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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 ) 
86 

 

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

 

1.* Назва проекту: «Соціально-психологічна підтримка дітей вимушених 

переселенців».  

 

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

проект:   + малий       
  

  великий          

Проект буде реалізовуватись у загальноосвітніх школах м. Чернігова. 

 

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

Загальноосвітні навчальні заклади м.Чернігова 

 

4.* Короткий опис проекту: 

Цільовою групою стануть загальноосвітні навчальні заклади м.Чернігова, а саме класи де 

навчаються діти вимушені переселенці.  

Проект фокусується на реалізації комплексу соціально-психологічних тренінгів з метою 

надання соціально-психологічної підтримки в  адаптації дітей вимушених переселенців в 

учнівське середовище.  

 

5. Опис проекту: 

 Адаптація внутрішньо переміщених дітей до нової школи є одним із найважливіших 

складників адаптації родини за місцем переселення. Допомогти дитині інтегруватися в 

новий колектив, включити її в освітній процес, зменшити рівень стресу, не виділяти з-

поміж інших учнів як «жертву», мотивувати вчитися – це частина роботи, яку мають 

забезпечити дорослі. 

Змінюючи звичний колектив, діти переселенці тривожаться, чи сприймуть їх нові 

однокласники, чи зможуть вони відповідати вимогам нової школи, потрапляючи у новий 

колектив з усталеною структурою та лідерами,  вони випробовують значні психологічні  

труднощі вибудови стосунків із новими однокласниками. 

Мета проекту – надання соціально-психологічної підтримки дітям вимушеним 

переселенцям. 

 Завдання, що будуть вирішені в ході реалізації проекту: 

- дослідження психологічних особливостей психічних станів дітей переселенців та 

надання індивідуальної психологічної допомоги; 
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- надання соціально-психологічної підтримки в  адаптації дітей вимушених переселенців 

в учнівське середовище;  

- формування сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському  колективі. 

Результати реалізації проекту будуть корисні: 

- дітям вимушеним переселенцям  та їх батькам; 

- адміністрації шкіл, оскільки проект дасть змогу зменшити прояви відкритої агресії та  

підвищити соціально-психологічний  клімат в усьому навчальному закладі; 

- громаді міста Чернігова, оскільки своєчасна соціальна адаптація  є запобіганням 

створення конфліктогенних ситуацій та забезпечує успішне соціальне включення у  

суспільство проживання, прийняття норм і цінностей  чернігівської громади. 

Силами робочої групи проекту  у загальноосвітніх закладах м.Чернігова де навчаються  

діти вимушені переселенці пройдуть соціально-психологічні інтерактивні заходи.  

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

Цей соціально-освітній проект буде географічно, інформаційно та фінансово 

доступним для шкіл м. Чернігова в яких навчаються діти вимушені переселенці.  

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари: 

Сучасному суспільству необхідні люди, здатні не тільки співіснувати з навколишнім 

середовищем, а й реалізовувати свій внутрішній потенціал. Прискорення процесів 

адаптації дітей вимушених переселенців до нового для них способу життя і діяльності, 

дослідження психологічних особливостей психічних станів, а також виявлення психолого-

педагогічних умов оптимізації даного процесу - надзвичайно важливі завдання. Від того, 

як довго за часом і по різних затратам відбувається процес адаптації, залежать поточні і 

майбутні успіхи дітей переселенців, процес їхнього професійного становлення. 

Для більшої частини дітей-переселенців проблеми адаптації залишаються 

актуальними. Серед труднощів, з якими вони стикаються, виявлені наступні: складнощі 

соціальної адаптації на новому місці; підвищений рівень тривожності; апатія та 

замкнутість на власних переживаннях, зосередженість на собі. 

Саме усунення цих труднощів, подолання психологічного бар’єру в новому 

учнівському середовищі, найбільш тривалий та складний процес, про що свідчить як 

загальноукраїнська статистика, так і результати наших власних спостережень.  

   Найважчим моментом у адаптації внутрішньо переміщеної особи залишається саме 

психологічний аспект. Адже кожна людина по-різному реагує та бореться з проблемами та 

перешкодами. Тому особливу роль в таких ситуаціях відіграє нове оточення та атмосфера 

у новому колективі. Саме психологічні проблеми виступають головним стресором для 

будь якого підлітка-переселенця. 

На наш погляд, психологічна підтримка дітей переселенців полягає у тому, щоб 

допомогти їм гармонізувати їхні емоційні стани, усвідомити ситуацію, працювати над 

особистісним цілепокладанням.   

Проект «Соціально-психологічна підтримка дітей вимушених переселенців» 

спрямований на прискорення адаптації через активне застосування тренінгів по team-

building (командо утворенню) та згуртуванню учнівського колективу. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту: 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто) грн. 

1. Розробка програми та інструментарію дослідження 5000 грн 

2. Друк діагностичного інструментарію  10000 грн 

3. Послуги спеціалістів  для проведення діагностичного 

дослідження 

36000грн 

4. Розробка тренінгової програми  5000грн 

5. Друк роздаткового матеріалу для проведення тренінгів  20000грн 

6. Послуги спеціалістів  для проведення інтерактивних 

занять  

75000грн 

7. Проведення індивідуальних психологічних 

консультацій 

18000грн 

8. Розробка методичного посібника 

 

5000грн 

9. Друк методичного посібника 10000грн 

РАЗОМ 184000грн 

 

 

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.  

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  для зазначених вище 

цілей: 

Мазур Тамара  Василівна         offerlund@gmail.com 

 

Татарчук  Антон  Юрійович tatarchuk2602@ukr.net 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

Примітка:  



 4 

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?  

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

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


