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ФОРМА ПРОЕКТУ,
реал націй якого планується за рахунок к о ш т іЦдИКОПАівський міськвиконком 

Громадського бюджету м. Миколаєва \КД $ .  О 2(/-^ р 
у 2020 році

І іг,*с> --і-

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за№ 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

д 3 О У ОІ О ( 9
0 р 5 £

ВСІ ПУНКТИ Є РВОВ ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше20слів):
Неформальний інклюзивний навчальний центр

2. Вид проекту:

• великий □ • малии □ •соціальний ■ і

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва(вт/ш//т> назву району/мікрорайону): 
Всі райони міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Центральна міська бібліотека ім. Кропивницького вул. ГІотьомкінська, 143А ; 

Миколаївський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) - (відділення в Інгульському, Центральному, Заводському та Корабельному районах), 
міський Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

4. 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 'скт, який може бути потенційним виконавцем проекту - 
не більше50 слів)

Мета проекту -  надання необхідних знань (соціальних, правових, освітніх) батькам, які 
мають дітей з особливими потребами, особам з інвалідністю, фахівцям, які працюють з цими 
категоріями через впровадження нових сучасних методик.
Станом на 01.10.2018 року в Миколаєві проживає 24564 особи з інвалідністю, з них 1785 це діти з 
інвалідністю, а від 18 до 35 років - близько 4200 осіб.

Питання інклюзії набувають все більшої актуальності, на жаль, через низку досить 
сумних факторів, зокрема, лавиноподібне зростання кількості дітей, які мають ті чи інші 
відхилення від когнітивної та біологічної норми. Одне з перших питань для інклюзивного 
середовища -  забезпечення для «інших» дітей освітніх потреб та фахівців. Кожен педагог та 
освітній менеджер має володіти компетенціями до роботи з гетерогенними групами в одній 
аудиторії.

При проведенні анкетування серед батьків, що мають дітей з різними важкими 
захворюваннями та різного віку, стало очевидним, що в Миколаєві здобути всі необхідні знання 
лише в системі офіційної освіти неможливо.

Проект об’єднує два напрямки -  це неформальна освіта дорослих впродовж життя та 
інклюзія, тобто включення осіб з інвалідністю в активне суспільне життя.

Освіта дорослих та інклюзія здатні трансформувати життя та надавати людям нові 
можливості. Проект пропонує нові можливості для працевлаштування, відкриває шлях до 
набуття нових компетенцій, допоможе особам, які не мають можливості навчання, допоможе



(

батькам, які мають дітей з особливими потребами, у виконанні покладених на них завдань, 
активізує творчі та культурні поривання людей, розкриє «секрети» надання соціальних послуг 
громадськими організаціями своїм цільовим групам.

Проект є платформою для експертного діалогу з усіх ключових тем інклюзії:
• РеьЙаЬ для фахівців - презентації найкращих практик, інтерактивні лекції, мотиваційні виступи 

експертів, тренінги, майстер-класи для впровадження в свою діяльність нових практик, пошук 
інструментів для розвитку своєї діяльності, набуття нових знань з реаб і літології, дефектології, 
психології.

• Майстерні з арт- терпії, драма терапії, тьюторства для соціально активних людей, батьків, 
волонтерів. Підтримка та впровадження нових ідей, ознайомлення батьків з досвідом інших 
міст, підтримка батьків, сприяння росту батьківської компетентності.

5. Обґрунтування бенефіціарів проект}' (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Орієнтуємося на потреби учасників, працюємо з аудиторією:

професіонали, експерти та практики: реабілітологи, психологи, соціальні робітники; 
батьки, які виховують дітей з інвалідністю;
тьютори: активні громадяни, педагоги, дефектологи, студенти заочних відділень 
старших курсів, магістранти профільних вузів.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В рамках проекту буде створено атмосферу співпраці, свободи та діалогу. Бенефіціари 

одержать навички та компетенції в навчанні, можливість випрацювати стратегії, приймати 
рішення, знаходити інструменти для розвитку своєї діяльності.

Буде підготовлено фахівців, тьюторів, волонтерів для роботи з дітьми та молоддю 18+.

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

Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн.

1 .Навчальна творча майстерня «Сходинки до тьюторства» (40 годин, 20 осіб ) 
Роздаткові матеріали: 1 ос./250 гр.*20 ос.(придбання канц. товарів, 
тиражування навчальних матеріалів тощо)

5 000,00

2. Майстерня «Батьківська школа» (40 годин, 20 осіб)
Роздаткові матеріали: 1 ос./200 гр.*20 ос. (придбання канц. товарів, 
тиражування навчальних матеріалів тощо)

4 000,00

3.Кімната для психологічного розвантаження (40 годин, 20 осіб)
Обладнання (покритгя напільне, каремати, крісло-мішок, джембе, бонго, перкусії, 
маракаси , чайник тощо) (дане обладнання залишиться в одній із комунальних 
установ-партнерів проекту)

45 000,00

4.Майстерня креативності для фахівців (50 годин, 20 осіб)
Роздаткові матеріали: 1 ос./бОО гр.*20 ос.( придбання канц. товарів, 
тиражування навчальних матеріалів, гуаш, пензлики, кольор.папір, наборидля 
квіллінгу, тканини, паєтки тощо)

12 000,00

5. Гонорари тренерів (7 осіб* 150 грн/год.* 170 год.) 478 500,00
6.Проїзд, проживання, харчування запрошених тренерів 
(5 осіб*2000 грн.)

10 000,00

7.Кава-брейки для учасників (1 ос./100 грн.*80 осіб) 8 000,00
8.Дизайн макету, розробка та друк методичної збірки за напрацюваннями проекту 
тиражом 500 прим..

18 000,00

9.Створення відеофільму за напрацюваннями проекту (Підготовка -  вивчення 
матеріалу, зйомки, написання сценарію, монтаж, озвучення, дизайн)

10 000,00

Разом: 290 500,00



8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва га 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).

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 ronzanimk@ukr.net 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 Інтернег (за 
наявності), /www.facebook.com/dialogl2.12.2005/?геГ=Ьооктагк§

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

mailto:ronzanimk@ukr.net
http://www.facebook.com/dialogl2.12.2005/?%d0%b3%d0%b5%d0%93=%d0%ac%d0%be%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%ba%c2%a7


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗЛРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

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

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

Стать: 1 1 чол. Ш\ жін.
m m tsm m

Вік: □  16-18 □  19-31 Ц з і -40 □ 41-50 | і 51-60 □  понад 60

Рід
занять:

1 1 Студент НІ {Працюю [_] Безробітний 1 ! Пенсіонер □  Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до  ̂ Закону _ України <уПро захист персональних даних» я,
_______ .__ ку Р ґ?П'ІГ^Т*-___ { /и 'И 'А -  _, даю згоду на обробку
моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

2 3 ,  О Є  2 -У / 4
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

уэбсяг жЯнтів, визначених^ його^дліза^ю,—

дата  П.І.П/б автора

сума реалізації перевищить максималь:ума реалізації переьf Ъ OF, 2 с-/Л


