
 1 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
60 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту:  

 «ШКОЛИ ЧЕРНІГОВА – ТЕРИТОРІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ. НАВЧАННЯ 

ПІДЛІТКІВ БЕЗКОНФЛІКТНІЙ ПОВЕДІНЦІ» 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:   + малий       
  

  великий          

Проект буде реалізовуватись у загальноосвітніх школах м. Чернігова. 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

Загальноосвітні навчальні заклади м.Чернігова 

 

4.* Короткий опис проекту: 

 Проект є продовженням реалізації ініціативною групою проекту навчання підлітків 

безконфліктній поведінці, зниження рівня агресивності серед школярів і створення 

виховних умов для підвищення толерантності у їх спілкуванні з однолітками. Цільовою 

групою стануть учні 7-9 класів.   

Основний наголос буде зроблено на роботу з підлітками групи ризику шляхом реалізації 

авторських методик, мета яких - навчити школярів толерантно взаємодіяти з оточуючими.  

 

5. Опис проекту: 

 Мета проекту – зменшення рівня підліткової агресії та формування толерантного 

ставлення при взаємодії з оточуючими. 

Завдання, що будуть вирішені в ході реалізації проекту: 

- формування у підлітків групи ризику конструктивних способів взаємодії з оточуючими; 

- сприяння розвитку у підлітків емпатії, розуміння емоційного стану іншої людини; 

- опанування ефективними формами вирішення конфліктів; 

-  навчання навичкам саморегуляції поведінки. 

Результати реалізації проекту будуть корисні: 

- батькам дітей групи ризику, які зможуть знайти порозуміння з дітьми; 

- школам, оскільки у рамках проекту соціальні педагоги і шкільні психологи  отримають 

методичне забезпечення щодо формування толерантної моделі поведінки школярів; 
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- громаді міста Чернігова, оскільки своєчасна корекційна та профілактична робота з 

підлітками є запорукою їх успішного дорослішання і подальшого толерантного ставлення 

до оточуючого середовища. 

Силами робочої групи проекту  у загальноосвітніх закладах м.Чернігова пройдуть 

тренінгові навчання, соціально-психологічні інтерактивні заходи, спрямовані на зниження 

рівня агресивності.  

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

Цей соціально-освітній проект буде географічно, інформаційно та фінансово 

доступним для усіх шкіл м. Чернігова.  

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари: 

Проблеми подолання насильства серед підлітків  є сьогодні вкрай актуальною. 

Напружена, нестійка соціально-економічна обстановка, що склалася в даний час в нашій 

країні, зумовлює зростання різного роду відхилень в особистісному розвитку і поведінці 

підлітків. Особливу тривогу викликає цинізм, жорстокість у певної категорії сучасних 

дітей. Майже у кожному класі є «типові підлітки-агресори»,  які поводяться зухвало і в 

оточенні однолітків, і з дорослими. Не знаючи альтернативних методів вирішення 

конфліктів, підліток часто спрямовує власну агресію на навколишній світ. Проект «Школи 

Чернігова – територія толерантності. Навчання підлітків безконфліктній поведінці» 

спрямований на зміну ситуації, що склалася.  

Корекція і профілактика агресивних проявів у підлітків буде спрямована на 

формування конструктивних способів взаємодії з навколишнім, навичок саморегуляції 

своєї поведінки, навчання контролю і управління гнівом, розвиток емпатії.  

Робота з педагогами буде націлена на інформування про шляхи діагностики, 

навчання взаємодії з агресивними підлітками, профілактиці та корекції агресивних 

проявів.   
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту: 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто) грн. 

1. Розробка і підготовка до використання користувачами 

пакету автоматизованих психологічних тестів з 

дослідження поведінки учнів 

30000 грн 

2. Виготовлення буклетів  1000 грн 

3. Виготовлення банера 1000 грн 

4. Послуги спеціалістів  для проведення психологічних 

тренінгів і майстер-класів 

208000 грн 

5. Послуги спеціалістів з проведення соціального 

інтерактивного навчання  

50000 грн 

РАЗОМ 290000 грн. 

 

 

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.  

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  для зазначених вище 

цілей: 

Лещенко Марина Євгеніївна mleschenco@gmail.com 

Кратко Олексій Олександрович offerlund@gmail.com 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  
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