
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!і

1. Назва проекту (не більше 15 слів): 
«Відкриті серця».....................................

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

□  великий х малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

.........................місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4
Центральна міська бібліотека імені Бевза

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Допомога учасникам АТО у реабілітації. Лікування книгою пропонують ветеранам 

АТО та їх родинам у ЦМБ імені Бевза. Тут для бійців планують створити клуб 
спілкування «Відкриті серця». Система реабілітації має назву бібліотерапія -  це лікування 
людини словом, книгою. На сьогодні, бібліотерапія, як допоміжний засіб лікування,
розвинута у оагатьох країнах світу....................................................................................................

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
В ІД Д І Л  З В Е Р Н Е Н Ь

ТА ОіЗИЧйИХ ОСІБ)
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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):

У світі набуває популярності новий вид терапії. Депресію, стрес, страх перед 
змінами й десятки інших психічних і фізичних розладів лікують за допомогою ретельно 
дібраних художніх творів. Спеціалісти, які порадять влучний текст у потрібний момент, 
вже працюють за кордоном. Новий вид нетрадиційної медицини отримав назву 
бібліотерапія. Несвідомо лікування текстами почалося одразу, щойно вони стали доступні 
для широкого загалу. Ще давні греки викарбували над входом до бібліотеки у Фівах напис 
"Лікарня для душі". Австрійський психолог і психіатр Зигмунд Фрейд почав 
використовувати художню літературу під час сеансів психоаналізу. А після Першої 
світової війни солдатам, які поверталися додому, часто виписували курс із читання. 
Британських бібліотекарів проінструктували, які книжки видавати ветеранам війни. 
Особливо радили твори Джейн Остін. Романи "Розум і почуття" та "Гордість і 
упередження" мали допомогти влитися в мирне життя. Що ж таке бібліотерапія? Це 
область діяльності, спрямована на формування у людини навичок і здатності протистояти 
неординарним ситуаціям (хворобам, стресам, депресіям та ін.), зміцнювати силу волі, 
підвищувати інтелектуальний та освітній рівень. Центральна міська бібліотека імені Бевза 
спільно з волонтерами, БФ «Відкрита книга», планує реалізувати проект «Відкриті серця». 
Метою проведення даних зустрічей є допомога кожного учасника групи самому собі, 
перебуваючи в колі людей з аналогічними проблемами та обставинами життя, завдяки 
обміну думками чи новою корисною інформацією, емоційній взаємопідтримці, 
формуванню аналізу нових поведінкових навичок і вмінь. Проект «Відкриті серця» - 
своєрідний клуб за участю незначної кількості осіб (6-20), який самостійно визначатиме 
напрям своєї діяльності, передбачає активну участь та можливість висловитись кожному 
учаснику, конфіденційність спілкування, залучення до роботи кваліфікованих 
спеціалістів. Паралельно буде підібрано та експоновано добірку книг для бібліотерапії. 
Разом з читанням пропонуються перегляд документальних та художніх фільмів з 
подальшим обговоренням. У рамках проекту буде створено групу взаємопідтримки з 
метою забезпечення якісного дозвілля, психологічного розвантаження, пошуку шляхів 
подолання депресії та агресії, організація тематичних зустрічей для воїнів, які 
повернулись із зони АТО, їх дружин та дітей. З дітьми під час проведення засідання 
клубу, працюють бібліотекарі, проводячи майстер-класи та цикл казкотерапевтичних 
занять з розвитку емоційної сфери для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Клубний формат зустрічей дає можливість вільного спілкування між членами сімей 
військових з бібліотекарями, волонтерами, психологами та іншими фахівцями.

Ми не маємо права ділити біль і страждання на «наш» чи «їхній». Те, що в країні 
війна, -  наша спільна проблема, і кожен із солдатів -  це наш близький родич, для якого є 
особливе місце у сім’ї.

Тому проект «Відкриті серця» дискусійного клубу спрямований на те, щоб жоден із 
учасників АТО не почував себе поза увагою, викинутим «за борт» суспільства. Навіть 
найменша увага -  на вагу золота. Крім того, як бібліотекарі ми повинні лупати цю скалу 
байдужості в суспільстві, щоб у ньому не звикали до смертей, людських жертв і горя. Бо
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тільки відкритість сердець і національна єдність -  найкраща панацея від війни. Адже 
суспільство зі скам’янілими душами нічого не варте!......................

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
.....................Учасники проекту -  учасники АТО разом зі своїми родинами( жінки, діти,
матері, наречені, брати, сестри тощо)

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1.Отримання зворотнього зв’язку і емоційної підтримки від людей з подібними 

проблемами та обставинами життя завдяки обміну думками, формуванню й аналізу нових 
поведінкових навичок і вмінь

2. Покращення психологічного клімату у родинах учасників АТО.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Екран для проектора 2000 грн.

2.Проектор 10500 грн.

3.Стойка для проектору 500 грн.

4.Ноутбук 15000 грн.

5.Фліпчарт 3000 грн.
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4. Фотоаппарат 10000 грн.

5.Музичний центр 5000 грн.

6.Телевізор 9000 грн.

7.М’які меблі та пуфи 33000 грн.

8.Стіл письмовий 1300 грн.

9. Столик-підставка для ноутбука 500 грн.

РАЗОМ: 89800

9. Список з підписами щонайменше 10 громадин 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

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси  ̂^ .
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
К он так ті 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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

для зазначених вище пілех?

4



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 .Ковтун
Тетяна Андріївна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул хл

іe-mail: tatyana.kovtyn1982@gmail.com

№
тел.:

І
І

Серія та 
№
паспорту

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

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

Я,

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 є мешканцем міста Вінниці.

______________________

mailto:tatyana.kovtyn1982@gmail.com

