
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)
і

і

;|___ _____ ___ !

ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту: «Знайди себе в рідному місті»

2. Вид проекту
(необхідне підкреслити і поставити знак ,,дг", який вказує розмір витрат) 

□  великий м  малий

Проект буде реалізовано на всій території міста Вінниці 
(впишіть назву житлового масиву/мікрорайону)', всі мікрорайони міста.

3.Адреса, назва установи/закладу, будинку:ЗОШ НІ ступення, учбові 
заклади І - I V акридетації.

4. Короткий опис п р о е к т у й  більше 50 сл ів )
Наше місто -  це не тільки будинки, архітектурні та історичні 

пам’ятки, просторі вулиці та торгові центри, а сам п еред-лю д и . Наші діти, 
наша молодь -  це наше близьке майбутнє. Від того, якими будуть наші діти 
та молодь, буде залежати наше життя в рідному місті, наше майбутнє.

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 )

Мета проекту: поповнити наше місто, нашу країну «екологічно» успішними
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На сьогоднішній день наша вільна прекрасна держава опинилася в кризі. Це 
торкнулося всіх верст населення. Особливо молоді. У них все життя 
попереду. Але втрачається зміст життя, віра, надія. Одним словом, безвихідь. 
Не мало молодих людей, втікаючи від реальності, проблем, вживають 
алкоголь, наркотики, вдаються до злочинності. Втрачаються моральні 
цінності. Інші масово виїджають за кордон на навчання, роботу, щоб там, 
далеко від рідного краю, будувати своє життя в чужій країні.

На сьогоднішній день в учбових закладах проводяться тренінги, 
семінари про негативні наслідки паління, вживання алкоголю, наркотиків, де 
висвітлюються вагомі докази шкоди здоров’ю. На такі заходи покладаються 
великі надії. Але результат бажав би кращого. Чому?

Коли проводяться подібні заняття, концентрується увага не на 
позитиві, а на негативі. Людина, яка вживає наркотичні речовини, знає, що 
шкодить своєму здоров’ю, тому блокує почуте і не сприймає. У неї хочуть 
забрати те, що ЇЇ «втішає та заспокоює». Натомість що залишиться? Пустота.

Тому варто переключити увагу з негатива на позитив га допомогти 
наповнити життя змістом. Яким чином?

Наша молода країна переживає кризу. Але з китайської мови «криза» - 
це проблеми та можливості. Багато успішних людей піднялися саме в 
кризовий час. Вони дозволяли собі мріяти, вони повірили в свої сили, вони 
використали свої таланти, вони не опускали можливості, яких дарувало 
життя, вони проривались і діяли. В результаті досягали бажаного.

Існує думка, що в успішних людей є магічні секрети, невідомі 
звичайним людям. Але це не так. Все просто. С певні закономірності для всіх 
успішних і вони доступні кожному. (Успіх, в моєму розумінні, - це не тільки 
фінансова незалежність, але успіх в виявленні та використані талантів, 
самореалізації, успіх у відношеннях, успіх у здоров’ї, успіх, який дає відчути 
людині себе щасливою).

Успіх та щастя -  це те, що хоче кожна людина. Це реально. Все 
починається з мислення. Серед різноманіття інформації, воно ніби радіо 
фіксує ту хвилю, на яку налаштоване людиною та відповідно притягує в 
життя.

Якщо дон о мої ти молодим людям, особливо людям з особливими 
потребами, звільнитися від стереотипного мислення, усунути ментальні 
перешкоди, замінити усвідомленим, позитивним мисленням, якщо дати 
зрозуміти, що кожна людина Mat талант, має своє покликання, якщо 
допомогти знайти своє призначення, якщо «запалити» па досягнення свої 
мрії, то проблема тікання з рідної країни, від реального життя, вживання 
наркотичних речовин, відпаде. А відповідно до Стратегії розвитку 
«Вінниця-2020» наше місто, наша країна збагатиться успішними людьми і 
сама стане багатою та процвітаючою.

6. Обгрунтування беиефіціарів проекту (основ«/ групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами проекту)



Пропоную беиефіціарів проекту представників громадської організації 
«Гармонії сердець», які активно проводять програми , тренінги для молоді в 
учбових закладах та за їх межами по авторській прог рамі керівника ГО 
Оксани Калетнік на тему «Мистецтво досягнення мрій» і мають численні 
відгуки та подяки від представників учбових закладів та від самих учасників.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту': 
Молоді люди, які будуть учасниками тренінгу, мають можливість поповнити 
число тих, які цінують життя, здоров’я, час, розумно розподіляючи його. Це 
люди, які мають мрію, знають як її досягти і «запаленні на її досягнення» 
Вони мають таланти, ресурси, знаходять своє призначення і діють, досягаючи 
успіху. Причому успіху екологічного на користь інших, будуючи нашу 
країну, наше місто.

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

Орієнтовна вар гість, грн

і____ _______.______ -___________ ______—
' ЗОгод - 500грн 392тренінгів - 199000грн

7 0 0 г р н . __ ” _____ _____  ____
; 300гри. _  ___ ___ __
І 200000грн. _ ____  _____________

Складові завдання

1 Оплата тренірам.
2.Роздаі ковий матеріал 

і З.Каїщилярські товари 
! РАЗОМ:

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України,які 
належать до територіальної г ромади 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 г.;і. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси каїешік- 
natalya@mail.ru для зазначених вище цілей

Пі;ріис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
............Г..........
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. 10.

mailto:natalya@mail.ru


Підпис .

11. Інші додатки (яки(о необхідно)',
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
1) Відгуки та подяки від представників учбових закладів та від самих 
учасників за проведення тренінгу про успіх.
2) Перелік гем тренінгу.



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12. Автор проекту та контактні лані, (дані необхідно вписати чітко і 
зрозуміло).
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської 
р а д и : _________

1. Карплюк 
Натяля 
Сергіївна

Контактні лані
і

Підпис***

21032м. Вінниця вул.. 1
буД. и*» ічв. і і >

іка!етік-паІаіуа(о)таіІ.ги

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію 
представникам Вінницької міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом * цим заявляю, що є мешканцем міста 
Вінипі



Тренінг
«Мистецтво досигненші \ірій»

1. Успіх. Міфи про успіх.
2. Перетвори своє життя на шедевр.
3. Ментальна майстерність.
4. Закони ментальності.
5. Думки -  це пензлик життя. Управляй ним.
6. Почуття -  це фарби життя. Малюй ними.
7. Як стати мріям реальністю?
8. Маленькі кроки і великий успіх.
9. Зворотна сторона фінансового успіху.

10.Уроки життя.

Додаток



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТСОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І

АРХІТЕКТУРИ

21100, м.Вінниця, вул.Коцюбинського,53, тел.: 26-59-10
ВДК у Вінницькій області, ЗКПО код 03363051 м. Вінниці, МФО 802015

1 & О Ч . Я О < 5 ~  №

На №

Громадська організація 
«Гармонія сердець»

ВІДГУК
14 квітня 2015 року в Вінницькому коледжі будівництва і архітектури 

КНУБА тренерами КалетнІк О. В. та Добровольською М. М. був проведений 
психологічний тренінг-семінар на тему: «Дорога до успіху та щастя» для 90 
студентів 1-2 курсів.

Під час тренінгу використовували інтерактивні форми роботи. 
Адміністрація коледжу висловлює подяку за проведений тренінг.

Директор коледжу V В. ШАТИЛО

і /
Виконавець: Л.Гордієнко 
Тел. 65-65-83



київський НАЦІОНАЛЬНІЇ# УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  

ВИ «ВШНМЦЬКІШ ФАКУЛЬТЕТ КНУКіМ»

21009. м. Віншщя 
вул. Червоноармійська, 7

Тел.: (0432) 66-65-62 
Факс: (0432) 55-42-97

Подяка

Декан, адміністрація Вінницького факультету Київського 

національного університету культури і мистецтв висловлюють подяку 

психологу Калетнік Оксані Василівні, за змістовний, цікавіш, акгуа^ни й  

тренінг на тему: «Дорога до успіху та щастя», який було проведено 

03 квітня 2015 року для студентів ІУ-У курсів денної форми навчання.

Декан
о
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за проведення психологічного 
тренінгу-семінару на тему: 

«Успіх та міфи про успіх»

І о
;; Директор ВТЕІ КНТЕУ и-

Н.Л. Замкова

N5. В І Н Н И Ц Я  

2016 р.

4}
',*Т-. к /

% !^ Йімийцкка пйяд;:ив £іру».ари*. 6?-10-53, ДНІ № 67е*


