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1. Назва проекту (не більше 20 слів):

Інститут сім’ї «Злагода» (психологічне навчання та консультування сімей, які виховують дітей 
підліткового та юнацького віку, у тому числі з особливими потребами)

2. Вид проекту:

• великий □  • малий

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону)'. 
Центральний район (вул. Нікольска, 24)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 54030
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

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 50 
слів )

Мета: налагодження ефективної взаємодії між членами сім’ї, які виховують дітей підліткового 
та юнацького віку, у тому числі з особливими потребами, підготовка молоді до дорослого 
життя, гармонізація взаємостосунків у'сім’ї та найближчому соціальному оточенні.
Проблема, на вирішення якої він спрямований. Даний проект спрямований на вирішення 
труднощів комунікації, взаємостосунків, кризових аспектів сімейного життя, які зумовлені 
активною соціалізацією дітей 14-19 років (їх адаптацією до дорослості та соціальною 
інтеграцією) з одного боку та відсутністю психологічної готовності сучасних батьків до 
продуктивного вирішення питань навчання, виховання, профорієнтації -  з іншого.
Інститут сім’ї «Злагода» пропонує для вирішення актуалізованих сімейних проблем групові 
психологічні консультації, круглі столи, тренінги, майстер-класи, у процесі яких 
актуалізуються особистісні ресурси та формуються доцільні поведінкові стратегії членів сім’ї. 
Проект надасть можливість сім’ям вирішувати конструктивно й ефективно сімейні питання, 
конфлікти та набути здатності жити у злагоді.

□ • соціальний □



5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Послугами інституту сім’ї «Злагода» можуть скористатися сім’ї, які виховують дітей віком від 
14 до 19 років, у тому числі з особливим потребами (батько, мати, діти).

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1. Розвиток здатності членів сім’ї ефективно вирішувати сімейні проблеми психологічного 
характеру.
2. Набуття навичок успішної комунікації з дітьми 14-19 років.
3. Уміння вибудовувати конструктивні взаємини (між батьками, між дитиною та батьком, між 
дитиною та матір’ю, між чоловіком та дружиною).
3. Формування готовності до свідомого вибору професії, мотивації до навчання / продуктивної 
професійної діяльності молоді.

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, грн
1. Канцелярське обладнання 21550
2. Підготовка та друк інформаційних матеріалів (буклети, 
пам'ятки, книги)

43470
• •

3, Тимчасове використання аудиторії для проведення 
занять

24000

4. Придбання навчально-методичних матеріалів 
(психологічний інструментарій, методичні рекомендації, 
посібники)

25000

5. Придбання ТЗН (2 ноутбука, проектор, 2 фліпчарта) 83000
6. Меблі (м’які стільці (ЗО шт.), столи (3 шт.), шафа (1 
шт.)

34600

7. Кава брейк для учасників (для 6 масових заходів) 14400
8. Заохочення психологів-практиків 18000
9. Інфляція 1320

Разом: 265340

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва та 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 для зазначених вищедділей 

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), https://www.facebook.com/ludmila.opanasenko

11. Інші додатки (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)..................................

https://www.facebook.com/ludmila.opanasenko


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

Х'
 

<Т  
  

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

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: О  чол. [□ жін.

Вік:

Рід
занять:

□  16-18 □  19-31 П5з і -40 □  41-50 □  51-60 □  понад 60

^  Студент □^Працюю □  Безробітний □Пенсіонер | j Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
0 ^ . ______ даю згоду на обробку

моїх персональних даних.вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

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 обсяг ^Ьштів, визначених на його реалізацію.
?у  у

* ^  ГІ.І.П/б авторадата




