
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проект>' (не більше 15 слів):
“ЗМІЬЕ СІТУ” Вінниця - місто усміхнених дітей

2.* Вид проект}' (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):

Вся територія міста Вінниці, виїзна служба мобільної волонтерської допомоги 
співпрацюватимке з 5-ма центрами первинної медико-санітарної допомоги, фестиваль 
“Посмішки” буде в центрі міста на Європейській площі.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Міська лікарня «Центр матері та дитини», відділення онко-гематології Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні, ГСГВідкриті серця”, Вінницький обласний центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів "Промінь”, Вінницький обласний центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом.

4. Короткий опис проекту' (не більше 50 слів )

Діти Вінниці потребують посмішок, а особливо - діти з обмеженими можливостями: 
соціальні сироти, з особливими потребами, онкохворі, діти з аутизмом, ВІЛ- інфіковані. Ми 
створимо команду ЗМІЬЕ волонтерів з якостями:
(8 -самовіддані, М -  милосердні, І- ініціативні, Ь-люблячі, Е -  енергійні), діяльність яких 
буде спрямована саме на таких дітей.

Проект має на меті залучити жителів нашого міста допомогти дітям, які потребують 
усмішки, розвинути дружнє ставлення міста до дітей.

У “8МІЬЕ Сіїу” Вінниці усі діти будуть усміхнені та щасливі.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДАї 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОС1й>

Дата у/ 5
Індекс УіО



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 ):
...«Ніхто так не нотребус усмішки, як той, хто не може дати її іншим...»

Мета проекту “8 М И Е  СІТУ”. Вінниця - місто усміхнених дітей : залучити жителів 
нашого міста допомогти дітям, які потребують усмішки, розвинути дружнє ставлення міста 
до дітей.

Наша ціль сформувати волонтерську команду, яка буде працювати з дітьми, та надавати 
лікувально-профілактичну, психологічну, фінансову, паліативну допомогу дітям Вінниці. 
Проявити добро та милосердя до дітей-сиріт, онкохворих, ВІЛ-інфікованих, з обмеженими 
фізичними можливостями та дітей з аутизмом.

Проблема -  Такі діти часто залишаються поза увагою суспільства, мають труднощі в 
соціальній інтеграції, а отже нерідко почуваються одинокими, нікому не потрібними, 
тягарем для оточуючих. Ми хочемо показати, що Вінниця -  місто, дружнє до дитини, і 
саме такі діти є у фокусі уваги нашого міста. Наша ціль зробити дітей з обмеженими 
фізичними можливостями та розвитку активними учасниками міського життя.

Наш проект повністю співпадає з візією Стратегії Вінниця -  2020:

“У 2020 РОЦІ ВІННИЦЯ прагне стати МІСТОМ ДОБРОЗИЧЛИВИХ ТА 
УСМІХНЕНИХ ЛЮДЕЙ (8МІЬЕ СІТУ)”

Ми віримо, що вінничани з посмішкою зустрічатимуть кожен день свого життя, привітливо 
посміхатимуться один одному і нашим гостям, з гордістю відчуваючи себе мешканцями 
міста з сильною громадою, міста сучасного, цікавого, зручного для життя і сповненого 
енергією (8ігоп§, Мосіеш, ІгНеге5Ііп§, ЬіуеаЬІе, Епег§еііс -  8М ІЬ Е  СіГу)

Наш проект спрямований на досягнення стратегічного пріоритету Вінниці-2020, а саме 
7.4.1. Ціль 1: Місто, дружне до дитини.



Завдання, які ми перед собою ставимо:
Січень-лютий

1. Проведення прес-конференції, (січень)
2. Конкурсний відбір волонтерів в команду МВД .
3. Формування команди МВД -  мобільна волонтерська допомога, яка складатиметься з 

психологів, медичних працівників, педагогів, соціальних працівників, та небайдужих 
відповідальних, добризичлвих громадян.
Лютий

4. Тренінг «Мир вашому дому - МВД» для волонтерів, які будуть безпосередньо 
задіяні в роботі з дітьми, а саме виховати якості ЗМІЬЕ (8 -самовіддані, М -  
милосердні, І- ініціативні, Ь-люблячі, Е -  енергійні)
Березень

5. Розробка програми для таких дітей.
6. Підготовка нового сервісу виїзної служби МВД (мобільна волонтерська допомога ) 

до дітей, які вдома.
Квітень-Травень

7. Виїзди команди МВД з наданням волонтерської допомоги дітям в домашніх умовах 
та в лікарні «ЦМтаД», Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, Вінницькому 
обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь”, Вінницькому 
обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом.

8. Флешмоб «Найкраща посмішка» серед Вінничан із розповсюдженням його в 
соціальних мережах та прозорих офісах.

9. Підготовка зтіїе-листівок для обміну між усіма дітьми міста на фестивалі 
«Посмішка» в День захисту дітей.

10. Фестиваль «Посмішка» 1-го червня у Ссесвітній день захисту дітей.
Спортивні ігри та змагання для дітей

- Ярмарка -  продаж унікальної продукції, виготовлено дітьми з ціллю придбання 
ресурсів на майбутні мобільні виїзди до дітей
Рухливі народні ігри
Майстер -  клас по виготовленню листівок та закладок 
Ігрова зона з надувним атракціоном 
Подарунки для дітей та батьків

- Конкурс для батьків 
Фотозона зі Смайлом 
Безкоштовна солодка вата

Акції для залучення ресурсів для подальшої волонтерської роботи, в першу чергу 
виїзної служби (прототипу сервісу для паліативних пацієнтів “Хоспіс вдома”).

6. Обгрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
....... Батьки і діти з особливими потребами в лікуванні та розвитку, соціальній адаптації
всього міста
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- 1. Зміцнення іміджу та формування Вінниці,як місто, яке дружнє до дітей 
-2. Сформована і досвідчена волонтерська команда яка реалізує допомогу дітям, які 
знаходяться у складних життєвих обставинах та живуть без адекватної підтримки сім'ї 
(соціальні сироти).
3.Реалізація прав кожної дитини бути рівноправним членом громади

З



8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
грн

1. Канцелярський набір:
Матеріал для листівок -  6000 грн

- Дирокол - 3x150=450 грн
Ножиці -  350 грн
Маркери -  400 грн

- Фарби для обличчя -  3000 грн
- Пензлі 50x20=1000 грн

Клей 20x15=300
Скотч 20x15=300
Папки 50x5=250 грн
Ручки 250x10 грн=2500 грн
Файли 5 уп х 50 грн =250 грн

53550 грнФарби 60x100=6000 грн
Олівці 55x100=5500 грн

- Кульки -  15 грнх300=4500грн
Бульбашки 60х 100=6000 грн
Бейджики -  50х 15=750 грн

- Одноразовий посуд 500 грн
Серветки 25x20=500 грн
Набори для творчості 100x50=5000 грн
Магніти 35x100=3500 грн
Крейда 10x50=500
Пазли 1шт 1000 грн
Іграшки -  5 тис грн

2. Наліпки смайл -  5000 х 3 грн=15 000 грн
Браслети смайл 100x10=1000 грн
Футболки -  300 грн х 15 = 4500 грн
Смайл магніт -  300 шт х 20 грн =6000 грн
Сертифікати 50 х 5 грн=250 грн 34250 грн
Банер -  5000
Матеріал для виготовлення Мапи Вінниці 5000 грн
Запрошення на фестиваль 500 х 5 грн = 2500 грн
Скриньки для збору коштів 20 шт х 200 грн=4000 грн

3 . Мультимедіа -  12000 грн
Фотопослуги - 5x1000=5000 грн
Фотопродукція 100x50=5000 грн
5 відеосюжетів 2500x5=12500 грн 44500 грн
5 фотосесій 5x1000=5000 грн
Комп'ютерні послуги 5 000 грн



4 .Оренда надувних атракціонів 10000 грн
Оренда обладнання для виготовлення солодкої вати 3000 

грн
Костюм смайл 3000 грн 

Шапочки смайли -  25x40=1000 грн

17000 грн

5. Оренда житла для тренерів 2x4x500=4000 грн 
Оренда приміщення для тренінгу 2000 грн 
Роздаткові матеріали для тренінгу 50x30=1500 грн

7500 грн

6.Подарунки для дітей: солодощі 50 кгхЮО грн=5000 грн
мильні бульбашки 100x20=2000 
іграшки 7000 грн 

транспортні послуги 5 тис грн

19000 грн

7. Харчування команди під час тренінгу 
50x250=12500 грн 12500 грн

РАЗОМ: 188 300 грн

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 для
зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси 

Харковенко Руслана
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. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговоренни 
проекту з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в 
мережі Інтернет (за наявності).

ОА ВГТРК “Вінниччина”, кабельне ТБ “ЕВЕРЕСТ”, ТБ “ВОЛЯ” Телеканал 
“ВІТА”, ВДТ 6



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1. Харковенко Руслана 
Володимирівна

Поштова адреса:
/  /П

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 

паспорт)

ГТ1 І

2. Майстрова Регіна 
Юрівна

Поштова адреса

е-таіі

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

ї ї  І І І І І І

( /

+
З.Чумаченко Вікторія 
Ігорівна

Поштова адреса: Л  іг\ -Ч

е-шаіі

№
тел.:

і— і— і— Г т— І— І— Г

Серія та 
№
паспорту

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

Пол: □  чол. О  жін.
Вік: С  16-18 1 19-31 31-40 0  41-50 ] 51-60 0  понадбО
Рід занять: О  Студент Працюю І і Безробітний О  Пенсіонер Підприємець


