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

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
39 

 

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

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Інтерактивні театральні постановки для школярів 

 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Проект буде реалізовано у школах м. Чернігова………………..…………… 

 

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

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

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

Для учнів закладів загальної середньої освіти  буде створено та 

продемонстровано 3 міні-вистави у форматі інтерактивного театру на теми: «Стоп 

булінг», «Наслідки ранніх статевих стосунків» та  «Життя по той бік екрану». Після 

кожної вистави планується обговорення і надання корисної інформації від фахівців-

експертів.  

 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Протягом 2020 року учні закладів загальної середньої освіти м. Чернігова 

матимуть змогу переглянути міні-вистави з обговоренням на гострі та актуальні  на 

сьогодні соціальні теми - «Стоп булінг», «Наслідки ранніх статевих стосунків» та  

«Життя по той бік екрану». Тривалість одного заходу - 45 хвилин, в процесі перегляду 

вистави відбуватиметься інтерактив - обговорення побаченого з учнями, їхні 

почуття, емоції та ставлення до піднятої проблеми, а також коментарі від 

запрошених експертів. 
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 Вистави будуть проводитися для масового перегляду учнями 7-10 класів. 

Всього за рік планується провести 48 вистав: 24 вистави за період лютий-травень 

2020 року, 24 вистави - за вересень-грудень 2020 року. 

Актори вистав - студентська молодь Чернігівського національного 

технологічного університету. Планується залучити 45 осіб. Постановка вистав буде 

відбуватися під керівництвом запрошеного режисера та хореографа; сценарій буде 

розроблено фахівцями соціальної роботи, психологами та науковцями. Усі заходи 

проводитимуться на основі методу рівний-рівному. Учасники матимуть можливість 

поставити запитання до експертів та отримати корисні інформаційні матеріали від 

залучених партнерів проекту. 

 

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)  

Головними учасниками проекту є учні, вчителі, соціальні працівники, психологи  

та інші фахівці закладів загальної середньої освіти м. Чернігова 

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)   

Метою  проекту  є  профілактика  негативних  явищ  в  молодіжному  

середовищі  м. Чернігова,  формування  у  них  безпечної  поведінки (як в соціумі, так і в 

віртуальному середовищі) та  пропаганда  здорового  способу життя. Проект    

«Інтерактивні     театральні     постановки     для     школярів»     стосується  

проблеми здоров’я,  зокрема  репродуктивного  здоров’я  підлітків.  Стан  

репродуктивного здоров’я молоді   в   Україні   сьогодні   не   є   найкращим.   Його   

низький   рівень   визначається соціальним    становищем    громадян,    недостатньою    

увагою    до    інституту    сім’ї, незадовільним  станом  здоров’я  підлітків,  на  яке  

негативно  впливає  поширення  таких шкідливих  звичок. До  такого  ж результату  

призводять  ранні  статеві  стосунки,  венерологічні  захворювання,  небажані 

вагітності  й аборти. Часто   підлітки   вважають,   що   вони   вже   дорослі,   тому   

можуть   чинити,  як захочуть.  Але,  попри  удавану  зрілість,  їхній  організм  ще  не  

готовий  до  народження дітей.  Даний  проект  допоможе  усвідомити  та  зрозуміти  

учнівській  молоді,  що  ранні статеві   стосунки  можуть  призвести  до  негативних  

наслідків:   психологічних  травм, нерозуміння   з   боку   оточуючих,   зараження   

хворобами,   що   передаються   статевим шляхом,  чи  небажаної  вагітності.  Ті,  

хто  часто  змінює  партнерів,  вступає  в  інтимні стосунки в стані  алкогольного 

сп’яніння,  ризикують власним здоров’ям.  

На  здоров’я  та  розвиток  особистості  підлітка  впливає  також і булінг - як  

форма конфліктної  взаємодії  у  шкільному середовищі. Це явище характеризується 

гостротою і тривалістю  негативних  наслідків  для  учасників  навчально-виховного  

процесу.  Тому запропонований проект спрямований на вирішення завдання протидії   

булінгу в учнівському середовищі засобами театральної постановки. Даний  проект  
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стане  альтернативою   друкованій  соціальній  рекламі  і  матиме більший ефект,   

оскільки   задіяними   будуть   органи   чуття   (зір,   слух)   та   емоційне переживання 

глядачів. Учнівська   молодь   зможе   емоційно   переживати   проблеми   молоді   

разом із групою  акторів,  а також обговорити їх, знайти відповіді на «незручні  

запитання» .  Це дозволить  молоді  не  тільки  проговорити  існуючі  проблеми,  але  й  

знайти шляхи їх попередження через  емоційне переживання і естетичне сприйняття.  

Ще однією актуальною проблемою в молодіжному середовищі є проблема 

Інтернет/ігрової/смарт залежності. Діти часто обирають віртуальне життя 

замість реального. Але такий вибір несе в собі величезну кількість проблем, які 

здебільшого стосуються психічного здоров’я, адаптації до соціуму, впевненості в собі. 

Також кількість злочинів, які вчиняються по відношенню до дітей з використанням 

Інтернет технологій останнім часом зростає з величезною швидкістю. Тому варто 

говорити і про небезпеки, які несе в собі життя онлайн. Саме дана тема сприятиме 

усвідомленню загроз та формуванню безпечної поведінки у дітей, коли вони 

перебувають online. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Підготовчий етап: сценографія та оздоблення вистави, 

підготовка футболок, друкованої продукції, 

канцелярського приладдя (січень 2020) 

28500 

2. Проведення вистав (лютий-грудень 2020) 100216 

3. Заключний етап (подарунки та грамоти волонтерам) 

(грудень 2020) 
13500 

РАЗОМ: 142216 

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  

maxsemka@gmail.com   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:  
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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?   


