що відкривається за вальдорфською методикою викладання у місті Вінниці, не тільки 
збільшить кількість навчальних закладів, експериментальних майданчиків 
всеукраїнського рівня (оскільки експериментальна діяльність по впровадженню 
вальдорфської педагогіки здійснюється рішенням Міністерства науки та освіти України на 
всеукраїнському рівні в рамках науково-педагогічного проекту «Вальдорфська школа в 
Україні»), та дасть можливість місту Вінниці відкрити, облапггувати та обладнати школу 
з методикою викладання, визнаною не тільки в Європі, але і в понад 60 інших країнах 
світу. Розвинення природних здібностей дитини через гру, творчість, оволодіння 
ремеслами, що мають прикладний всебічний характер реалізації природного потенціалу 
людини. Оскільки у вадорфській педагогіці робиться акцент на реалістичні знання, 
душевну гармонізацію, прикладні уміння, потрібно створити гармонійний розвиваючий



простір для навчання та виховання, а також облаштування ремісничої майстерні. Це 
передбачає відповідне оформлення інтер’єру, меблі-трансформери, ремісниче обладнання, 
інструменти.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Діти дошкільного та шкільного віку та їх батьки, в тому числі діти з вадами 
розвитку та діти з обмеженими фізичними можливостями
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Обладнанні та естетично оформлені класи і ремісничі майстерні для навчання, 
виховання та розвитку дітей дошкільного та шкільного віку

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1.Оформлення (фарба, шпаклівка, інтер’єрний текстиль) 6000

2. Меблі-трансформери дерев’яні 81000

3 .Обладнання(швейна машина, лобзик, дрель+насадка 
шліфовальна, шуруповерт, точільний верстат, ткацький 
верстат, гончарний круг)

28000

4.Спортивний куточок дерев’яний 14000

5.Освітлення (переобладнання 12 точок освітлення під 
ремесла) 2000

б.Інструменти 16000

7.Матеріали 27500

РАЗОМ: 174500

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підгримують 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 
Ludmila_cip@mail.ru для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси : Семенюк Л.І.
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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) фотограф іяЯ, 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. Jtfc)yau/u tL  
(УалАшСН-

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул.* -

e-mail:

№
тел.: і w
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Серія та 
№
паспорту

А
- ' А І

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

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

Я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

♦ %  9

** 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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