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 Бланк- заявка (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 ) 
43 

 

1.* Назва проекту  

«Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну» 

 

2.* Вид проекту: 

видатки:       малі                великі      

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова  

  

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

Громадська організація «Чернігівська Міська Асоціація «Конкордія», 

м. Чернігів, вул. Князя Чорного 14. 

 

4.* Короткий опис проекту  

Даний проект буде направлений на патріотичний, культурний та 

духовний розвиток, дітей та підлітків з сімей учасників АТО/ООС шляхом 

організації поїздок та відвідувань культурно-історичної та духовної 

спадщини Чернігова, Чернігівщини та України. Такі поїздки допоможуть 

дітям розвинути свій світогляд, залучитись до пізнання культурної та 

духовної спадщини, історії та традицій рідного краю, а також відновити свій 

психоемоційний стан, пов’язаний із переживанням за життя батьків під час 

їхнього перебування в зоні бойових дій. 

 

5. Опис проекту: 

Основна мета проекту – культурний та духовний розвиток дітей з 

родин учасників АТО/ООС шляхом організації поїздок та відвідувань 

культурно-історичної та духовної спадщини Чернігова, Чернігівщини та 

України. психоемоційного відновлення, пов’язаного із переживанням за 

батьків під час їхнього перебування в зоні бойових дій. 

Х  
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Так, у  м. Чернігові більше 4000 дітей учасників АТО/ООС. Нажаль, 

сьогодні, більшість сімей учасників АТО/ООС не мають матеріальних 

можливостей для організації таких поїздок. Більш того, ні самі учасники 

АТО/ООС, ні їх діти не мають пільг щодо відвідування музеїв та культурних 

пам’яток.  

В проекті пропонується культурно та історично пов’язати декілька 

екскурсійних маршрутів, які історично пов’язані з «малою та великою 

історією» рідного краю (Чернігів, Козелець, Седнів, Сосниця, Батурин, 

Ніжин, Прилуки).  

Пізнання культурної та духовної спадщини Батьківщини є важливим 

аспектом розвитку особистості дітей та підлітків, формування в них 

естетичних та духовних цінностей. Вважаємо, що реалізація цього проекту 

допоможе виховувати на цьому ґрунті справжніх патріотів рідного краю. 

Завдання проекту:  

1. Патріотичне виховання дітей учасників АТО шляхом пізнання 

культурної та духовної спадщини рідного краю. 

2. Організація поїздок до історичних пам’яток культурної та духовної 

спадщини Чернігова, Чернігівщини та України. 

3. Формування у дітей та підлітків естетичної культури, навичок в 

організації культурного відпочинку та дозвілля, розширення особистісного 

світогляду та підвищення загальної культури.  

4. Також під час поїздок та в процесі підготовчих заходів, співпрацюючи 

з представниками військових частин та громадських організацій буде 

зроблено акцент по психологічному розвантаженню дітей від травматичних 

ситуацій, які вони пережили під час перебування батьків в зоні АТО та при 

загибелі батьків.  

В таблиці 1 вказані спеціалісти, які будуть залучені до даного проекту та 

їх очікуваний обсяг роботи на рік. 

Таблиця 1 

 

Спеціаліст Його функції 

Координатор проекту  - Проведення та підготовка заходів 

щодо проведення екскурсій. 

-  Взаємодія та налагодження співпраці 

з представниками військових частин, 

громадськими організаціями, навчальними 

закладами, волонтерами   

- Спілкування з батьками дітей щодо 

виявленнях їх інтересів та узгодження дій 

під час проведення екскурсій 
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- Супроводження дітей під час 

екскурсій. 

- Ведення бухгалтерського звіту та 

звітної документації. 

 

Волонтери ГО ЧМА 

«Конкордія» 

- Допомога у супроводі дітей;   

- Допомога в якості аніматорів  

- Проведення заходів направлених на 

формування морально-естетичних та 

ціннісних установок у дітей та підлітків 

- Проведення психологічного 

розвантаження. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для 

мешканців міста Чернігова у разі його реалізації:  

У разі реалізації проекту передбачається організація поїздок до культурно 

історичних та духовних пам’яток України для дітей та батьків учасників 

АТО, а також волонтерів (членів організації ГО ЧМА «Конкордія» та 

курсантів Академії пенітенціарної служби, психологічного факультету) 

Фінансування послуг спеціалістів та витрати на необхідні матеріали 

передбачена з фонду проекту   «Бюджет участі» у місті Чернігові. 

Інформація про надання даних послуг та звіти про проведену роботу 

будуть представлені на інтернет-ресурсах організації. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його 

бенефіціари:  

Метою проекту є організація  поїздок на місця культурно – історичної та 

духовної спадщини України для дітей,  батьків учасників АТО та волонтерів. 

Формування патріотично–духовної та морально-цінностної спрямованості 

особистості. Виховання любові до батьківщини, національної самосвідомості 

й гідності. Дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій та 

відповідальність за природу рідної країни. Розширення особистісного 

світогляду та підвищення загальної культури. Утвердження у свідомості і 

почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України. Адже патріотизм постає своєрідним форматом життєвих орієнтацій 

громадянина у реалізації його життєвої стратегії, яка відповідає реальним 

соціальним інтересам й очікуванням його найближчого оточення, суспільства 

й держави, закарбована у його свідомості, віднайдена у сенсі власного 

існування й втілена у способі життя. 
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Бенефіціарами даного проекту є біля 700 чоловік з сімей учасників 

АТО. 

Очікувані результати реалізації проекту:  

1. Підвищення патріотизму та духовного розвитку у дітей учасників АТО.  

2. Формування у дітей та підлітків естетичного світогляду та підвищення 

загальної культури.  

3. Виховання патріотизму і любові до рідного краю, та духовних надбань 

української культури.  

4. Психологічне розвантаження дітей від травматичних ситуацій, які діти 

пережили під час перебування батьків в зоні АТО та при загиблі батьків 

 

 

8.* Орієнтовна вартість проекту на 1 рік 

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість, 

грн 

1. Зарплата координатора проекту в місяць за 

встановленим посадовим окладом, у т.ч. за 

трудовими договорами разом з 

нарахуванням на оплату праці (сплата 

єдиного соціального внеску). 

Видатки на рік 

6000,00*12 =72000,00 

 

 

 

 

72000,00 

2. Оплата послуг екскурсовода 68500,00 

3. Транспортні послуги 158500,000 

РАЗОМ: 299000,00 

 

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.: 
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a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

viktorbrain65@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:  

 

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?  

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

 


