
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів Бюджету 

громадських ініціатив м.Вінниці у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Облаштування кімнати медико - соціальної реабілітації для дітей з розладами 
психологічного розвитку______  ______ _____________ ________________________________

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

С  великий ^  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
______ Поділля________________________ _______________________________ _______
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м.Вінниця, в у л . .Пирогова 109. КЗ Вінницька обласна психоневрологічна лікарня 
ім..акад.О.І.Юшенка. 16 відділення для дітей, обласний Центр сімейного 
консультування та психотерапевтичної корекції_________і_______
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Облаштування кімнати сучасними, прогресивними виробами для сенсорної 
адаптації та с т и м у л я ц і ї : а також оснащення її дидактично-наочним матеріалом для 
пітей ч ртладами психологічного розвитку (аутизм, розумова відсталість, неврози, 
мовні порушення, розлади поведінки та емоцій, посттравматичні стресові розлади 
та ін.Л

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: надання ефективної медико -  соціальної реабілітації дітям з
психічними розладами відповідно до пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця
2020» ( «Охорона з д о р о в ’я  належного р і в н я ». «Місто

ш плвимої partM M uiïГоловними причинами, шо негативно впливають на результат к
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та соціальної адаптації дітей з психічними розладами, є недостатнє матеріально- 
технічне оснащення, яким може користуватись психолог Центру у своїй роботі. 
Проект спрямований на застосування сучасних, новітніх 9ти м у л ьн  о-дидактичних 
матеріалів, які дозволять підвищити ефективність ме/іико -  соціальної реабілітації 
дітей з розладами психічного розвитку: покращити їх взаємодію з соц іум ом  та 
оточую чи м  світом.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

— Діти та підлітки з розладами психічного розвитку міста та області . які 
перебувають на стаціонарному лікуванні в 16 вілліленні. ВОПНЛ 
ім..акад.О.І.Ющенка. Щороку кількість дітей, яким надається психологічна 
допомога на базі обласного Центру сімейного консультування та 
психотерапевтичної корекції збільшується, так за 2014р. 708 дітей отримали 
психологічну допомогу, а в 201 5 р . - 876.

— Діти учасників АТО та діти -  переселенці, які потребують психологічної 
допомоги

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
— Підвищення ефективності медико -  соціальної реабілітації дітей з розладами 

психічного РОЗВИТКУ
— Змога працювати з симптомами використовую чи  сучасні та новітні стимульно 

-дидактичні матеріали
— Ознайомити дітей з межами власних можливостей
— Виявити внутрішні ресурси
—  Покращити взаєм о д ію  д ітей  з розладам и  п си х іч н о го  розвитку з соціумом  та 

оточуючим світом .

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Меблі 26000

2. Сенсорний стимульний матеріал
— Обтяжена сенсорна ковдра
— «Яйце-Райце»
— Лабіринти
— Гніздечко
— Кульки
— Японська повітряна куля

1900
1200
1000
1600
1000
1200

3. Сенсорна кімната
— Дзеркальний шар
— Комплект оптичних волокон бічного світла
— Комплект колона з бульбашками
— Світло динамічний прилад
— Сухий басейн з підсвічуванням

3000
19000
13000
9500
16000

4. Дидактично -  стимульний матеріал 15000
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5.Мякі модулі
— Пуфи Комфорт 10 шт.
— Складне крісло трансформер
— Лабіринт
— Мати
— Полі функціональний набір

10200
4000
11500
5000
5000

6. Проектор + екран 15000

7. Техніка (сенсорний монітор, ноутбук) 27000

РАЗОМ: 187 100

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян У країни, 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 ЗМ І, з мстою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити);

а) висловлюю свою згоду на використання моєї 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) фотографіяД, які стосуються цього проекту
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

............................. alina.vak@mail.ru.................................

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електро
V  V

З
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1. Хранітель Аліна 
Вікторівна

Поштова адреса: (21001), м. Вінниця, 
вУл-________________  '■) . буд.

е-шаіі: alina.vak@mail.ru

с
ё.

f)

№
тел,:

Серія та 
№
паспорту

(/ <7

2.Свинарчук Анастасія 
Миколаївна

Поштова адреса: (2101 і), м. Вінниця,
ву;г
кв.

Л

e-m ail:_________

Хе
тел.:

Серія та
№
паспорту LLL

3.
Поштова адреса: (індекс), 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 с мешканцем міста Вінниці.
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Додаток до проекту 
ЗОБРАЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ПРОЕКТУ

Сенсорна кімната Обтяжена сенсорна ковдра

Дія ковдри базується на посиленні 
пропріоцептивної чутливості за рахунок 
збільшення потоку інформації від 
рецепторів тіла в мозок. Заспокійливі 
тиснучі “обійми” ковдри надають 
глибинне відчуття захищеності, 
забезпечують ефект заземлення та 
гравітаційної впевненості. Людина 
відчуває повний контроль над своїм 
тілом, унаслідок чого розслаблюється, 
або, коли потрібно, концентрується.

«Яйце -райце»

Використання його дає змогу задіяти 
три базові системи людини 
(пропріоцептивну, тактильну і 
вестибулярну), що є основою 
взаємодії всіх органів чуттів.

Ковдра є помічною за таких станів і 
симптомів:безсоння, депресивні розлади, 
фізичне і психічне перенапруження, 
синдром дефіциту уваги і 
гіперактивність, сомнамбулізм 
(лунатизм), аутизм, синдром Дауна,
ДЦП, епілепсія та ін.

Лабіринти
Вони є хорошим тренажером для 
розвитку дрібної моторики рук: 
кулька, яку потрібно прокотити 
тунелем, тренує пальчики, м'яка 
комфортна тканина слугує
прекрасним тактильним
стимулятором, а ще - це простий 
спосіб заохотити малюків до 
вивчення цифр, адже кожен з 10 
лабіринтів має тунель у вигляді 
якоїсь з цифр від 0 до 9.

Гніздечко

Підвіс-гніздо чудово підійде для 
занять із дітьми з розладами 
аутистичного спектра, СДУГ, 
дисфункцією сенсорної інтеграції.

- забезпечує м'яке тиснення - 
додаткову тактильну стимуляцію;
- розвиває вестибулярний апарат, 
тренує координацію рухів, 
гнучкість;
- заспокоює й розслаблює.

Кульки

Кульки сприяють розвитку
- координації “око-рука”;
- просторової уяви;
- дрібної моторики;
- м’язів рук;
- концентрації й уваги;
 ̂швидкості реакцій.
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Сухий басейн з 
підсвічуванням

Полі функціональний набір Лабіринт

Игра волшебный мешочек. Тактильный 
монтессоои материал

Блоки ц и л и н д р о в  Монтессори мини (Ро

Деревянная игрушка Блоки с водой. ТМ Р1ап
Т0У5

Набор коробка "Монтессори" ТМ НЕС
Теплорме таблички

Та багато інших предметів, матеріалів, техніки та методик, 
які покращать ефективність надання медико -  соціальної реабілітації 

для дітей з розладами психологічного розвитку !
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