
,Щодаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет

участi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицii (проеюу)о реалiзацiя якот вiдбуватиметься за

рахуноК коштiВ громадсЬкогО бюджетУ (бюджеry участi) у MicTi

ЧернiгоВi на 201,9 piK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

Прtuwimка: пункmu, зазначенi ,,*" е обов'жковuлlu dля заповнення!

1.* Назва проекту (не бiльше l5 слiв):

Курс молодого лИера <<Вмiння бути успiшним)

2.* Вид проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак ,,х", якuй вказуе muп

проекmу):

проект: Хмалий П велиr.ий

проект буле реалiзовано на територii MicTa Чернiгова (впuulimь назву сtсul\|ловоzо

лл а сuву / л,t iKp о р ай ону) :

Школи MicTa Чернiгова

3.* Адреса, пазва установи/закладу, булинку:

Школи MicTa Чернiгова

4.* Короткий опис проекry fue бiльu,tе 50 слiв)

проект представJuIе собою тренiнговi програму для шкiльних активiстiв по

формуванню лiдерських якостей, в рамках якоi близько 60-ти молодих лiдерiв зможуть

пройти цикл тематичних тренiнгiв. Кожен тренiнг присвячений окремим темам, таким

яК економiчна грамоттriсть, навички ефективноi комрiкацii, постановка цiлей,

вiдповiдаЛьнiстЬ за власне здоров'я тощо. В результатi ylцi зможуть сформувати

необхiднi навички ефективноТ само презентацii, сформують цiлi на найближчий перiод

та плаН по ik досягненIIю, розгляНуть ocHoBHi аспекти успiшного працевлаштування,

Тренiнгова прогрrtма побудована таким чином, що Ti випускники зможугь в

подальшому проводити TaKi заняття за принципом <рiвний-рiвномУ>, таким чином

забезпечуючи життестiйкiсть проекту.

5. Опис проекту (цршццrg; опuс проекmу не повuнен лliсmumu вказiвкu на суб'екm,

якuй лцоэtсе буmu поmеш1itillufut вu]конавцелt проекmу)"

Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсус уповноваженuй робочuй opzaH )
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Мета проекту - створити тренiнговий простiр по формуванню лiдерських

якостей для шкiльноi молодi, в рамках якого молодi активiсти Чернiгова отримають

можливiсть розвинути особистiснi якостi, важливi у процесi особистiсноi реалiзацii.

Розвиток лiдерських якостей молодi е важливим елементом формувuIння нових

соцiально-культурних, економiчних, полiтичних вiдносин, адже вiд того, наскiльки

особистiсть займас активну життеву позицiю та готова приймати рiшення залежить Ti

саlчrореалiзацiя. Вiдповiдальне ставлення до власного життя важливе у кожному з його

аспектiв, ми ж хочемо придiлити увагу декiльком з них: економiчна грамотнiсть,

навички ефективноi комунiкацii, постановка та досягнення цiлей, вiдповiдальнiсть за

власне здоров'я.

Як покiвують результати дослiджень та досвiд практикiв, найкращим

iHcTpyMeHToM формування лiдерських якостей с залучення молодi до групових

u*r"йо"rей, пЙ час яких кожен r{асник мае можливiсть взаемодiяти з iнttгими,

проявляти себе та отримувати зворотнiй зв'язок, формуе навички емоцiйноi

*brrrara"rrrocTi, в обплежений промiжок часу ставить перед собою KoHKpeTHi цiлi та

досягас ix.
Зазначимо, KpiM того, що iнтерактивнi позашкiльнi заняття мотивують молодь до

соцiальноi un "uroiri, 
створюЮть простiр, в якому можливо розвивати креативнiсть,

творче мислення, проектний пiдхiд у постановцi та виконаннi завдань.

тренiнгова програма передбачае зЕrлг{ення протягом року близько 60 учнiв з б шкiл

Чернiгова; таким чином буде створено б навчаJIьних груп, кожна з яких пройде

навчання за 4 тематичнI{ми модулями (всього 24 тренiнги):

1) <Життсвi цiлi та найближчi кроки>. В рамках цiеТ теми будуть сформованi

навички цiлепокладанння, розглянутi життевi прiоритети та створено карту

pecypciB. Тренiнг включас сесiю формування навичок працевлаштування.

2) <Спiлкування та система пiдтримкп>. Тренiнг побулований на ocHoBi вправ з

розвитку навичок ефективного слухання, встановлення контакту у спiлкуваннi,

подолання бар'ерiв та розбулови системи пiдтримки. KpiM того

розгIUIдатимуIься особливостi поведiнки у конфлiктi.

3) <ЕкоНомiчна самостiйНiсть>>. На даномУ тренiнгу майбутнi лiдери

говоритимуrь про те, що таке бюджет та як BiH формуеться, вiд чого залежить

ставлоння до грошей та формування доходу, що таке фiнансовi послуги та

додатковi джерела доходу.
4) <ВЦповЦальнiсть за власне здоров'я>>. Невiд'емною складовою успiху с

вмiння пiклуватись та вiдповiдально ставитись до стану власного здоров'я, тому

даний модуль передбачае формування навичок здорового та безпечного способу

життя, сексуальноi освiти, тощо.

Методика впроваджепня проекту:
1) Пiдготовчий етап. На цьому етапi буле вiдiбрано б загальноосвiтнiх навчальних

закладiв для реалiзацii проекту, сформовано б тренiнгових гругl (opicHToBHo по

l0 pHiB у кохснiй) та створено розклад занять. Також на цьому етапi будуть

надр}кованi робочi зошити для r{асникiв програми, пiдготовленi Bci необхiднi

матерiали та погоджено участь залучених TpeHepiB проекту,
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2) Власне реалiзацiя проекту. Згiдно розробленого та затвердженого гРафiКУ бУЛе

проведеIIо 24 тренiнги, 1 тренiнг на 2 тижнi. Кожен тренiнг тривае близько 4

годин, передбачас виконання домашнiх завдань, iнтерактивних вправ, завдань,

тощо. Серiя тренiнгiв завершиться пiдведенням пiдсумкiв, врученням

сертифiкатiв, складанняМ iндивiдуального плану на подаJIьшi 3 мiсяцi. На цьому

етапi буле обговорено можливiсть та сплановано проведення занять за

принципом крiвний piBHoMy>.

3) Пiдведення пiдсумкiв проекту та створення вiдео-ролику. По завершенЕю

проекту буде створено короткий аналiтичний звiт та вiдео-матерiа-п, який буле

знiматись впродовж BcieT програми та слугуватиме як iнформацiйним

матерiа.гtом про сам проект, так i матерiалом, що зможе використовуватись пiд

час проведення заходiв у майбутньому.

В рамках програN{и буле залучено психотерапевтiв, лiкарiв, спецiалiстiв галузi

менеджменту та комунiкацiй, KoTpi булуть проводити як груповi заняття, так i
надаватимуть iндивiлуальнi консультацiI кожному з учасникiв програми. Проект буле

супроводжуватись медiа-компонентом: висвiтлюватись у мiсцевих ЗМI та соцiальних

мережах, також буде створено вiдео-ролик, що розповiдатиме про особливостi проекту

та враження уIасникiв. Також буле налруковано робочi зошити, що включить в себе

ocHoBHi вправи, методики та рекомендацii програми, якi булуть використовуватись

rIасникЕlI\{и програми.
за результатамII проходження тренiнговоi програми кожен учасник отримае

пiдтверджуючий сертифiкат.

б.* Iнформацiя стосовно доступностi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa

Чернiгова у разi його реалiзацii:
(црuмtmкg; iнфорл,tацiя щоdО dосmупносmi може сmосуваmuся, напрuклаd, zоduн

робоmu об'екmу, лtоэtслuвоt плаmu за корuсmування, Kamezopii меulканцiв, якi злtоэюуmь i

якi не зJйп!суmЬ корuсmуваmuсь резульmаmал|u реалiзацit daHozo проекmу)

по-перше, реалiзацiя проекту супроводжуватиметься iнформацiйною кампанiею, яка

висвiтлюватиме у ЗмI та соцiальних мережах динаlrдiку проекту, Його результати,

враження уrасникiв. Тренiнги зможуть вiдвiдати представники шкiл, журналiсти, Bci,

хто зацiкавиться iх тематикою. По-друге, за результатами впровадження курсу

молодого лiдера буле вiдзнято вiдео-матерiал, який демонструватиме знання та

очiкування у,rасникiв на початку тренiнговоi програми та iх висновки i побажання в

кiнцi. Щей матерiал буле у вiдкритому доступi та його зможуть переглянути Bci охочi.

7. Обrрунryвання необхiдностi реалiзацiТ проекту, а також йогО бенефiцiарИ

(основна Jйеmа реалiзацii' проекmу; проблел,tа, яко1' воно сmосу€mься; запропонованi

рitttення; пояснення, чо"||4у caJrle це завdання повuнно буmu реалiзоване i якtlпt чuнолt йоzо

реалiзацiя влlлuне на поdаль1,11е жummя меulканцiв; ocHoBHi 2рупu л4еlаканцlв, якl

з rй о асу mь ко рuс mу в аmu с я р е зу льm аm ап|u р е ал i з ацii з ав d ання)
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як було зазначеЕо в описi проекту, основна мета даноi програми це створення

тренiнгового простору по формуванню лiдерських якостей для шкiльноi молодi, в

рамках якого молодi активiсти Чернiгова отримають можливiсть розвинути особистiснi

якостi, важливi у процесi особистiсноi реа;riзацiТ,

наразi icHye досить обмежена кiлькiсть програм, якi б давали можJIивiсть за межами

шкiльноi програми безкоштовно проходити курси саме особистiсного розвитку, Велика

увага придiJUIсться розвитку знань та BMiHb, пов'язаних з окремими галузями знань, що

безумовно важливо, але гармонiйний та успiшний розвиток особистостi неможливий

без навичок, якi допомагають не просто багато знати, але i бути успiшним,

8.* OpieHToBHa BapTicTb (брутто) проекту (Bci складовi проекту та ix opieHToBHa

BapTicTb)

9.* Список з пiдписаi}tи щонайменше 15 громадян Украiни, якi налеЖаТЬ ДО

територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю

пропозицiю (проект) (oKpiM його aBTopiB), що додасться, Кожна додаткова cTopiнKa

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступноi сторiнки

(необхidно dоdаmu opuziчall спuску у паперовiй формi),

|0.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi булуть загальнодосryпнi, у

тому числi для aBTopiB iпших пропозицiй, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою

обмiну думками, iнформацiеюо можливих узгод}кень iт.д. (необхidне пidкреслumu):

а) висловпюю cBolo згоду на використання мо€Т

yaroshtinko.tatyanna@gmail.com для зазначених вище цiлеЙ,

електронноi адреси

ПiдпиС особи, що дас згоду на використання свосi електронноi адреси " "

б) не висЛовлюЮ згодИ на викорИстаннЯ мосТ елекТронноi адресИ ДПЯ ЗflЗНаЧ;

Складовi завданЕя
OpieHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

Проведення TpeHiHiB, BapTicTb 1 тренiнгу: оплата

тренеру - 500 грн., канцтовари 30 грн,*10

у.rасникiв - 300 грн., кава-пауза 60 грн,* 1 1

учасникiв - 610 грн, BapTicTb 1 тренiнгу - 1410

грн.

BapTicTb 24 тренiнгiв - 33 840 грн.

з3840

1 8002. Друк робочих зошитiв для учасникiв тренiнгу, 60

шт.*30 грн.: 1800 грн.

Друк сертифiкатiв для випускникiв програми, 60

шт.*10 грн. :600 грн.
600

4. Створення вiдео-ролику 5000

РАЗоМ: 4l240

цiлей.

1.


