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ПРОЕКТ, __________ ____________

реалізація якого планується за рахунок кош тіїРЛА,вськм̂ ІСЬ*ви*он,і:о̂
Громадського бюджету м.Миколаєва 

у 2020 році

Т'Гб
Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

& ъ <р 5 'ігк сО 9

о О 6 $

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМХ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше20слів):
Фестиваль-лаборпторіи інклюзивних мистецьких практик ФЛІМП

2. Вид проект}':

• великий • малий інші » Соціальний

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву 
району/мікрорайону): всі райони міста

3. Адреса, назва установн/закладу, будинкугЛокащї проекту: Університет культури (МФ 
КНУКіМ) вул. Декабристів, 17; Центральна міська бібліотека ім. Кропивницького вул. 
Потьомкінська, 143А; Палац культури та урочистих подій вул. Шевченка, 58; МАХРДТ .

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’єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту - не більше 5Ослів)
Мета проекту -  розвиток мистецького та освітнього сектору для людей з інвалідністю та без 
шляхом створення спільноти творчих особистостей через організацію та проведення щорічного 
фестивалю -  лабораторії мистецьких інклюзивних практик.
Сьогодні люди з особливими потребами не можуть у повній мірі реалізовувати свій особистий 
творчий потенціал, але це не означає, що вони є нездатними до творчості й розвитку.
У рамках проекту люди з інвалідністю та без вікових обмежень зможуть розвинути навички 
інклюзивної, творчої співпраці, створити і презентувати мистецькі інклюзивні роботи га проекти. 
Мистецтво людей з інвалідністю повинно викликати не жаль та співчуття, а позитивне ставлення, 
яскраві емоції, задоволення, захват і , навіть, здивування у глядачів.
Фестиваль - лабораторія складається з наступних етапів:
1. Підготовчий — пошук та відбір майбутніх учасників, рекламна кампанія, підготовка 

сценічних майданчиків та локацій - 3 місяці.
2. Започаткування Школи дизайну для навчання осіб з інвалідністю та їхніх батьків навичкам 

дизайну та конструювання одягу для створення моделей сценічної презентації.
3. Навчання волонтерів, інструкторів, керівників різних творчих колективів та гуртків міста з 

інклюзивних мистецьких практик з залученням провідних фахівців України та Польщі -  2 
місяці.



4. Проведення фестивалю з різних видів мистецтва на майданчиках та у закладах міста -  2 
місяця.

5. Підведення підсумків: створення відсо фільму за лаштунками, видавництво методичного 
посібника «Кращі інклюзивні мистецькі практики Миколаєва» - 2 місяця.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців,які
зможутькористуватися результатами проекту)
Проект надасть можливість представникам всіх вікових категорій людей з особливостями 
розвитку представити свою творчість у різних видах мистецтва, прийняти участь у виставках, 
майстер-класах, перформансах, круглих столах, відвідати концерти, вистави та іншімистецькі 
заходи.
Мешканці міста Миколаєва матимуть можливість ознайомитись з різними видами творчості людей 
з особливостями всіх вікових категорій, сучасними мистецькими інклюзивним практиками та 
зворотньоюі нклюзією.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Проект стане експериментальним майданчиком - лабораторією для:

• публічних культурно-освітніх заходів, зокрема започаткує проведення щорічного 
фестивалю мистецьких інклюзивних практик, розвитку волонтерського руху та 
благодійних ініціатив ;

• формування суспільного запиту на розробку та впровадження нових соціально - 
культурних ініціатив, спрямованих на інтеграцію різних цільових груп в місцеву громаду;

• сприятиме створенню позитивногоіміджу людей з інвалідністю різного віку, які ще 
виключені з соціуму та приречені на поглиблення і закріплення споживацьких тенденцій;

Проект -  це комплекс заходів, спрямованих на розвиток інклюзивного руху,

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 Орієнтовна 
вартість, гри

1. Оренда приміщень для проведення фестивалю на різних локаціях. 50000 грн.
2.Оренда світло-звукової апаратури під час фестивалю (для вистав, вокалу , 
хореограф ії)

10000 грн.

3.Створення презентаційного відео ролику про фестиваль та відео фільму за 
лаштунками проекту (Підготовка -  вивчення матеріалу, зйомки, написання 
сценарію, монтаж, озвучення, дизайн)

25000 грн.

4. Дизайн та друкована продукція (друк дипломів, програм, афіш, подяк, 
видання методичного посібника «Кращі інклюзивні мистецькі практики 
Миколаєва» 1000 прим.). Сувенірна продукція учасникам фестивалю.

80000 грн.

5.Проведення 4-х тренінгів та 6-ти майстер-класів з підготовки 20 волонтерів 
та інструкторів для роботи на фестивалі. Гонорари тренерів (9 ос.* 150 
грн/год.* 20 год.)

27000 грн.

6. Проїзд, проживання, харчування запрошених тренерів 
(5 осіб*2000 гри.)

10000 грн.

7. Канцтовари та роздаткові матеріали для 4-х тренінгів та 6-ти майстер- 
класів з підготовки 20 волонтерів та інструкторів для роботи на фестивалі.

4000 грн.

8. Оформлення сцени для проведення гала-концерту 15000 грн.
9. Витратні матеріали для Школи дизайну: нитки Муліне,тканини в 
асортименті, голки, ножиці, краски для батику, гуаш, пензлі, папір тощо.

30000 грн.



10 осіб*3000 грн.

10.Гонорар майстра-тренера 2 ос.* 150 грн\год.* 100 год. 30000 грн.
Разом: 281000 грн.

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  
паперові иф орм і).
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 
Iarisakalinina825@gmail.com для зазначених вище цілей ТАК

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

Калініна Л.А.

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). Сторінка у Фейсбук/
www.facebook.com/dialog 12.12.2005/?геГ=Ьооктагк*

11. Інші дода тки (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)

mailto:Iarisakalinina825@gmail.com
http://www.facebook.com/dialog
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗЛРУКУВА'ГИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ 

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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1.

<2/770л/
2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

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

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

Стать: □  ч°л. Ш \ жін.

Вік: □16-18 □  19-31 О ЗМ О  □ 4 1-50 Щ151-60 □  понад 60

Рід
занять:

1 |Студеі-іт Ш Працюю □Безробітний □  Пенсіонер □  Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
_____________________________________________________________ , даю згоду на обробку
моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

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 обсяг коштів, дшзначенцх нгнюго реалізацію.

дата П.І.П/б автора


