
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Пенсія -  не привід сумувати вдома наодинці, разом до навчання та відпочинку.

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

□  великий й  малий 
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

Послуга надаватиметься для мешканців всього міста Вінниця.
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Місто Вінниця, вулиця Соборна 50.
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Наш проект «Пенсія -  не привід сумувати вдома наодинці, разом до навчання та 
відпочинку» розроблений для людей пенсійного та передпенсійного віку, та спрямований 
на організацію їхнього повноцінного, а головне сучасного розвитку та відпочинку, що в 
реаліях сучасного суспільства не завжди можливо реалізувати.
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 ):

Основною метою проекту є реалізація принципу навчання протягом всього життя, 
збереження та формування активної життєвої позиції громадян похилого віку, підтримка 
їх фізичних, психологічних та соціальних здібностей.

Даний проект спрямований на вирішення проблеми певної відщепленості громадян 
похилого віку від соціальних процесів міста та сучасного швидкого плину часу, послуга 
Університету третього віку передбачає не тільки навчання, а й відпочинок та всебічний 
розвиток отримувачів соціальних послуг, що в свою чергу може зменшити критичність 
даної проблеми. Реалізовуватися вирішення даної проблеми буде в процесі діяльності 
Університету, його гуртків та факультетів, яких на даний час нараховується близько 14: 
комп’ютерна грамотність, англійська мова, українська мова, рукоділля, вишивка, 
фотогурток, кіно гурток, психологія, здоровий спосіб життя, духовний розвиток, 
правознавство, пілатес, шахи та шашки, покер.

На нашу думку наш проект має право на реалізацію перед усім через те. що люди 
старшого віку є важливою частиною нашого життя, адже саме вони ё 'т й ^ ’йобййй'
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досвіду, які так би мовити безкоштовно, що в реаліях сучасного світу є дуже рідкісним, 
дозволяють вчитися на їхніх помилках, щоб в нас було світліше та радісніше майбутнє.

Таким чином даний проект чудово вписується і сприяє реалізації Стратегії 
розвитку «Вінниця 2020», а саме її стратегічному пріоритету №4 «Якість соціального 
життя»:

«Людський розвиток -  це безперервний процес розширення можливостей вибору, 
які постійно змінюються. Одним з головних показників людського прогресу у світі 
вважається інтегрований «індекс людського розвитку», визначальними складовими якого 
серед інших є тривале і здорове життя, можливості для здобуття освіти та доступність 
умов, що забезпечують гідний життєвий рівень. Ці три можливості є провідними для 
людського розвитку і визначають якість життя людини.

Виходячи з цього, Вінниця прагне підвищити рівень залучення городян у 
суспільне життя, розширяти можливості їх самореалізації як соціальних суб’єктів через 
формування різних колективних міських ідентичностей, таких, як «Місто, дружнє до 
дитини» чи «Місто культури». Таким чином Вінниця має намір покращити соціальний 
простір міста, підвищити соціальну згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів - 
освіта, безпека дитини, культура, охорони здоров’я та ін.»

В Україні навчання людей похилого віку є інноваційним проектом. Послуга 
Університету третього віку призначена для впровадження та реалізації принципу навчання 
впродовж всього життя. Крім людей похилого віку послуга надаватиметься і іншим 
категоріям громадян, і для повноцінної та якісної реалізації даного проекту необхідна 
відповідна матеріально-технічна база.
6. Обґрунтування бенефідіарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Мешканці міста Вінниці пенсійного та передпенсійного віку, одинокі громадяни 
похилого віку та інваліди (які досягли 18-рІчного віку).
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Наш проект дозволить залучити значну частину громадян до соціального життя. 
Результати які, ми очікуємо -  це підвищення, так би мовити «сучасної» освіченості 
громадян похилого віку за допомогою залучення до сучасних технологій, одним з 
прикладів практичної реалізації якого є таке важливе спілкування за допомогою інтернету 
з рідними, які багато в кого знаходяться за кордоном. І набагато важливішим результатом 
буде реалізація принципів людяності та поваги до людей старшого віку. Які можуть 
відчувати забутість та загубленість у власних сім’ях, або ж сильно переживати почуття 
самотності у разі втрати рідних та близьких.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Крісла для кабінету психолога (2 штуки). 5000

2. Ноутбуки + бездротові мишки. 73000

3. Коврики для занять пілатесом. 1200

4. Гантелі (1 кг) 10 пар. 1500

5. Електрочайник 300
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1 Поштова адреса: (&05Ч ), м. Вінниця,
в у л . 2 ______________________________________________________________  ______________

e-mail: so гМгч/ vh uq

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

і і і і— і і і ✓

2. Поштова адреса: (цоз<з),м. Вінниця,
т - ,------ --------- . „  ___ __'

e-mail: с®«*

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

о

3. Поштова адреса: ( ), м. Вінниця,
вул.______________ , буд. кв.___

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці. ,
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6. Набір чаїв для фітотерапії 400

7. Градусник (медичний) 150

8. Набір аромамасел 150

9. Багатофункціональний пристрій з СБПЧ 
(лазерний) 11000

10. WiFi роутер 600

11. Встановлення води з помпою 400

12. Обладнання для фотогуртка 5300

РАЗОМ: 100,000

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 
podorozhniivh@vmr.gov.ua 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.
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) .............................................................................................................................

з
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