Бланк- заявка (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2022
рік та список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію
(проєкт)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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1.* Назва проєкту
«Пізнавай, мандруй, твори!»
2.* Вид проєкту:
видатки:
Х малі

великі

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Громадська організація «Чернігівська Міська Асоціація «Конкордія», м.
Чернігів, вул. Князя Чорного 14.
4.* Короткий опис проєкту
Даний проєкт буде направлений на патріотичний, культурний та духовний
розвиток, дітей та підлітків сімей учасників АТО/ООС та родин загиблих шляхом
організації поїздок та відвідувань культурно-історичної та духовної спадщини України
на території Чернігова, Чернігівщини, Києва та Київської області з залученням
професійного екскурсовода. В рамках проекту буде організовано проведення майстекласів, квестів та лекцій. Такі поїздки допоможуть дітям розвинути свій світогляд,
залучитись до пізнання культурної та духовної спадщини, історії та традицій рідного
краю, а також відновити свій психоемоційний стан, пов’язаний із переживанням за
життя батьків під час їхнього перебування в зоні бойових дій. Також на базі
громадської організації «Конкордія» буде організовано психологічний супровід дітей,
зокрема проведення практичних занять з психологічного розвантаження в ігровій
формі та супровід в он-лайні.
5. Опис проекту:
Основна мета проекту – культурний та духовний розвиток дітей з родин сімей
учасників АТО/ООС та родин загиблих шляхом організації поїздок та відвідувань
культурно-історичної та духовної спадщини України на теренах Чернігівщини та
Київщини. Результатом проекту є психоемоційне відновлення дітей, пов’язане з
переживанням за батьків під час їхнього перебування в зоні бойових дій і відповідно
покращення стосунків в батьківській родині.
Так, у м. Чернігові більше 4000 дітей учасників АТО/ООС. Нажаль, сьогодні,
більшість сімей учасників АТО/ООС та родин загиблих не мають матеріальних
можливостей для організації таких поїздок та пільг щодо самостійного відвідування
музеїв та культурних пам’яток. Виникає певне протиріччя між тим, що батько –
учасник бойових дій може користуватися пільгами і відвідувати певні культурні
заклади, але він, як правило, знаходиться на виконанні завдань за призначенням, а

його діти не мають право скористатися цими пільгами. Реалізація нашого проекту
вирішує це серйозне протиріччя!
В проекті пропонується культурно та історично пов’язати екскурсійні маршрути
до місць, які історично пов’язані з «малою та великою історією» рідного краю (м.
Чернігів, м. Київ, м. Новгород-Сіверський, м. Батурин, м. Качанівка,м. Сосниця, смт.
Козелець, смт. Мена, смт. Седнів, м. Славутич та інші з відвідуванням пізнавальнокультурних закладів с. Пирогово Київської області, Національний парк України
«Межгір»я», зоопарк «XII місяців, Менський зоопарк та інші ( додаток 2 екскурсійні послуги). Пізнання культурної та духовної спадщини Батьківщини є
важливим аспектом у розвитку особистості дітей та підлітків,
Передбачаємо, що залучення дітей учасників АТО/ООС та родин загиблих до
цього проекту допоможе виховувати, на цьому ґрунті, в них справжніх патріотів
рідного краю, позитивно впливати на формування естетичних та духовних
особистісних цінностей. Крім того, залучення їх до участі в майстер-класах, квестах,
практичних заняттях та лекціях допоможе розвинути певні навички саморегуляції,
навчити емоційної стійкості та вмінню психологічно розвантажуватись та особистісно
мотивовано розвиватись
Завдання проекту:
1.
Патріотичне виховання дітей учасників АТО/ООС та родин загиблих шляхом
організації поїздок до історичних пам’яток культурної та духовної спадщини України
на теренах Чернігівської та Київської областей із залученням професійного
екскурсовода.
2.
Формування у дітей учасників АТО/ООС та родин загиблих естетичної
культури, навичок організації культурного відпочинку та дозвілля, розширення
особистісного світогляду та підвищення загальної культури.
3. Навчити дітей учасників АТО/ООС та родин загиблих певним навичкам
психосаморегуляції та емоційної стійкості подолання травмуючих ситуацій шляхом
залучення до участі у майстер-класах, лекціях, квесті, як під час перебування у
екскурсійному турі, так і на базі ЧМА «Конкордія» та он-лайн.
4.
Налагодити співпрацю з соціально-психологічним центром для ветеранів війни,
учасників АТО/ООС та членів їх сімей м. Славутич для обміну досвідом та організації
та проведення спільного круглого столу «Ефективні форми роботи з родинами
учасників АТО/ООС та загиблих: досвід і перспективи».
5.
Організувати та провести спільно з соціально-психологічним центром для
ветеранів війни, учасників АТО/ООС та членів їх сімей м. Славутич низку культурнорозважальних, спортивних, туристичних та реабілітаційних заходів (іпотерапія) для
дітей сімей учасників АТО/ООС та родин загиблих міста Чернігова.
6. Проведення:
майстер класів:
«Виготовлення ляльки-мотанки»
«Казкотерапія - шлях до пізнання себе»
«Весняний арт-пікнік»
З виготовлення українського віночка
З гончарства

«Створення еко-листівок»
«Моя мрія»
«Магічна клякса».
квестів: «Мужність та Ніжність», «Супер-герой», «Знайти скарб», «Батуринська
фортеця».
лекцій: «Батурин- гетьманська столиця», «Чернігів –місто легенд», «Історія містечка
Седнів», «м. Сосниця - батьківщина Олександра Довженка».
занять з психологічного розвантаження в ігровій формі в приміщенні ГО «ЧМА
«Конкордія», під час екскурсійного туру та супроводу групи в он-лайн.
В таблиці 1 вказані спеціалісти, які будуть залучені до даного проекту та їх
очікуваний обсяг роботи на рік.
Таблиця 1
Спеціаліст

Його функції

Психолог

Координація співпраці між надавачами послуг та їх
отримувачами щодо організації екскурсії ( перевізник,
екскурсовод, адміністрація музеїв та інших закладів);
Взаємодія та налагодження співпраці з представниками
військових частин, радою АТО при міській раді, громадськими
організаціями, навчальними закладами, соціально-психологічним
Центром (м. Славутич), волонтерами;
Безпосереднє спілкування з батьками дітей щодо
виявлення їх інтересів та узгодження дій під час проведення
екскурсій;
Супроводження дітей під час екскурсій.
Ведення веб-сторінки у соцмережах, складання прес
анонсу та пост-релізу щодо висвітлення заходу з викладанням
фото та відеоматеріалів;
Проведення лекцій, вікторин для дітей.
Організація і проведення майстер -класів
Здійснення психологічного супроводу дітей, зокрема
проведення занять з психологічного розвантаження в ігровій
формі в приміщенні громадської організації «Конкордія» та
супровід групи в он-лайн.

Екскурсовод

-

Проведення екскурсій (включаючи оплату вхідних квитків)

Волонтери ГО ЧМА Допомога у супроводі дітей.
«Конкордія»
Допомога у якості аніматорів.
Проведення заходів направлених на формування моральноестетичних та ціннісних установок у дітей та підлітків.
Проведення вправ з психологічного розвантаження.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
У разі реалізації проекту передбачається що мешканці міста Чернігова, які мають
статус учасників бойових дій та сім’ї загиблого зможуть залучитись до участі у
проекті та отримати необхідну інформацію наступним шляхом:
- ветерани та представники громадських організацій, військових частин можуть
отримувати необхідну інформацію у Раді ветеранів АТО/ООС при Чернігівській
міській раді (існує чат у вайбері), безпосередньо у ГО «Конкордія» та на
сторінці проекту у соцмережі;
- крім того, військовослужбовці військових частин від начальника відділення
морально-психологічного забезпечення частини;
Інформація про проведену роботу буде представлено на інтернет-ресурсах
організації та соціальних мережах.
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари:
Реалізація проекту вирішує по-перше, питання доступності дітей учасників
АТО/ООС та родин загиблих до культурно-історичної та духовної спадщини України
на теренах Чернігівщини та Київщини.
По-друге, створює умови щодо формування у молодого покоління (учасників
проекту) патріотичної, духовної та морально-ціннісної складової.
По-третє, виховання у дітей та підлітків учасників АТО/ООС та родин загиблих
любові до Батьківщини, національної самосвідомості та дбайливого ставлення до
рідної мови, культури і традицій своєї країни.
Четверте, розширення у дітей та підлітків учасників АТО/ООС та родин загиблих
особистісного світогляду та підвищення загальної культури.
П’яте, засвоєння дітьми учасників АТО/ООС та родин загиблих практичних
навичок з психосаморегуляції та емоційної стійкості і креативного мислення, що
сприятиме їх особистісному розвитку.
Шосте, отриманий позитивний ресурс, під час подорожей, сприятиме гармонізації
батьківських стосунків в родині та у найближчому оточенні.
Бенефіціарами даного проекту є біля 650 осіб, членів родин учасників АТО/ООС
та родин загиблих.
1.
2.
3.
4.
5.

Очікувані результати реалізації проекту:
Виховання патріотизму і любові до рідного краю, та духовних надбань української
культури у дітей учасників АТО/ООС та родин загиблих.
Формування у дітей та підлітків естетичного світогляду та підвищення їх загальної
культури.
Засвоєння дітьми практичних навичок щодо подолання травматичних ситуацій, які
діти переживають під час перебування батьків в зоні АТО/ООС та при загиблі батьків.
Отримання позитивного ресурсу, що впливатиме на гармонізацію батьківських
стосунків в родині учасників АТО/ООС та сім’ях загиблих.
Налагодження співпраці з соціально-психологічним центром для ветеранів війни,
учасників АТО/ООС та членів їх сімей м. Славутич для організації спільних заходів.

8.* Орієнтовна вартість проекту на 1 рік
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Оплата послуг залучених фахівців (психолога).
2. 4200*11=46200,00
3. Оплата через ФОП
4.
5. Оплата послуг екскурсовода
6.
7.
8. Транспортні послуги
9.

46200,00

88395,00
164160,00
РАЗОМ:

298755,00

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 будуть загальнодоступні, у
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з
метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д.:
a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
viktorbrain65@gmail.com для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної
адреси ….…………..

