
1 
 

ФОРМА ПРОЄКТУ,  
реалізація якого планується за рахунок коштів  

Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської  
територіальної громади у 2022 році 

 

Ідентифікаційний номер проєкту, дата реєстрації 
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 
1.Назва проєкту(не більше 10 слів): 

 
2. Вид проєкту(необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір витрат): 

  великий        малий    

3. Категорія напрямку проєкту 
□ Енергозбереження та екологія □  Культура, мистецтво, туризм 
□ Благоустрій локальних територій, 
комунальне господарство 

□ Інформаційні технології, зв`язок, 
телекомунікації 

□ Соціальний захист □ Освіта 
□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 
□ Транспорт та вело-інфраструктура □ Інше 

4. Проєкт буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади(впишіть назву населеного пункту, житлового 
масиву/мікрорайону) 
 
 
 
Адреса (назва вулиці (провул.), № будинку, та ін.),географічні координати місця реалізації 

проєкту 
 
 
 

    

Декретна відпустка – час для самореалізації 

місто Вінниця 

м. Вінниця, вул. Брацлавська, б. 85, оф. 404 
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5. Короткий опис проєкту(не більше 50 слів) 

 

"Декретна відпустка – час для самореалізації" –проєкт, метою якого є сприяння 
підвищенню самореалізації та самозайнятості жінок, які перебувають у декретній 
відпустці шляхом проведення навчання  професійного спрямування на базі Центру 
навчання та освіти дорослих (ЦНОД) Вінницької громади. 

Проєкт складається з 2-х взаємодоповнюючих компонентів: 

Перший компонент - організація навчальних курсів  з метою отримання жінками нових 
компетенцій та покращення загального психологічного стану жінок.  

Другий компонент - організація дозвілля для всебічного розвитку дітей у той час, коли 
мами отримують знання. 
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6. Опис проєкту(основна мета проєкту; 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 жителів. Описати план робіт, послуг, 
необхідних для виконання. Опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може 
бути потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково зазначити відповідність 
Концепції інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030. Якщо проєкт носить капітальний 
характер, зазначається можливість користування результатами проєкту особами з 
особливими потребами) 

 
 
 
 

В червні – серпні 2020 року ГО «Центр Поділля-Соціум» було проведено комплексне 
дослідження «Освітні потреби і неформальна освіта  у Вінницькій ОТГ». Досліджувались 
загальні та специфічні потреби дорослого населення  Вінниці в освітніх послугах.  

В тому числі проводилась фокус-групова дискусія з жінками, які на момент дослідження 
знаходились у декретній відпустці.  

Під час фокус-групової дискусії були виявлені та сформовані проблеми, на розв’язання 
яких спрямовано даний проєкт, по-перше, це стереотип,  що досі існує в суспільстві–
необхідність у декреті сконцентруватись лише на своїй дитині/дітях і відсунути до інших 
часів  власні потреби і власний розвиток. Цей стереотип архаїчний і  дискримінаційний 
щодо жінок.  

По – друге, вихід жінок з ролі зацикленої лише на догляді за дитиною мами, пов’язаний  з 
немалими навантаженнями і вольовим зусиллями жінки – брак часу, неможливість 
залишити дитину, відсутність допомоги з боку рідних тощо – це певні перешкоди до 
можливості самореалізації та розвитку. 

Руйнування таких стереотипів  та перешкод є необхідним і вкрай важливим, як для самих 
жінок, так і для суспільства в цілому. 

Також фокус-група показала, що розуміння значимості  постійного навчання, 
перенавчання, отримання нових компетенцій з  самих різних спеціалізацій у жінок, що 
знаходяться у декретній відпустці дуже високе. 

У відповідь на вищезазначені проблеми ми пропонуємо проєкт «Декретна відпустка – час 
для самореалізації», метою якого є сприяння підвищенню самореалізації та самозайнятості 
жінок, які перебувають у декретній відпустці шляхом проведення навчання  професійного 
спрямування на базі Центру навчання та освіти дорослих (ЦНОД) Вінницької громади.  

У рамках реалізації проєкту ми ставимо наступні задачі: 

- проведення навчання для жінок за наступними напрямками- курси «Фото як 
інструмент для бізнесу», «Стресостійкість та емоційна грамотність», «Курси 
візажу», «Курси манікюру», «Облік та звітність підприємця», «Відкриття власної 
справи», «Психологія сімейних відносин» та «Хенд-мейд». 

- створення дитячої кімнати з модератором дитячих розвиваючих ігор (спортивні 
ігри, прикладна творчість, розважальні ігри тощо); 

- проведення ресурсних зустрічей для жінок за участі психолога. 
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7. Обґрунтування бенефіціарівпроєкту (основні групи жителів, які зможуть 
користуватися результатами проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність 

проєкту)  
 
8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту 

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту(всі складові проєкту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проєкту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проєктно-
кошторисної документації) 

№ 
з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
 

Кількість
, од. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Орієнтовн
а вартість, 

грн. 
1 Оплата послуг з підготовки та проведення 

організаційних заходів 
Міс/10 4000,00 40000,00 

2 Оплата послуг з проведення курсу «Фото як 
інструмент для бізнесу» (64 год.(2 місяці.* 2 
групи) + практичні 12 год) 

Год/64 300,00 19200,00 

3 Оплата послуг з проведення курсу 
«Стресостійкість та емоційна грамотність» 
(2-денний інтенсив * 4год. в день * 12 груп) 

Год/96 300,00 28 800,00 

4 Оплата послуг з проведення курсу «Візаж» (2 
місяці * 2 групи) 

Год/64 300,00 19200,00 

Основною цільовою аудиторією є жінки, що перебувають у декретній відпустці та є 
жительками Вінницькою міської ОТГ. Також бенефіціарами проєкту є діти, мами яких 
будуть проходити навчання у ЦНОДі. 

- близько 100   жінок, що перебувають у декретній відпустці отримали нові 
компетенції та навички; 

- близько 100 жінок отримають знання щодо започаткування власної справи та 
монетизації власного хобі; 

- покращено психологічний стан 100 жінок, що перебувають у декретній відпустці; 
- збільшено рівень впевненості та стресостійкості жінок; 
- досягнено баланс між обов’язками матері дитини/дітей,  дружини і власним 

саморозвитком; 
- активізовано участь жінок у життя громади; 
- привернуто увагу з боку суспільства до проблем та потреб жінок, що перебувають у 

декретній відпустці; 
- зменшено стереотипізацію щодо ролі жінки під час декретної відпустки; 
- створено дитячу кімнату, що збільшило можливість жінок для власної 

самореалізації.  
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5 Оплата послуг з проведення курсу 
«Манікюр»(2 місяці * 2 групи) 

Год/64 300,00 19200,00 

6 Оплата послуг з проведення курсу «Облік та 
звітність підприємця» (2 місяці * 2 групи) 

Год/64 300,00 19200,00 

7 Оплата послуг з проведення курсу 
«Відкриття власної справи»(2 місяці * 2 
групи) 

Год/64 300,00 19200,00 

8 Оплата послуг з проведення курсу 
«Психологія сімейних відносин»(2-денний 
інтенсив * 4год. в день * 12 груп) 

Год/96 300,00 28 800,00 

9 Оплата послуг з проведення курсу «Хенд-
мейд»(2 місяці * 2 групи) 

Год/64 300,00 19200,00 

10 Канцтовари роздаткові (блокнот, ручка, папка 
прозора, бейдж, роздаткові матеріали). 

Осіб/200 100,00 20000,00 
 

11 Канцтовари для проведення курсів (папір 
офісний А4, папір для фліпчарту, маркери, 
стікери, чорнило для принтера) 

Курс/8 800,00 6400,00 

12 Матеріали на Курс «Хенд-Мейд» (крафт 
папір, ножиці, нитки, наповнювач, набір 
голок, клей ПВА, клейовий пістолет, тканина, 
пензли) 

Курс/1 4000,00 4000,00 

13 Оплата послуг з проведення навчально-
розважального курсу для дітей (загальна 
кількість годин Програми – 576 год) 

Год/576 200,00 115200,00 

14 Малоцінні предмети та меблі для 
облаштування дитячої кімнати (крісла - 
подушки, стільці, столи, іграшки) 

  25000,000 

15 Канцтовари для дитячої кімнати (дитячі 
книжки, олівці, розмальовки, альбоми для 
малювання, пензли, краски, кольоровий 
папір, ножиці, картон, клей ПВА) 

Осіб/100 200,00 20000,00 

16  
Оплата послуг з виготовлення промоційного 
відео ролика  
 

Од/1 26000,00 26000,00 

17  
Оплата послуг з консультування з бізнес 
питань 

Год/64 300,00 19200,00 
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18 Придбання орг техніки для Центру  
 (екран) 

Од/2 4000,00 4000,00 

19 Придбання орг техніки для Центру  
 (екран) 

Од/2 8000,00 8000,00 

20 Оплата послуг зв'язку 
(Телефон, Інтернет) 
 

Міс/10 850,00 8500,00 

21 Оплата послуг з розміщення рекламної та 
інформаційної продукції  
 

Міс/10 2200,00 22000,00 
 

22 Виготовлення промоційного баннеру  Од/2 2100,00 4200,00 
 
 

23 Виготовлення інформаційних буклетів 
(евроформат, 198*210 мм, 1 біг) 

Од/10000 0,6 6000,00 

     
     
     
     

 Загальна вартість:   501 300, 00 
грн 

 
10. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до Вінницької 
міської територіальної громади, які підтримують проєкт (окрім його автора), що 
додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  
 
11.Контактні дані авторів проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів 
інших проєктів, жителів, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, 
можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної 
адреси  ……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 

12. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проєкту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності)…………………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
13. Інші додатки (якщо необхідно): 
a)  фотографія/ї, які стосуються цього проєкту, 
б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, 
в)  інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (презентація, креслення, схеми 

тощо)  ……………………………………………………………………………………. 
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