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Додаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет
участі) у місті Чернігові
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

83

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Розвиток клубу японської культури «Taiyo no ki»
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутнасть
витрат):
видатки: + поточні
капітальні
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Стара Подусівка, мешканці м.Чернігова
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Клуб Ровесник, вул. Дніпровська, 35;
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
- об’єднання творчої молоді та дітей міста у цілому;
- висвітлення японської культури та історії, їх популяризація;
- творча діяльність у сферах шиття, постановки театральних номерів, виготовлення
реквізиту, письменництва, художнього мистецтва, відео та фотозйомки.
- проведення лекцій, майстер-класів, екскурсій, спортивних занять, квестів та
тематичних заходів
- виховання освіченої та здорової молоді
- участь у соціально-культурному житті міста та волонтерських заходах.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Аніме клуб Чернігова «Taiyo no ki» - це тематичний гурток, який має направлений на
забезпечення дітей та молоді міста інформативним, розвиваючим, навчальним та
творчим дозвіллям. В основі діяльності клубу лежить зацікавленість Японією - її
культурою, історією, мовою, освітою, наукою, суспільством, менталітетом та творчими
напрямками, зокрема мультиплікація (аніме), комікси (манга), кіномистецтво, косплей
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та інше. Протягом зустрічей клубу будуть проводитись лекції, кінопокази, презентації,
майстер-класи для висвітлення цих напрямків.
Крім цього на базі клубу будуть відбуватись репетиції та підготовка номерів для
виступів на фестивалях, а також виготовлятимуться костюми(косплей) та реквізит.
Орієнтовних план заходів на 2018 рік:
1. Щосуботні зустрічі клубу (з 16:00 до 20:00)
У рамках зустрічей будуть проводитися:
- лекції про історію, культуру та анімацію Японії
- практичні заняття з малювання, орігамі, японської поезії, кулінарії, чайної
церемонії
- виготовлення костюмів, сценічного реквізиту
- навчання та турніри з настільних ігор (го, карута, сьоги та інші)
- вікторини та конкурси на знання Японії
- майстер-класів сценічного мистецтва, танцю та різних видів спорту
- репетиції номерів та постановок
- перегляд документальних, художніх фільмів та японської анімації(аніме)
- тематичні вечори та зустрічі
2. Наметовий аніме-табір: 3 дні (кінець липня)
3. Проведення квестів
- «Slenderman» (за мотивами комп’ютерної гри) (жовтень)
- «Японія в Чернігові» (оригінальній квест)
4. Проведення сумісних заходів з іншими клубами та організаціями
5. Виїзди та участь у тематичних фестивалях, конкурсах
- Фестиваль цвітіння сакури (Ужгород) (квітень)
- Всеукраїнський фестиваль косплею ОТОБЕ (Київ) (жовтень)
6. Екскурсії
- Посольство Японії в Україні (листопад)
7. Волонтерська участь у проектах по підтриманню чистоти та охайності міста
- Let`s do it, Ukraine!
8. Конкурс на оригінальну або за мотивами твору, фільму, серіалу чи аніме
оповідь, вірш
9. Конкурс художнього мистецтва

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
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(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)
Даний проект розрахований на щотижневі зустрічі з 16:00 до 20:00 з вільним
відвідуванням усіх мешканців Чернігова від 14 років та молодших дітей з дозволу або
присутності батьків на безкоштовних засадах. Окрім цього передбачено організація
поїздок, екскурсій, конкурсів, авторських проектів тощо, для усіх охочих безкоштовно
(або з доплатою, якщо це не передбачено проектом).
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)
Проект має на меті висвітлення японської культури, історії та суспільства.
Забезпечення української молоді новими знаннями про цю країну, розширення
світогляду. Організація змістовного дозвілля, підвищення культурного та освітнього
рівня дітей та молоді.
Профілактика негативного прояву у юнацькому та молодіжному середовищу,
популяризація здорового способу життя та підвищення соціалізації.
Виявлення та розвиток талантів, забезпечення здорового середовища для розвитку
особистості.
Проект розрахований на усіх мешканців Чернігова від 14 років, та молодших дітей з
дозволу або присутності батьків.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість
(брутто), грн

1. Ноутбук

10000

2. Проектор

10000

3. Екран для проектора

1300

4. Швейна машинка

1600

5. Набір посуду для чайної церемонії

1100

6. Шафа (для зберігання клубного майна)

4000

7. Витратні матеріали (папір, ватмани, маркери, олівці,
ножиці, біндери, фарби, крепований папір,
фотопапір, матеріали для оформлення залу та ін.)

3000
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8. Оплата послуг запрошених майстрів, лекторів,
тренерів

2000

9. Туристичні килимки (карімати) 10 шт.

1700

10. Косплей:
- Костюми (тканина, фурнітура та ін.)
- реквізит (витратні матеріали)

5000

11. Спортивний інвентар (волейбольний та
баскетбольний м’ячі, ракетки та м’ячі для пінгпонгу, ракетки та волани для бадмінтону)

1400

12. Електрочайник

350

13. Призи та нагороди (грамоти, кубки, подарунки,
медалі та ін.)

1000

14. Виїзди на фестивалі та екскурсії:
14.1.
Фестиваль цвітіння сакури (м. Ужгород)
(проїзд, проживання – 1 ніч, білети на екскурсії) – 5
чол.
14.2.
Всеукраїнський фестиваль косплею ОТОБЕ
(м. Київ)
(проїзд, проживання – 1 ніч, вхідний квиток) – 10
чол.
14.3.
Посольство Японії в Україні (м. Київ)
(проїзд, екскурсії) – 5 чол.

7100

РАЗОМ:

49550,00

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).
11.* 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):
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Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
12. 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?
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