Додаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет
участі) у місті Чернігові
Бланк-заявка пропозиції (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 (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Все починається з відповідальності
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект: + малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Загальноосвітні школи, коледжи, ліцеї, вищі навчальні заклади,клуби за інтересами
м.Чернігова
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Методичний центр Управління освіти Чернігівської Міської ради, вул. Шевченка 93.
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проведення тренінгів для вчителів, викладачів, студентів з навчання програмам на тему
безпечного, правильного та відповідального поводження з тваринами, з подальшим
розповсюдженням цієї інформації серед учнівської молоді.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Мета проекту:
- Ознайомлення учителів, викладачів, вихователів, а далі за схемою віяла серед
учнівської молоді, бітьків і т.д. з правилами утримання та правила поводження з
тваринами;
- Залучення представників громади до вирішення соціальних проблем міста;
- Впровадження європейських цінностей розвитку цивілізованого суспільства;
- Сприяння розвитку творчих здібностей, креативного мислення, використанню
сучасних інформаційних технологій для вирішення соціальних проблем;
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Спонукання представників громади до активного вираження своєї соціальної
позиції.
Завдання проекту:
- Підготовка матеріалів для виконання мети проекту (розробка навчальнометодичних матеріалів, тестів, підготовка відео і.т.д.);
- Проведення серії тренінгів «Все починається з відповідальності!»
- Проведення конкурсу соціальної реклами, для отримання рефлексії стосовно
проведеною роботи.
- Розповсюдження інформації щодо результатів реалізації проекту в ЗМІ та через
Інтернет-ресурси.

Очікувані результати:
- Формування серед населення свідомого відповідального ставлення до домашніх
тварин;
- Збільшення рівня обізнаності серед всіх верств населення м.Чернігова про
проблеми пов’язані з безпритульними тваринами та шляхи їх вирішення;
- Підвищення рівня обізнаності у нормативно-правовій базі щодо поводження з
тваринами;;
- Формування суспільної думки щодо правильного і відповідального ставлення до
домашніх та диких тварин.
Буде проведено 30 навчальних тренінгів для вчителів. Три групи курсом по п’ять
занять. Дві групи націлені на подальше розповсюдження інформації серед учнів
середньої та старшої школи, одна група – для тих хто буде працювати з початковою
школою. Після навчання тренерів, вони будуть проводити ці заняття в межах виховної
роботи та позакласної роботи в навчальних закладах міста Чернігова. Мінімум осіб,
який планується охопити програмою – 22 000 учнів.
Для закінчення проекту і отримання зворотнього зв’язку по результатам планується
проведення конкурсу соціальної реклами спрямованої на висвітлення проблеми
відповідального ставлення до утримання домашніх тварин та вирішення питання
безпритульності тварин. Соціальна реклама буде розповсюджуватись в засобах масової
інформації, соціальних мережах, на сітілайтах, бігбордах і т.д., що дасть можливість
інформаційно охопити максимальну кількість жителів міста.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Результати від реалізації даного проекту будуть корисні всім жителям міста.
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7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)
Основна мета проекту надання інформації та залучення громади до вирішення
соціальних проблем міста.
Основна проблема – не вміння людей поводитись з тваринами. Незнання населенням
нормативно правових аспектів в цьому питанні.
Запропоновані рішення – проведення тренінгових занять серед вчителів, викладачів,
вихователів та подальше розповсюдження цієї інформації способом віяла.
Даний проект допоможє людям краще розуміти причинно-наслідкові зв’язки між
безвідповідальністю та наявністю безпритульних тварин на вулицях міста; отримати
інформацію, яка допоможе правильно оцінювати масштаби проблеми і долучатись до її
вирішення.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1. Оплата послуг тренера (1,5 ставки спеціаліста
вищої освіти вищої категорії, включаючи ЄСВ)

20100,00

2. Витратні матеріали на розробку навчально
методичних матеріалів та роздаткові матеріали
для проведення тренінгів.
2.1 Канцелярські товари (ватмани, маркери, ручки, олівці
і т.д.)

1500,00

2.2 розробка і друк методичних буклетів

5500,00

3.Проведення конкурсу соціальною реклами на тему
відповідального ставлення до тварин (організація та
призовий фонд)*

7000,00

3.1 Заохочувальні призи для учасників

18000,00

3.2 Ноутбук або фотоаппарат
РАЗОМ:

56522,00

*В зв’язку зі змінами цін призи можуть змінюватись, щоб вкластись в призовий фонд
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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. (необхідне підкреслити):
a) висловлюю
свою згоду на використання моєї
електронної
……………………………………………...… для зазначених вище цілей

адреси

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 Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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