
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

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

в с і  ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту :

Соціальна інтеграція людей на візках за допомогою танцю.

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

ЕІвеликий малий ^

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

/

( /

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення умов для танцетерапії людей на візках для забезпечення їх руховової активності та 

культурного розвитку, проведення концерту, гастролів для танцівницьк/ків на візках

5. Опис проекту '(
Мета проекту - надати людям на візках можливість розвитку за допомогою культури та і

фізичного навантаження в танці. Для людей інвалідністю танець є однією з форм активної 

реабілітації, розваги та інтеграції з навколишнім середовищем. Це також унікальне поєднання 

спорту і краси. Люди з інвалідністю в танцях розвивають координацію, зміцнюють організм, У 

пар, колективів, які тренуються вже через деякий час психіка розвиває позитивні якості: 

концентрацію, наполегливість, самодисципліну, регулярністі, впевненість у власних силах, /
самовладання, силу волі і енергії.

Реалізація цього проекту дозволить використовувати танець як форму реабілітації і джерело 

радості та натхнення він дозволить хлопцям і дівчатам відчути себе повноцінними членами 

суспільства, розкрити свої здібності й навіть стимулювати до життя.

Мета проекту відповідає стратегічному пріоритету 4,ціль 4: Місто культури та цілі , а саме у  

підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і бтвореиня- ►ННХ-т-культурі
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

продуктів для різннх вікових категорій та цілі 5: Місто соціальної згуртованості, вліукт.і ЩОДО

соціальної інтеграції РЕЄСТРАМ»* ЗКбНгЙНЬ Та ФШЧКИ*ОС1б}‘

Ін д е к с .



•: /  /

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
К0ріісг>'ватись-ре.зул.ь.татами проекту з м о ж у т ь  вінничани на візках, та опосередковано їх батьки^ 
та рідні
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

....... Завдяки реалізації цього проекту у Вінниці з ’явиться і буде розвиватись танцетерапія для
людей з інвалідністю, це дозволить розширити спектр соціальних послуг та допоможе 
розвиватись людям на візках як особистостей так і розвивати культурну сферу серед людей на 
візках через участь у конкурсах та концертах та розширити культурну сферу містян через /  
участь танцюристів на візках у культурно-масових заходах міста......................................

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. Забезпечення танцювальними візками (10 шт х 40 000 
грн)

400 000 грн.

2. Виготовлення костюмів (15 000 грн. х 10 осіб) 150 000 грн.

3. Транспортні витрати 20 000 грн.

4. Виготовлення поліграфічної продукції (буклети, афіші, 
флаєри)

5000 грн.

5. Зняття відеоролика 7000 грн.

6. Декорації для сцени 10 000 грн.

7. Виготовлення банерів ( 2 х 1000 грн) 2000 грн.

8. Послуги стилістів (перукарі, візажисти) (10 осіб х 2000 
грн.)

20 000 грн.)

РАЗОМ: 614 000 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 ; 
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, утом у числі

2
і



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 дас згоду иа використання своєї електронної ад р еси .......................  »
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 обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 

наявності)..........................................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяА', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... '(■
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШІ

13. Автор проект)' та  його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької м іської 
ради та ї ї  виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України  "Про захист персональних даних ”  від 
01.06.2010 року № 2297- VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без м оєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім ’я та Прізвище **

і .

Жуковська
Сюзанна

2 .

3.

Контактні дані

е-таіі:

№
тел.:

1— І— І— і— І— І— Г

Серія та 
Хз
паспорту

Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Підпис***

/


