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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗК  ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
«Формула добра» - цей проект, розширення умов для розвитку та інтеграції, висвітлення 
особистісного потенціалу та надання психологічної підтримки не лише дітям пільгової 
категорії, але й родинам, в яких вони зростають, адже вони разом потребують комплексної 
психофізичної реабілітації.

2. Вид проекту:

• великий □  • малий

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
.......Заводський район.......................................................................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку
ул. 7-а Поперечна 3.............................................................................................................................

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і якам 
чином його реалізація вплине на подачьше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'скт, який може бути потенційнам виконавцем проекту - не більше 50 
слів )

Наша мета - показати, як може виглядати інклюзивне українське суспільство. До 
проблем, що виникають у сім'ях різних соціальних категорій, в українському суспільстві 
додається недостатньо толерантне ставлення .

Основна мета - розширити можливості умов для інтеграції дітей та підлітків різних 
соціальних груп, зокрема, з особливими потребами у суспільство, реалізувати їх особистісний 
потенціал та надати психологічну підтримку батькам таких дітей, шляхом проведення заходів 
(майстер-класів, гуртків, тренінгів) серед дітей та молоді з особливими потребами із залученням 
їх однолітків. Щоб закласти основи інклюзивного суспільства з можливостями соціалізації 
особливих дітей, в проекті візьмуть участь також здорові діти.
1. Робота з дітьми:
- проведення театралізованих виступів;
- проведення свят;
- проведення тренінгових занять;
- участь у корекційних заняттях із спеціалістами (логопед, психолог);
- ігро-терапії та арт-терапії.
2. Робота з батьками:



- гуртки (йога, танці дитина + мама); ^
- тренінги для батьків;
- майстер-класи;
- участь у спільних програмах дозвілля.
3.Робота з громадою.
- спільна робота з учнями-волонтерами.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Цільовою групою проекту є діти з особливими потребами різного віку, з різними рівнем 
розвитку, з різними розумовими або фізичними недоліками, а також їх однолітки, що не мають 
таких проблем із здоров'ям, діти з малозабезпечених сімей, сімей-переселенців, багатодітних, 
члени родини: батьки, бабусі, брати і сестри.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Після реалізації проекту очікується налагодження стосунків між дітьми та підлітками 

різних соціальних груп, дітьми з особливими потребами та їх однолітками, соціальна 
реабілітація таких дітей та батьків за допомогою впровадження комплексу заходів направлених 
на їх естетичне виховання. В ході реалізації цього проекту ми зможемо закласти зерно 
людяності та толерантності відносно осіб з обмежиними можливостями у серця підростаючого 
покоління українців.Створимо умови для творчої самореалізації дітей та підлітків з 
обмеженими можливостями поряд з їх однолітками.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

№ Складові завдання Кількість Орієнтовна вартість, грн
1. Стіл 6 6000
2. Стілець 6 3000
3. Стіл для малювання піском 1 5400
4. Килимок гімнастичний 10 2000
5. М’ячі малі 10 2000
6. М’ячі великі 10 7000
7. Мікшерний пульт 1 45480
8. Акустичні колонки 2 13122
9. Мікрофонна система 2 9575
10. Фотоапарат 1 21699
11. Пластилін 40 3000
12. Кольоровий папір 60 2100
13. Кольоровий картон 60 2400
14. Клей ПВА 40 1040
15. Ножиці 20 640
16. 20 2340

17 Набір гуаші 15 1950
18. Акварель медова зо 2100
19. Акрилові фарби 20 7000
20. Набір пензлів 15 450
21. Олівці кольорові ВІС 20 3500
22. Олівці графітові 20 600
23. Папір білий офісний уп. А4 20 2380



24. Альбоми 100л ЗО 300
25. Папір гофрований 20 1200
26. Скотч двосторонній 20 400
27. Тканина (рулон) 20 42000
28. Декор 60 9000
29. М’який ігровий модуль набор 1 30000
ЗО. Изолон 40 2000
31. Проектор 1 10000

Разом: 239676

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва 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).
9. 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 РоЬгоІа-іа
йоуіга@етаі1.сот 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 виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності).....................................Фейсбук, Іпзїо^гат...................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіями які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ £

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1. Ткаченко Валентина 
Валентинівна

 

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

3...............

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: Ц  чол. Щ жін.

Вік: П іб-18 □  19-31 [ З 31-40 □  41-50 □  51-60 □  понад 60

Рід | | Студент | | Працюю ГУ\ Безробітний | | Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист 
f t p ĵq lRsCsi\p.i'C^xucL &/$і\£кст ни

моїх персональних даних, вказаних 
Миколаївської міської ради.

персональних даних» я,
____ , даю згоду на обробку

в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами

d<Lc5_
дата

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його,реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищить максимальний обсяпжоштів, визначених на його реалізацію.
£А'С€- < №

П.І.П/б авторадата
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