
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!

{.Назва проекту (не більше 15 слів):
«Родинне тепло для особливої сім’ї».

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

О  великий х- малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

М.Вінниця, вул.Винниченка, буд.5.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект передбачає створення«Консультативно-просвітницького центру 

для родин особливих дітей», діяльність якого буде спрямована на психолого- 
педагогічну підтримку та допомогу сім’ям, які виховують дітей з аутизмом та 
з іншими супутніми порушеннями, надання фахової корекційної допомоги 
дітям з аутизмом, організацію та проведення просвітницьких заходів для 
батьків, організації літнього відпочинку для дітей разом з батьками.

5. Опис проекту
Мета: психолого-педагогічна підтримка та допомога родинам, які 

виховують дітей з аутизмом та з іншими супутніми порушеннями, 
поширення інформації щодо особливостей виховання та розвитку дітей даної 
категорії, проведення корекційної роботи з дітьми з аутизмом.

У м.Вінниці відсутні заклади, які б комплексно підходили до 
вирішення більшості проблем сімей, які виховують дітей з аутизмом, а саме: 
інформаційна обмеженість з питання раннього дитячого аутизму; вузьке коло 
друзів у родин, які виховують дітей з такими порушеннями; обмеженість 
знань батьків з питання особливостей розвитку, поведінки та виховання дітей 
з аутизмом та іншими супутніми порушеннями; несформованість у  батьків 
адекватних очікувань від розвитку дитини, несвоєчасне сприйнятій
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у розвитку дитини, безкінечний пошук нових фахівців поза межами міста та 
області.

Реалізація проекту допоможе батькам побачити перспективи розвитку 
своїх дітей, успішно пережити внутрішні психологічні травми, розширити 
коло спілкування та взаємодії, набути навичок в організації корекційно- 
розвиткової допомоги дітям, отримати нові знання та підключитися до 
розвитку інклюзивного суспільства на теренах міста Вінниці.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- Родини, які виховують дітей з аутизмом та супутніми порушеннями;
- фахівці (педагоги, практичні психологи, корекційні педагоги), які 
працюватимуть в навчальних закладах міста з дітьми даної нозології;
- громадськість міста.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
50 родин, які виховують дітей з аутизмом та супутніми порушеннями 
отримають фахову психолого-педагогічну підтримку та допомогу від 
фахівців.
50 родин, які виховують дітей з аутизмом та супутніми порушеннями, 
пройдуть навчання щодо формування навичок щодо особливостей розвитку, 
поведінки та виховання своїх дітей та отримають знання з питань організації 
корекційно-розвиткової допомоги їх дітям.
50 родин, які виховують дітей з аутизмом та супутніми порушеннями, 
зможуть поширити цю інформацію серед молодих родин.
15 родин, які виховують дітей з аутизмом та супутніми порушеннями, 
матимуть організований літній відпочинок.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Розробка та друк інформаційних матеріалів 7 000,0

2. Організація та проведення просвітницьких заходів 
(навчальних тренінгів, семінарів) із залученням фахівців 
з питань розвитку, поведінки та виховання дітей з 
аутизмом та з іншими супутніми порушеннями (на 
2016р)

25 000,0

3. Організація та проведення корекційно-розвиткової 
роботи з дітьми (5 фахівців, 1 тис., 5 місяців) 25 000,0

4. Консультативна допомога для батьків, які виховують 5 000,0
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дітей з аутизмом та іншими супутніми захворюваннями 
(2 фахівці, 500 грн., 5 місяців)

5.Обладнання для виготовлення навчальних карток 
(РЕХкарти) 4 000,0

7. Організація та проведення літнього табору для дітей 
разом з батьками (тривалість 10 днів) 128000,0

7.1 оплата роботи фахівців (8 осіб, 1000 грн.) 8 000,0

7.2. Проживання учасників (30 осіб, 200 грн. 10 днів) 60 000,0

7.3. Харчування учасників (30 осіб, 150 грн. 10 днів) 45 000,0

7.4 Спортивно-ігрове та спеціалізоване обладнання 10 000,00

7.5 Транспортні послуги (перевезення фахівців, сімей та 
обладнання: 500грн/день, 10 днів) 5 000,00

РАЗОМ: 194 000,00

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 
вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
ktania@bigmir.net

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) фото граф ія/ї, 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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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***

— Г1. Тетяна Каменщук Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

e-mail: ktania@bigmir.net

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

2. Володимир Павленко Поштова адреса: (21007), м. Вінниця, 
вул

e-mail rbizrada. vn@gmaii.com А

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Ірина Зозуля Поштова адреса: (,індекс), м. Вінниця,
вул-Г '  ~

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

і і і і і і і і

/

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
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