
Щодаток 1 до Поло*"",rо про громадсьttий
бюджет (бюджет участi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицii (проекry), реалiзацiя якот вцбуватиметься за рахунок
коштiв громадського бюджеry (бюджеry участi) у MicTi Чернiговi на 2019 piK та
список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi пiдтримують цю пропозицiю (проект)

25
Прu,,ltiпtка: пуltliпlLt. зазllсtrtеrti., *-" ,, фрs_:ццрr;ч_l,tt.t r)lя зaп(lBtteltttrt.l

1. * Назва проеItту (lte бi:tьutе ] 5 c.,tir;);

Сенсорна ilrтеграцiя - сучаснi пlетодики збере;Itе1-1ня гроN,Iадськоt,о 3лороl]'rl L]

Чернiговi.
2, * Вrrд проекr,у (необхii)llе пidllpec.lttlltu i пoctlttlбLlпl1.1 зllаl{ ,,х", stKttЙ вказу(. п11,111 пр()еt;п1),).

проект: Х малий ]_[великий

Проект буде реалiзовано на тepllTopiT пriста LIерrtiгова (r;lltltttitllt ll(Iзв|' )l(ltl1]_l()(i(),,()
.|l чс чбу .lt i tc рора i tu t t1, ) :

Проект буле реалiзовано на тери.горiТ мiс.га Чернiгова.

3. * Адреса, нitзва устаIrовrr/заIIJIаду, будпlлку:
Примiшення заttладiв освiти, лittувально-профiлактичних закладiв MlicTa LIергtiгtlва

1. * КtlроткИй olllrC IlpoeKT}' (tte бi.,tbttte 50 c,tir;)

Комплексна програN,tzr зi збереrкення i зшлiцt{ен]tя з,ilоров'-ll, яка склада€]ться з ceп,riHapiB,

тренiнгiв i оздоров.iих заIIrIть для:

- корекцii сенсорних порушень у дiтей N,lетодом ceHcopHoi irr,геграцii:

- навчаНня батькiв lliтей з сенсорнимtI поруrпенняN,Iи використаннIо ]\,IеI.gдLlки

ceHcopI tоi i гrтеграцiТ.

- ЗaLТУЧеННЯ фаХiВЦiВ З ceнcoplloi iнтеграцiТ до навLIа}iня бат,т,кiв. во,понтерiв i c.l,\:lett litз

та тестуваlrня i складання ilIдивiдуапьtлих програN,{ ceHcoprtoТ корекцiТ д;rя дiтсй.

5, опrrс проекту (пр]!.-l,tiпlксt; опLlс проеltmу Lte пOBL;LIтIl -lticпlttп,ttt riксtзiсзl;t.t ttct cy(l '::t;llt.,:tl;ttit

,ц1. о ) t с е бу m u п о lп е н ц iй Hu.tt в llli о LI а (j L| e.]l1. пр () е к пlу) ;

OcttoBtla \{е,га - сприян}{Я збереltенНкl тa зп,tiцнсIlнЮ :]дороl] 'я ;1iTeli ltic га LIcprt ittltзlt.

З цiсitl метоЮ буле придбано та встановлеIIо спеrIiа,.ti:зоване об,паднаrtt trя д.ttя

сенсорноТ rtiмнатИ - спецiалЬlIо адаптОваного ,приплitllення зi с1,1]ореI{им розI]ива,tJIьн1,1i\{

гармонiйНил,I середОвищеN{ дJш алеква,l.ногО фуrrкцiонl,ваннЯ cellcoplJиx систеN,I (clpl.arrill -

чуття). В цiй кiпlнатi буле здiйснюI]атися реабiлi,гацiяr дir,ей з особливосl,rIN1Li розви,lli), ( ]

синдро}{оId дефiциту уваги та гiперактивностi. аутизN{о]\,{, дIJII, освiтtliпти гtроб;tепtапtlt -

дислексiсю та дисграфiсrо), Bcix тих, хто потребус спецiа.ltьгтих зуслlль для сот{iа-ltiзацil'.
6. * Iнформацiя стосовIIо доступ|Iостi (резулr,т:tт-iв) IIpoeItTy длrl NlеIuкirlllцiв пliс l;t

[дентифiка цirlrIиl:i нопIер проекту
(впuсус уповl tовa)t{:еl tttit ро(lочt tй орzalt )
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Чернiгова у р:lзi йогtl реалiз:lцii:
(прullimка" iltфор,ltаtliя tцоdо DОСпцlпrtttсmi .ltоэtсе cпlocyBclmllcrL, llaпplt,lir'tCtd, zc_lr)u.lt 7lrlбrlltttоб'скпlу',уtоэtслuri(ll'п.7аlпlt Зu KopuL'lпyBaLlLlrL' l:ctпteeopiI'Meut.l;ctttTyiB, якi з,ltоэtс\)l17L, iякi IlC
з"uоасупl,ь KOpLtCmyBclmllCb резу.lьll1счllа.llLt ресt,ltiзсrцii' dartrlao пpoelilll1,)

Заняття с безкоштовними для дiтей п,t. Чернiгова. Тх батькiв. волонтерiв. сгч]lсtttiв.
педагогiв.

11риблизна Ki.llbtticTb голин протягоN,{ навчального року: 200

7, ОбгрунтуваIlнrI необхiдllос,гi ре:l.чiзаlдii проеltту, it такояi l-rого беllефiчiарll (()c,ttrlr;tttt
,I4еmа ресtлiзсtцil'проеliпlу,'прrlбле.utсt, якоi BOtIo cl]locy€пlbcrt.; зaпpotlottclBalti piuLctttt>i ;

поясненlIя, чо,l1у с(lме t,le заr;Осt,нtlя повLпrно (lyrпtt pealti.зllr;ulta istt;t.t.tt чL.ll!(),1t l'l()?() pc(l.tiзittti;l
ВПЛLЛtе H(t ПОdа,ЦЬutе Jlatml]7Я -lteutKalttliB,'ocltoBlti ?pyпLl MeruKct.ttt.yit;,,stt;i. з_|l(),)l(,\,llll)
li о р Lt с lп у в а п1 Ll c rL р е з у.п ь tl,t а lп a"Ll,Lt р е ct L t i з at1 i i з а с; d а t ш sL )

НаРаЗi У MicTi ЧеРПiГОВi icHYc тrагальна потреба в альтерttа,гивнiй peaбi:IiTarltii rlli

дер)кавIlоNlу piBHi дiтей з особливиNtи потребапли ,га осiб з поруше}Iняпли Kot-tlil.L{Btltl\

функцiй.

Щля псlвноцiнного )Itи,гтя та соцi:lтjзаriiТ ;цiтей з особ,,tl,tв}JN,lи llо1ребапtи ttctlClxi.llli
спецiальний освiтнiй простiр, спецiалыtе обладнангlя та адаптованi N.тетодllки. Сегlсоllrri
порушеI{Ня у дi,гей з особливОстяN,IИ розвитIiУ сприLtLiняIоть TaKi стаIIи яli тривогi1. cl.pll\.
ВТОА'{а, СТРеС, ЩО ПОЗНааIаlОТЬСЯ На iirrix ВЗаСlТОдiЯх з irrшип,tи людьх,Iи .га здil1 нос-гi ,1tr

навчаJIьноТ дiяльностi.

Сапlе дjrя rtих дiтей ми пропоltусN,Iо методику ceнcopHoi irrтсграцir. шitl псllс, ltllt.tlLi

застосуваIlня обладIIанIIя для сеFIсорного розвитк),,, виIiористаннrI якого спрiтrlс позLI 1.1Il]iIIi\1

зпliнаМ в загЕUIьнОп,tу cTaHi - пiдвищення коItцеl{трацiТ увагII та працездаL.tlостi, гIоiiрашlсllIlr]

сну, гармонiзацii адаптивних функцiй.
8.* OpicHТoBtla BapТicTb (брутто) проеItту (Bci склrадовi rrpoettT1, та Тх opicTlTol]Ha вар гiс r г, )
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Складовi завдання OpieHToBHa BapTicTb
(брутто), грн.

1. Спецiалiзована оцiнка примiщень (сенсорна KiMHaTa,

аудиторiя) дJш визначення BapTocTi ik оренди

з 000,00

. Uренда примlщення (сенсорна KiMHaTa)50 м2 * 12 мб
12 000,00

182 7з5,00

4. Установка обладнання 5 000,00

5. IIроведеIIня консультацiй та tlавrtання спецiалiс,га},Iи, що
входять до сертифiкованоt систеN{и фахiвцiв сенсорноТ

iнтеграцiТ Свропи.

19 200,00

5. Гонорар пелагогiв з ceнcopнoi iHTeгpauii 2 рази на

гиждень* 1 год*12 Mic* 300 грн

8 800.00

авчальнии семlнар (м. киiв) 4 людини 000,

5 000.00

9. Iнший витратний матерiЙ
5 000,00

РАЗоМ: 288 735,00

9. * Список з пiдписами щонайменше 15 громадян УкраiЪи, якi належать ilg
територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цло
пропозицiю (проеКт) (oKpiM його aBTopiB), що додасться. Кожна додаткова cTopiHKa
спискУ повинна мати такУ xt форму, за винятком rrозначення наЬтупноТ сторiнки (rtеобхiDlю
dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй форлиi).

10. * KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi будуть загальнодо.rу.r*,i, у
тому чисЛi для aBTopiB iнших пропозицiй, мешканцiв, представникiв ЗМlо з MeToIt)
обмiну думками, iнформацiею, можливих узгоджень iт.д. (необхidне пidкреслъmu);

а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноi адреси
.-5r"rЁЁ]:,"jl.ýib.Iiil{:$;;]:9i,рlj}i1 тел. (050)645 З5 47 для зазначених вище цiлей
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пiдпис особи, що дае згоду на використання своеi електроннот uдр"a"
б) не висловлюю згоди на використання Moci електронноi адреси для зазначених вище
цiлей.
Примiтка:
KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKoT ради),
вказуються на зворотнiй сторiнцi бланку-з€UIвки, яка с недоступною для громадськостi.
11. Iншi додатки (якu4о сmосуеmься):

а) фотографiяlТ, якi стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним мiсцем реалiзацii rrроекту,
в) iншi, с5,"rтевi для заявника проекту, якi саме?


