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Додаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет
участі) у місті Чернігові
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Духовний розвиток дитини запорука щасливої країни»
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х ”, який вказує тип
проекту):
проект: X малий

ЕИ великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону): м. Чернігів
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Г ромадська організація «Добрий самарянин»
Юридична адреса:14000, м. Чернігів, вул. Комінтерна, буд 14, кв 34
Фактична адреса: 14000, м . Чернвгів, проспект Перемоги, буд 139, оф 213

4. Короткий опис проекту
Програма разрохована на дітей 5 - 7 років, та підлітків 12 -15 років та їх батьків.
Проблема духовних, сімейних цінностей, відсутність моральних орієнтирів особисто
актуальна сьогодні, як для дітей, так я для всього суспільства в цілому. Унікальністю
програми є той факт, що вона орієнтована на декілько категорій населення. Адже до
виховання дітей та підлітків у обізнаності у будівництві здорових стосунків, вибору
правильних приорітетів в житті, вміння співпраці в команді в Чернігові залучені тількі
школяри, і нажаль, відсутній глибиннй та системний підхід в державній
загальноосвітньой програмі.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на с у б ’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
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Мета - підняти рівень обізнаності у питаннях моралі, духовності, сімейних
цінностей, серед дітей, підлітків та загального населення м. Чернігова.
Задачі програми:
• Через заходи програми надати інформацію про правильні приорітети в житті,
моральність, духовність та сім*ю
• Навчити дітей постановки правильних цілей в житті та їх досягненню.
• Привчити до здорового образу життя
Методіка та стратегії впровадження програми:
1. Проведення благодійних акцій
2. Проведення ігротек
3. Проведення молодіжних концертів
4. Постановка театральних вистав
5. Проведення спортивних змагань та інших спортивних заходів
6. Проведення виїзних програм ( візити до інтернатів, дитячих будинків, спеціалізованих
інтернатів тощо)

6. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи о б ’єкту, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Результати програми виховання та підтримки дітей та підлітків є досить доступними.
Окрім того, що програмою будуть охоплені діти та підлітки з окремих учбових
закладів, які зможуть вільно підвищити свій рівень обізнаності сфері моральності,
духовності та здоровому способі життя.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)
Нажаль, на сьогоднішній день, в Чернігові не проводиться в достатній кількості
заходів для дітей та підлітків соціально-виховної направленості у форматі ігротек на
безоплатній основі. Ті заходи, які впроваджуються мають періодичний характер, і як
правило несуть тільки розважально-ігрову спрямованість.
Головні переваги «Духовний розвиток дитини запорука щасливої країни»: охоплює
різні цільові групи населення міста, є систематичною, проводиться на безоплатній
основі, направлена на виховання моральних, духовних та соціальних цінностей. Заходи
побудовані в цікавій ігровій формі, кожна ігротека присвячена певній соціальній темі,
суть/сутність якої розкривається за допомогою зрозумілих для дітей та підлітків
прикладів.
Такі заходи для дітей та підлітків є важливою частиною психосоціального втручання,
покликаного задовольнити нематеріальні потреби дитини і допомогти їй в подоланні
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соціально небезпечних ситуацій, поліпшити психоемоційний стан і зміцнити соціальні
зв'язки, навчитися правильно розставляти пріоритети Цьому сприяє створення
безпечного простору для ігор, спілкування, відпочинку і неформального навчання.
Зріст самоповаги і впевненості в своїх силах, розвиток навичок вербального і
невербального спілкування, взаємоповага, співробітництво і взаємна підтримка дітей та
дорослих, дітей і батьків, - все це результати благотворного впливу соціально-виховних
заходів.

8. Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання
Орієнтовна вартість
(брутто), грн
1.Акустична колонка
15 000
2. Фотоапарат
20 000
3. Стулья
4.Мастерклас
5.Флешка
6.М*ячі
7.Скакалки

20 000
40 000
300
4000
2500

8.Бадмінтон
9. Мелки
10.Канати
11.Аквагрим, бодіарт, кісті
12.Повітряни кульки

3000
4000
3000

13. Аптечка
14.Поліграфія

1000
5000

10 000
1000

137 000

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу 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 буд>іь заі альнодос пні, ^
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
mk.istinax@gmail.com Коба Максим Валерійович для зазначених вище цілей

адреси
/ /У

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначетШх вище
цілей.
Примітка:
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Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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