
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Міський шашковий клуб “Дамка” - центр розвитку, дозвілля та вдосконалення майстерності 
вінничан всіх поколінь

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Центр міста або Вишенька
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Міський шашковий клуб “Дамка”

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення та розвиток міського шашкового клубу “Дамка”, який забезпечить:

-  широкі можливості для творчої самореалізації мешканців різних вікових категорій;
-  підтримку місцевих культурних та спортивних традицій;
-  залучення уразливих груп молоді до здорового способу соціального і фізичного 

життя.
-  популяризацію шашок як інтелектуальної спортивної гри через:

-  а) проведення турнірів у навчальних закладах;
-  б) проведення сеансів одночасної гри під час заходів, які проходять у місті;
-  в) організації майстер-класів у дитячих садочках.

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
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носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):

Основна мета проекту - створити та розвивати шашковий клуб.
Проект спрямований на поновлення можливості підтримувати та розвивати давні шашкові 
традиції м, Вінниця, яка зникла в останні роки, можливості виховувати не тільки сильних 
спортсменів — майстрів, гросмейстерів з шашок, але й мати місце, де б збирались пересічні 
громадяни, любителі цієї старовинної гри, люди різних вікових категорій і різної 
майстерності.
Рішення проблеми полягає в створенні та розвитку міського шашкового клубу як центру 
розвитку, дозвілля та вдосконалення майстерності вінничан всіх поколінь.
Це завдання повинно бути реалізовано тому що воно надасть можливість виховувати не 
тільки сильних спортсменів, але й мати місце, де б на регулярній основі збирались пересічні 
громадяни, любителі цієї старовинної гри, люди різних вікових категорій і різної 
майстерності.
Це вплине на те, що діти, молоде покоління та мешканці міста зможуть знайти нові 
знайомства, буде забезпечене їх дозвілля, розвиток та зв’язок поколінь.
Проект відповідає наступним цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020»:

•  Ціль “Місто, дружнє до дитини” - Захід: забезпечення базових прав дітей. “Місто буде 
дбати про підвищення якості охорони здоров'я дітей, освіти, забезпечення їх права ... 
зустрічатися з друзями та грати, брати участь у культурних і громадських заходах, 
мати ігрові та спортивні майданчики,... Особлива увага має бути приділена дітям... з 
обмеженими фізичними можливостями та тим, які живуть без адекватної підтримки 
сім 'ї...”;

• Ціль “Місто молодих” - Захід: Охорона здоров'я. “Формування конкретних програм 
для молоді, спрямованих на зменшення ризиків для здоров’я через стреси, ... низький 
рівень занять спортом, залежність від тютюну, алкоголю та наркотиків.

•  Ціль “Здорове місто” - Захід: Здоровий спосіб життя. “Забезпечення більш здорового 
способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до 
участі у спортивних та оздоровчих заходах. Це включає ... підтримку спортивних 
об’єднань, а також розширення участі городян у різноманітних спортивних заходах 
(відпочинок, спортивні клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації 
здорового образу життя.

• Ціль “Місто культури” - Захід: Культурні заходи. “Створення цікавих інтерактивних 
заходів для громадян, особливо на відкритих громадських територіях, які мають 
ініціювати активну участь мешканців міста”.

• Ціль “Місто соціальної згуртованості” - Захід 1: “Розвиток міжвікової інтеграції”. 
Місто має створювати умови для активної участі у суспільному житті літніх громадян 
через різні адресні заходи і промоцію діалогу, взаєморозуміння і взаємної підтримки 
між представниками різних вікових категорій. Захід 2. “Соціальна інтеграція”. 
Подолання дискримінації та підвищення інтеграції людей з найбільш уразливих груп, 
таких як зокрема люди з функціональними обмеженнями (люди з інвалідністю), 
етнічних меншин та інших потенційно уразливих груп, шляхом їх активної інтеграції 
у суспільне життя...
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6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Результатами проекту можуть користуватися всі мешканці міста, які мають бажання грати в 
шашки, починаючи з п'ятирічних дітей.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Якісні показники:
Клуб діє та об’єднує людей різних вікових категорій; люди спілкуються, діляться досвідом, 
грають в шашки; на різних заходах, які відбуваються в місті, проходять сеанси одночасної 
гри з мастерами спорту, гросмейстерами, в яких приймають участь всі члени сімей 
відпочиваючих; дітки в садочках, школяри на перервах, сусіди в двориках грають в шашки і 
насолоджуються своїм дозвіллям.
Кількісні показники:
кількість мешканців міста, охоплених роботою шашкового клубу — 20 000;
кількість мешканців, яким надані різні види культурних та спортивних послуг - 5 000;
кількість волонтерів, залучених до роботи — 50;
кількість запланованих культурних заходів — 60;
кількість запланованих заходів за участю вразливих груп - 5;
кількість заходів, запланованих для залучення літніх громадян до активного соціального 
життя - 3;
кількість запланованих заходів та проектів, орієнтованих на дітей - 40; 
кількість спільних з партнерами з інших міст заходів, орієнтованих на дітей - 2.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1 .Оренда приміщення площею біля 60 кв,м - 6000 грн 
х12 міс. (в разі виділення муніципального приміщення - 
безкоштовно)

72000

2.Меблі 30000
3 .Ігровий інвентар 5000
4.Шашкові годинники 30000
5.Комп'ютер, принтер 12000
б.Зарплата працівників 2x1500 грн х 12 міс. 36000
Органвація майстер-класів у дитячих садочках:
7.шашковий інвентар для роздачі дитсадкам (80x50грн.) 4000
8 .зарплата ведучим (2чол.х 100грн/захід.х4р/міс.х 12міс.) 9600

РАЗОМ: 198600

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 bor.d-pal@gmail.com 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазнач^^х 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. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

Додаток.
План проведення майстео-класів з шашок у дитячих садочках (м. Вінниця!
Мета: ознайомити дітей дошкільного віку з шашками, зацікавити їх для подальших занять. 
Обладнання: 20 комплектів шашок, 20 дошок для гри.
Приміщення: ігрова зала у дитячих садочках.
План майстер-класу:
1 .Вступна частина (5 хв.) 
розповідь про шашки загалом
(«шашки - логічна гра, яка розвиває мислення, інтелект та здатність аналізувати»,
«шашки - це стародавня гра, яка відома по всьому світу»...), 
цікаві факти про шашки.
2. Основна частина (15 хв.) 
основні правила гри:
A) дошка - поле для гри у шашки;
Б) хід шашкою;
B) взяття шашкою;
Д) перетворення в дамку.
3. Ігровий процес (ЗО х в .):
діти на практиці намагаються зіграти партії під контролем ведучого, який допомагає у 
засвоєнні правил гри.
4. Заключна частина (10 хв.)
підведення підсумків: вручення солодких подарунків (по можливості), 
дитячої шашкової літератури, сумісне фотографування.
Залишити для групи комплект шашок і дошку для подальшої гри.
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доступ доцієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1'$> орис І?алхгТ И г^
Поштова адреса: 2 1 0 5 0  м. Вінниця,^ л Л Л
вул.<

л

%  7

e-mail: ІЮ2 .<ЯҐ. Я п А ) с & г ч
№
тел.:

.л .................. ... \ А *
1 1 1 1 1 1 1Серія та 

№ паспорт
J І А і 1 _ 1 J . і і * 1 _

9

д  С & п а ж

Поштова адреса: 21030, м. Вінниця,
еул-k  .. .

г  ,
e-mail: ИКШН&бНКІ  (дАМ&ІІ.00m
№
гел.:

.1 .1 1 L  Г  1 1 1 .
 ̂ 1 w 1 ' І -І -  1 -  І -  ІО

Серії та 
№ паспорт

А 1 WS 1 1 1 л  1 « 1 J 1
г

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.
e-mail:
№
гел.:
Сері* та 
№ пас порі {

, , ,

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

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