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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 )
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Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
«Футбол з татами»
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту):
проект: х малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
…Стадіон ім. Ю.О. Гагаріна або (микрорайон ЗАЗ стадіон «Чернігів-Арена» )
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
ул. Шевченко,61 або (ул.Кольцевая, 2а )

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Соціальний проект, основною метою, якого є - збільшення взаєморозуміння
батьків з дітьми шляхом організації спільного, змістовного дозвілля

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Загально відомо, що в наш час діти проводять більшість свого часу з різного роду гаджетами
(комп'ютерами, смартфонами, планшетами) що породжує різні форми комп'ютерної залежності та
погано впливає на здоров'я. Батьки в свою чергу замість того, щоби приділяти увагу дітям
проводять весь час на роботі або перед телевізором.
Щодо футболу - станом на сьогодні в місті Чернігів існує до 20 пришкільних футбольних
секцій, в яких займається майже 500 дітей. Також в місті є 3 професійні футбольні секції з
кількістю дітей: 700 чоловік. Станом на 15.12.2017р. в місті Чернігів дітей віком до 15 років
налічується у кількості 22750 чоловік. Таким чином, можна визначити, що футболом в Чернігові
займається 5,2% дітей у віці до 15 років.
Дуже багато футбольних полів біля навчальних закладів проросли травою через те, що діти
віддають перевагу комп'ютерним іграм, а не спортивним. Діти більш старшого віку взагалі
приходять на футбольне поле для того, аби там вживати спиртні напої.
Шляхи вирішення поточної ситуації: організація спортивних турнірів (заходів) в яких би
могли приймати участь і діти і батьки. Пропаганда здорового способу життя через цікаві,
спортивні заходи.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
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(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)
У даному проекті можуть брати участь юнаки віком до 13 років зі своїми батьками.
В кожній команді щонайменше 5 пар юнаків та батьків.
У перший рік ( 2016 ) було 8 команд – близько 100 учасників
У 2017 році було заявлено 22 команди – близько 350 учасників
У 2018 році було заявлено 14 команд – близько 200 учасників.
У 2019 плануємо проводити двічі у рік змагання, восени - міські змагання, а на весні
обласні.
Таким чином, кількість учасників буде збільшуватись, а з ним і кількість щасливих сімей.
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)
Соціальний проект, основною метою, якого є - збільшення взаєморозуміння батьків з дітьми
шляхом організації спільного, змістовного дозвілля.
У світі на даний час багато сімей в яких вихованням дітей займається мати, чоловіки більше
ставлять пріоритет на фінансовій частині, таким чином, з роками втрачають зв’язок зі своїми
дітьми.
Третій рік поспіль в місті Чернігів проводяться міські змагання «Футбол з татами» в яких
беруть участь дуже багато учасників. Батьки разом зі своїми дітьми грають за одну команду і це ті
емоції, які зближають надаючи спільні теми для розмови, інтереси, таким чином збільшується
взамоєморозуміння та взаємоповага.
З роками збільшиться кількість дітей, які будуть грати в футбол. Покращиться ситуація з
популяризацією спорту в місті. Діти будуть менше часу проводити за комп'ютерними іграми та
спілкуватися у віртуальному світі.
Покращиться атмосфера в сім'ях що будуть приймати участь в змаганнях. З'являться нові,
спільні справи, теми для розмов, збільшиться взаєморозуміння і т.д.
Ми запланували спільними зусиллями перетворити проектний продукт – серію футбольних
змагань «Футбол з татом» – на змістовну, позитивну та суспільно-значущу подію, яка дозволить
об’єднати навколо себе широке коло активних та інтегрувати до процесу організації спільного
дозвілля команд з області.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)

Складові завдання
1. Бигборд ( 4 шт ) - реклама

Орієнтовна вартість
(брутто), грн
16 000 грн

2. Радио – реклама

2 000 грн

3. Реклама в маршрутках

4 000 грн.

4. 8 кубка + 8 медалі ( конкурс на відкритті )

3 000 грн.

5. Мед. працівники

3 200 грн.
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6. Суддівська колегія

8 000 грн.

7. Оренда поля

16 000 грн.

8. Вода для команд

800 грн.

9. Фото супровід

1 200 грн

10. Відео супровід

2 400 грн.

11. Оплата ведучого

3 200 грн.

12. Розвозка банерів, музики, проводів …

3 200 грн.

13. Медалі ( 120 шт. )

3 600 грн.

14. Грамоти ( 80 шт. )

800 грн

15. 6 великих кубка для перших трьох команд

6 000 грн.

16. 8 маленьких кубка для номінацій

2 000 грн.

17. Призовий фонд для перших трьох команд
18. 6 м’ячів для перших трьох команд

20 000 грн.
6 000 грн.

РАЗОМ:

101 400 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. (необхідне підкреслити):
a) висловлюю свою згоду на використання моєї
footballwithfather@ukr.net для зазначених вище цілей

електронної

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,
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в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

2016 рік

2017 рік

4
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2018 рік

5

