
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 ) 
66 

 

 

1.* Назва проекту : Творча платформа «Культурогенез». 

2.* Вид проекту  

Малий 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть 

назву житлового масиву/мікрорайону):  

Проект реалізовуватиметься в районі вулиці Захисників України та 

охоплюватиме всі мікрорайони міста. 

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

Канадсько-український центр (вул. Захисників України 7-В). 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Створення Творчої платформи «Культурогенез» – молодіжної 

волонтерської спільноти (15-25 років) на базі Канадсько-українського 

бібліотечного центру (район вул. Захисників України), які, через навчання 

та діяльність на базі Платформи, стануть активними генераторами 

культурних ініціатив, що будуть реалізовані на базі навчальних закладів та 

бібліотек міста Чернігова. 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити 

вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Реалізація проекту створить мережу волонтерів, які зможуть творити 

цікаве та змістовне дозвілля для молоді та школярів, студентів та жителів  

мікрорайонів Чернігова. 
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Завдання проекту творчої платформи «Культурогенез»: 

1. Створення спільноти у соціальній мережі Facebook, яка 

буде спрямована на популяризацію літератури, читання та пошук 

волонтерів з числа студентів та учнів старших класів. 

2. Проведення школи бібліотечного волонтера в 

партнерстві з Методичним центром управління освіти Чернігівської 

міської ради. 

3. Організація та проведення серії творчих зустрічей з 

цікавими людьми на базі Платформи. 

4. Розповсюдження громадської діяльності бібліотечних 

волонтерів на навчальні заклади Чернігова та участь в 

загальноміських ініціативах. 

5. Створення Молодої Спілки Письменників (спільно з 

Чернігівським обласним відділенням Національної спілки 

письменників України). 

6. Створення подкасту «Культурогенез», присвяченого  

сучасним тенденціям літератури. 

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) 

 

Орієнтовний графік роботи Платформи : понеділок – п’ятниця:  10.00 – 13.00                                                                                                                                        

                                                                   неділя:                              11.00 – 16.00. 

Форма користування: безкоштовно. 

 

Результати діяльності волонтерського проекту будуть доступні та 

безкоштовні для всіх містян незалежно від віку, соціального стану тощо.  
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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)   

Проект спрямований на вирішення проблеми підвищення стану 

загального рівня культури містян. Для того, аби розв’язати цю проблему, 

необхідно вирощувати нове покоління в атмосфері культурного розвитку 

та причетності до культурного процесу міста. Молодь, яка отримає 

необхідні знання і навички, буде формувати ядро культурної еліти міста, 

стане незамінною кадровою підтримкою для працівників культурної 

сфери.  

Важливість даного проекту для громади міста прослідковується в 

поетапній реалізації поставлених завдань? 

Важливість проекту можна прослідкувати ознайомившись з 

запропонованим вирішенням завдань: 

1. Спільнота Facebook. 

Робота з населенням у соціальних мережах – важливий рекламний 

інструмент у роботі ТП. Оскільки проект націлений на молодь, то і її залучення 

до діяльності ТП має проводитися відповідно з вимогами часу. 

Спільнота буде мати розважально-культурне спрямування, рубрикація 

спільноти буде спрямовання на не однократне щоденне розміщення контенту, 

пов’язаного із літературним процесом, книжковим гумором, об’єднанню 

зацікавлених у читанні людей та їх спілкуванні.  

Задля посилення інтересу до пабліку, будуть проводитися конкурси 

серед користувачів спільноти на найкращу книжкову рецензію. Приз – одне із 

нових україномовних видань, а також запрошення на подкаст, про який ми 

писали вище, для обговорення книжкових новинок. 
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2. Школа Бібліотечного Волонтера. 

Цей етап роботи сформує міцну спільноту волонтерів у місті Чернігові, 

які будуть змотивовані та навчені надавати допомогу бібліотечним працівникам 

в їх культурно-просвітницькій діяльності. 

Форма роботи Школи: 

1. Практичний напрямок – націлений на розвиток ораторських, 

організаторських, філологічних здібностей, медіаграмотності, основ PR, історії 

культури та допоможе взаємодії учасників проекту з громадою.  

2. Комунікаційний напрямок – дасть учням змогу особисто 

познайомитися з представниками творчої еліти міста, бути вмонтованим у 

культурний процес; також учні будуть мати особисті контакти з музикантами, 

художниками, літераторами, фотографами. Такі знайомства дадуть змогу учням 

проводити заходи, уже знаючи, кого із творчих особистостей можна запросити 

для спільного проведення. 

Навчання триватиме 3 місяці, наприкінці нього учні стануть 

змотивованими, матимуть знання і навички для проведення культурної, 

наукової, журналістської, організаторської діяльності, спрямованої на розвиток 

культурного україномовного процесу міста Чернігова. 

3. Діяльність бібліотечних волонтерів. 

Діяльність бібліотечних волонтерів буде мати такі напрями: 

1) Культурно-розважальний. Організація випускниками Школи 

культурих проектів та розважально-мистецьких заходів на базі їх навчальних 

закладів та бібліотек за підтримки кваліфікованих працівників культурної 

сфери. 

2) Наукова робота. Опрацювання унікального фонду Канадсько-

українського бібліотечного центру, створення каталогу, написання наукових 

статей, що дасть змогу молоді спробувати себе у науковій діяльності, яка надалі 

буде необхідна їм для здобуття наукового ступеня у вищих навчальних 

закладах. 
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3) Творча діяльність. Створення на базі Платформи Молодої Спілки 

Письменників. Подібні проекти уже існують у містах України (Київ, Львів, 

Одеса) та дають змогу молодим письменникам публікувати свої твори, ділитися 

досвідом з колегами у форматі щорічної серії творчих зустрічей під егідою 

НСПУ, стати членом НСПУ, за умови успішного проходження серії творчих 

зустрічей. Чернігівська обласна організація НСПУ готова надати будь-яку 

підтримку цьому напряму діяльності Платформи. 

4) Євроінтеграційний процес. Цей напрям спрямований на 

інформаційну діяльність у сфері поширення інформації про європейські 

цінності, західну культуру. Оскільки діяльність Платформи буде розгорнена на 

базі Канадсько-українського центру з подальшим залученням української 

діаспори в Канаді та за кордоном, це дасть можливість реалізувати спільні 

міжнародні проекти.  

4. Створення літературного подкасту. 

Подкаст – це форма аудіоматеріалів, присвячених обговоренню певної 

теми, по суті – радіопередача, яка поширюється через Інтернет. Такий подкаст 

створює платформу для обговорення сучасного літературного процесу як 

України, так і в масштабах усього масиву світової літератури, дає змогу 

вивести населення міста Чернігова на діалог про культуру та літературу.  

Щотижнева передача буде містити в собі огляди книжкових новинок, 

спілкування з авторами та критиками, діалог зі слухачами та бесіду з 

переможцем конкурсу рецензій у спільноті на Facebook.  

Подкаст реалізує одразу кілька завдань: 

-  реклама проекту Творчої платформи та читання загалом; 

- створення унікального розважально-просвітницького контенту для 

населення міста Чернігова; 

- можливість діалогу з містянами щодо ходу проекту ТП. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та 

їх орієнтовна вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна 

вартість (брутто), грн 

1.Спільнота Facebook: адміністрування 

спільноти, реклама. 
3600 грн. 

2.Школа бібліотечного волонтера: оплата 

виступів спікерів, їх дороги та харчування. 
20000 грн. 

3.Канцелярські витрати 10000 грн. 

4.Створення літературного подкасту: 

купівля звукозаписувальної апаратури. 
5000 грн. 

5.Проектор  15000 грн. 

6.Екран 11000 грн. 

7.Крісла-мішки 20000 грн. 

8.Стіл для конференцій 5000 грн. 

9.Настільні ігри 25000 грн. 

10.Кавамашина 20000 грн. 

11. Обслуговування кавамашини 

протягом реалізації проекту 
5400 грн. 

12. Поповнення бібліотечного фонду 

Канадсько-українського центру літературою. 
145000 грн. 

РАЗОМ: 285,000 грн. 
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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 

адреси    для зазначених вище цілей  

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?   

 


	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)

