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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 ) 
96 

 

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

 

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

Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ в дитячому 

середовищі «ІгроБУМ» 

 

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): Новозаводський та Деснянський райони м. Чернігова 

 

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

Благодійна організація «Чернігівська МЕРЕЖА» (м. Чернігів, вул. Харківська, буд. 8), 

заклади загальної середньої освіти та позашкільні навчальні заклади міста. 

 

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

Розробка та впровадження комплексу інтерактивних занять з профілактики 

негативних явищ в дитячому середовищі «ІгроБУМ» в освітніх закладах міста як 

додаткового сучасного інтерактивного інструменту навчально-виховного процесу. 

Комплекс занять передбачає розробку та виготовлення навчальних матеріалів 

(настільна гра, квести, інтерактивні та інтелектуальні ігри), проведення майстерень для 

педагогів міста з методології їх використання. 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект передбачає наступні заходи та термін їх виконання. 

№ Зміст Період 

1. Розробка комплексу інтерактивних занять з 

профілактики негативних явищ у дитячому 

середовищі «ІгроБУМ». Розробка цілісної 

концепції програми, детальної тематики та 

методології, розробка інструментарію (1 

настільна гра, 5 квестів, 10 інтерактивних або 

інтелектуальних ігор). 

 

Січень-лютий 
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2. Створення інструментарію (макетування та друк). 

Виготовлення необхідної кількості екземплярів 

(100 комплектів). 

 

Лютий-березень 2020 р. 

3. Проведення 5 майстерень для педагогів закладів 

середньої та позашкільної освіти з методології 

використання матеріалів (охоплення 80 чоловік). 

Поширення комплектів матеріалів серед 

учасників (80 шт.) 

 

Квітень-травень, вересень 

2020 р. 

4. Поширення матеріалів серед зацікавлених 

педагогів міста, що не були присутні на 

майстернях (20 шт.). Поширення електронного 

варіанту для самостійного використання 

зацікавлених осіб. 

 

Вересень-грудень 2020 р. 

5. Інформаційний та методичний супровід занять, 

що будуть проведені педагогами, які отримали 

матеріали у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти.  Планується охоплення не 

менше 4000 учнів. 

Квітень-травень, вересень-

грудень 2020 р. 

 

 

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)  

 

До майстерень з методології використання навчальних матеріалів, що 

передбачені проектом, будуть запрошені всі педагоги міста, які бажають отримати 

новий інструментарій з профілактики негативних явищ (соціальні педагоги, педагоги-

організатори, психологи, класні керівники тощо). Таких майстерень буде проведено 5 у 

різний час для зручності учасників, всього планується охопити 80 педагогів міста із 

різних освітніх закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Очікується, що всі 

педагоги охоплять не менше 4000 дітей за час проведення проекту. Ефект від програми 

є пролонгований у часі оскільки матеріали можна буде використовувати і у наступних 

роках та охопити ними більшу кількість дітей. Також планується розповсюдження 

матеріалів серед 20 педагогів та у електронному вигляді для тих, хто не був залучений 

до майстерень. 

 

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 
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реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

Профілактична робота з дітьми продовжує бути актуальною та приносить свої 

результати. Так, до прикладу, за результатами останніх досліджень рівень поширеності 

ВІЛ-інфекції серед української молоді віком 15–24 роки має стабільну тенденцію до 

зниження. Аналіз цього дослідження вказує на те, що одну з основних ролей у 

результаті відіграла профілактична робота, що проводиться  у навчальних закладах. 

Первинна профілактика негативних явищ в суспільстві починається з дитячого 

віку. В Чернігові профілактичною роботою з дітьми займаються як навчальні заклади, 

так і державні установи та громадські організації. На жаль, існує потреба в 

комплексному  забезпеченні навчально-виховного процесу дидактичними матеріалами 

з профілактики. Світ швидко змінюється, змінюються і світосприйняття та проблеми 

дітей. Сучасне покоління потребує сучасних інтерактивних методів викладу 

інформації.   

Опитування педагогів з різних закладів міста говорить про те, що наявність в 

них готових дидактичних матеріалів значно допомогло б в організації профілактичних 

занять, виховних годин та заходів. Однією з найпоширеніших відповідей на питання 

«Що може допомогти в проведенні Вами профілактичної роботи з дітьми?» була 

«Наявність готових методичних матеріалів». А на питання «Як на Вашу думку можна 

зробити профілактику цікаво для дітей?» більшість педагогів відповіло, що заняття 

мають бути інтерактивними, сучасними та відповідати запитам дітей.  

Реалізація проекту допоможе комплексно вирішити проблему методичного 

забезпечення додатковими сучасними інтерактивними матеріалами педагогів, що 

безпосередньо проводять профілактичну роботу з дітьми в місті. Проведення занять 

педагогами приведе до охоплення великої кількості дітей новими знаннями та 

формування у них навичок суспільно прийнятної поведінки та здорового способу 

життя. 

До проекту будуть залучені педагоги закладів загальної середньої освіти та 

позашкільних навчальних закладів, які проводять профілактичну роботу у закладах 

освіти. 

Учні шкіл та вихованці позашкільних навчальних закладів за допомогою участі 

у заняттях з використанням матеріалів комплексу інтерактивних занять отримають 

знання з суспільно схвальної та корисної поведінки, соціально небезпечних 

захворювань, здорового способу життя, уникнення ризикових ситуацій, наслідків 

девіантної та делінквентної поведінки.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Послуги з розробки навчальних матеріалів:  

- 1 квест 1000 грн. (всього планується 5 квестів); 

- 1 настільна гра 1500 грн. (всього планується 1 

гри); 

11500 
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- 1 інтерактивна або інтелектуальна гра 500 грн. 

(всього планується 10 ігор). 

2. Послуги з дизайну та макетування: 

- 1 квест 1500 грн. (всього планується 5 квестів); 

- 1 настільна гра 2700 грн. (всього планується 1 

гра); 

- 1 інтерактивна або інтелектуальна гра 500 грн. 

(всього планується 10 ігор); 

- папка для комплекту 300 грн. (всього планується 

1 вид папок). 

15500 

3. Друк матеріалів та сертифікатів: 

- 1 настільна гра – 130 грн. (всього планується 1 

настільна гра, 100 екземплярів); 

- 1 квест – 80 грн. (всього планується 5 квестів, 

100 екземплярів); 

-1 інтерактивна або інтелектуальна гра 60 грн. 

(всього планується 10 інтерактивних або 

інтелектуальних ігор, 100 екземплярів); 

- 100 шт. папок для комплектів – 2500 грн; 

- сертифікати 80 шт. – 1600 грн. 

117100 

4. Проведення майстерень (із розрахунку 1 

майстерня): кава-брейк 640 грн. (40 грн.), 

канцелярські товари 640 грн. (40 грн.). 

Всього – 1280 грн. (планується проведення 5 

майстерень). 

6400 

РАЗОМ: 150 500 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 електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

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

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

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

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

 


	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)

