Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

ZaEn671

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
2016 рік є Всеукраїнським Роком дітей з особливими освітніми потребами. Наша установа є
дитячий садок компенсуючого типу і ця категорія дітей в зоні підвищеного педагогічного,
психологічного і медичного сопровождения. З 14 груп - 2 групи спеціальних логопедичних, 1 група –
спеціальна корекційна для дітей із затримкою психічного розвитку. В цьому році на базі нашого
закладу буде відкритий обласний експериментальний майданчик щодо впровадження інклюзивної
освіти в дитячому садку, тобто будуть відкриті 2 групи для дітей з інклюзивною освітою.
Є серйозні причини, які спонукали нас взяти участь у Конкурсі грантів «Місто своїми руками».
Для здійснення повноцінного кваліфікованого супроводу всіх вищезазначених категорій дітей
логопедом та дефектологом потрібен сучасний логопедичний кабінет. На даному етапі роботи ДНЗ
ми відзначаємо його невідповідність сучасним вимогам і запитам, збідненість розвивального
середовища для дітей-логопатів та дітей з особливими освітніми проблемами.
В нашому закладі кабінет логопеда і дефектолога розташований в пристосованому службовому
приміщенні та зовсім не відповідає і певним санітарно-гігієнічним вимогам. В ньому погане
освітлення, багато сантехничних труб, які заважають спланувати зручно розставити старі пристосовані
меблі для занять з дітьми, старий кахель на підлозі та стінах, якій почав руйнуватися та стає
небезпечним для оточення та ін. Не забезпечені сприятливі умови для надання спеціалізованої
консультативно-діагностичної, корекційно-відновлювальної та психологічної допомоги дітям з
різними вадами мовлення та психічного розвитку. Ми вважаємо, що в ньому повинно бути створено
природне комфортне, раціонально-організоване та сучасне середовище. В нашому спеціалізованому
закладі, в якому багато дітей, які потребують своєчасного виявлення і попередження фахівцями
мовленнєвих та розумових порушень у дітей, він повинен відповідати вимогам часу та допомагати
вирішенню завдань закладу щодо надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми
потребами.
Проект
передбачає
реорганізацію
пристосованого
приміщення
в
центр
наданнялогопедичної та дефектологічної
допомоги
дітям, в якому буде проводитись
систематична, фахова та планомірна індивідуальна та підгрупова корекційна робота з мовлєнневого та
розумового розвитку дітей. В ході реалізації проекту ми плануємо повну реконструкцію приміщення,
розділити його на зони, зробити ремонт – демонтувати кахельну плитку стін та підлоги, вирівнювання
підлоги, фарбування стін і стелі, поповнити матеріальне, навчальне та ігрове обладнання.
Ми сподіваємось, що після реконструкції, ремонту приміщення, повноцінного оснащення
заклад буде мати можливість дієвої логопедичної допомоги дітям з особливими освітніми
проблемами. Таким чином, розробка і реалізація нашого проекту допоможе вирішити актуальну
проблему оновлення, зміцнення та збагачення корекційно-розвивального середовища для роботи з
дітьми ДНЗ, дітьми мікрорайону на Консультцентрі, які не охоплені дошкільною освітою, в тому числі
і з особливими потребами (інклюзивне навчання).
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета: 1. Створення умов для вдосконалення педагогічного процесу з дітьми,які мають особливі
освітні проблеми через реорганізацію пристосованого приміщення логопедичного кабинету в
сучасний центр надання логопедичної та дефектологічної допомоги дітям.
2. Розширення можливостей мовленнєвого та розумового розвитку дітей-логопатів ДНЗ, дітей з груп з
інклюзивною освітою та дітей-інвалідів ДНЗ, дітей мікрорайону завдяки покращенню матеріальнотехнічної бази кабінету.
Завдання проекту: 1. Інформування громадськості міста про етапи роботи щодо втілення проекту
«Дітям з особливими освітніми потребами - турботу дорослих!».
2. Облаштування кабінету згідно програмно – методичних вимог, з урахуванням вікових та
індивідуальних особливостей вихованців для підвищення ефективності та якості корекційного
навчання.
3. Залучення максимальної кількості батьків вихованців, співробітників та батьків дітей мікрорайону
до участі в проекті.
4. Урочисте свято, присвячене завершенню проекту. Відкриття логопедичного кабінету.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи

Цільова аудиторія проекту: – близько 150 дітей - вихованців ДНЗ з різних типів груп, які мають
певні мовлєневі та розумові порушення.
В ДНЗ функціонує 14 дошкільних груп. З них: 5 груп спеціального призначення (2 логопедичні,
2 інклюзивні та 1 корекційна) та 8 груп - для дітей часто та довго хворіючих - саме ці діти складають
контингент, з яким працюють вчитель-логопед та дефектолог.
До дітей, якім буде надаватись логопедична та дефектологічна допомога спеціалістів кабінету,
треба віднести дітей з мікрорайонів, які виховуються в умовах сім’ї, не відвідують садок, але
зараховуються до Консультативного центру. Він діє на базі ДНЗ №10 «Ромашка» з 2011 року.
Щорічно це - до 50 дітей , яких ми разом з батьками запрошуємо до нас, які також будуть мати
можливість отримання консультативної, діагностичної та корекційної допомоги ві фахівців. Таким
чином, нашим проектом буде охоплено 200 дошкільнят.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
Терміни
Примітка
1.
Інформування громадськості міста про перебіг з 11.07.-по 01.10. Макаренко
Р.Г.
реалізації проекту через ЗМІ, телебачення, 2016
Ганжа
І.А.,
соцмережі,сайт.
Дерев'янко Л. П
2.
Організаційні збори батьківської спільноти та 11.07.2016
Організують
працівників закладу з метою доведення інформації
Макаренко
Р.Г.,
щодо реалізації проекту.
Щербань І.С.
3.
Замовлення необхідного обладнання, елементів з 18.07 по 29.07
Ганжа
І.А.
розвивального середовища
Погребняк
А.О.
Дерев'янко
Л.П.
Луценко О.В.
Арікова Н.І.
4.
Проведення підготовчих робіт до ремонту у з 18.07 по 05.08
Проводять батьки
приміщенні кабінету (демонтаж кахелю, підготовка
разом
з
до монтажу електроосвітлення та ін.)
працівниками ДНЗ.
Керує Ганжа І.А.
Луценко С.Ю.
5.
Придбання і доставка необхідних будматеріалів
з 18.07 по 08.08
Організовують
спільно з батьками
Погребняк
Н.С.
Ганжа І.А.
Ястребова Я.Н.
Луценко О.В.
Арікова Н.І.
6.
Проведення ремонту у кабінеті – виравнюваня з 08.08 по 22.08
Проводять
підлоги,
виготовлення
гипсокартонових
працівники
ДНЗ
конструкцій, шпаклювання, грунтовка
та
разом з батьками та
фарбування стін і стелі, поклейка шпалер.
спонсорами. Керує
.
Ганжа І.А.
7.
Укладання лінолеуму
з 22.08. по 26.08 Проводять батьки
спільно
з
працівниками ДНЗ.
Керує Ганжа І.А.
8.
Облаштування кабінету
з 29.08 по 16.09
Ганжа І.А.
Макаренко Р.Г.
9.
Організація заходу, присвяченого завершенню з 19.09 по 23.09
Організовують
.
проекту з запрошенням представників ДТЕК, АМР,
Макаренко Р.Г.
представників виконавчої влади, ЗМІ, управління
Олейникова О.В.
освіти, спонсорів і батьків
Погребняк Н.С.
Дерев'янко Л.П.
10. Урочисте свято, присвячене завершенню проекту. 29.09.2016
Макаренко Р.Г.
Відкриття логопедичного кабінету.
Погребняк Н.С
Ганжа І.А.
Дерев'янко Л.П.

5. Очікувані результати
Кількісні результати: Для реалізації проекту за робочим графіком будуть задіяні близько 45 батьків
та 50 працівників закладу. Інформація про початок, хід робот за проектом та його завершення буде
висвітлюватися на сайті ДНЗ №10 (щотижнево), 2 публікації в ЗМІ та 3 відеорепортажа. Реконструкція
кабінету, площею 14 м2, укладання 14 м2 лінолеуму, закупівля електро-освітлювальних матеріалів (18
одиниць) та монтаж нового освітлення приміщення, придбання корекціонно-розвиваючого обладнання
(28 посібників для дітей з сенсомоторного, мовно-слухового розвитку, для розвитку логічного
мислення, пам’яті та уваги), виготовлення 3-х гіпсокартонових конструкцій та 2 об’ємних поличок для
м’яких іграшок. Проведення 6-ти суботників з підготовки приміщення до ремонту (30 осіб), залучення
35 співробітників та батьків до участі в ремонтних роботах. Залучення до замовлення, доставки
обладнання та матеріалів – 10 батьків дітей, до облаштування кабінету. 24 особи.
Якісні результати: Створено сучасний навчальний кабінет вчителя-логопеда та дефектолога з
сучасним навчальним та методичним наповненням. Покращені умови для організації навчання,
відновлення мовних порушень у дітей, покращення звуковимови вихованців перед шкільним
навчанням.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Після створення умов для оволодіння мовленням та корекції розумових порушень навколишнє
оточення буде привабливим для підтримки інтересу до занять. Кожен предмет інтерьеру, кожна
робоча зона буде нести смислове навантаження, викликати у дітей естетичне задоволення і дасть
багато можливостей для того, щоб запросити їх до діалогу, до співпраці з дорослими під час
корекційного процесу.
Ми вважаємо, що відремонтування, облаштування, оформлення кабінету та збагачення
корекційно-розвивального середовища допоможе забезпечити в майбутньому:
- Підвищення інтересу та мотивації у дітей з особливими освітніми потребами до співпраці;
- Створення сприятливих умов для проведення ефективної корекційної роботи;
- Встановлення взаємозв’язку у роботі вчителя – логопеда з вихователями закладу та батьками
вихованців і батьками дітей мікрорайону, які не відвідують ДНЗ і не охоплені дошкільною освітою на
Консультативному Центрі при ДНЗ №10.
Ініціативна група проекту та колектив співробітників планує зберігати придбане обладнання
кабінету, сприяти подальшому покращенню умов для дітей, придбати інші розвиваючі ігри та
матеріали, які потрібні для надання якісних логопедичних, корекційних послуг дітям. Ми
зобов’язуємось передати на баланс Управління освіти Енергодарської міської ради всі матеріальні
цінності.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

Нашими інформаційними партнерами будуть засоби масової інформації, а саме - газета «Рост»
(e-mail: rost800@gmail.com), а також телебачення - ООО «Оріон» (e-mail: entv-orion@inbox.ru), які
будуть розміщувати інформацію про отримання гранту та хід реалізації проекту. Нашими партнерами
будуть працівники нашого закладу, які вже декілька років приймають участь у втіленні у життя
наших різних проектів. Окрім цього, інформація буде висвітлюватися на інформаційному стенді для
батьків в ДНЗ. З інформацією про отримання гранту, хід реалізації нашого проекту можна буде
ознайомитись на сайті Агенції місцевого розвитку (http://amr-en.com.ua/uk) та сайті Енергодарської
міської ради (http://www.en.gov.ua/).
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
У процесі формування іміджу ДНЗ №10 у місті наш заклад приділяє особливу увагу створенню
сприятливих відносин з батьками вихованців - зв'язок з громадськістю.
Для підтримки іміджу заклад співпрацює з засобами масової інформації. Всі наші спільні дії щодо
втілення проекту у життя будуть висвітлюватися на сторінках газет. Плануємо використовувати
також популярні соціальні мережі «Одноклассники», «Вконтакте». На сьогодні функціонує сайт
нашого закладу, на сторінках якого можна буде отримати вичерпну інформацію про проведену роботу
щодо реалізації проекту. Керівником закладу буде забезпечено своєчасне оновлення інформації з
цього питання. На сайті Агенції місцевого розвитку (http://amr-en.com.ua/uk) та сайті Енергодарської
міської ради (http://www.en.gov.ua/) будуть також публікуватись матеріали про перебіг робіт з втілення
проекту.

9. Бюджет, в грн.
№
Назва видатків

Придбання будівельних та інших
матеріалів для ремонту
1. Купівля суміші для виравнивания підлоги

Розрахунки по даним
видаткам

Загальн
а сума,
грн

Запиту
вана
сума,
грн

6 мішків* 180

1080

1080

2.

Купівля водоемульсіонкі і барвників для
фарбування стелі та стін

1 ведро*14 кг

360

360

3.

Купівля барвників для фарбування стелі та
стін, 3 кольори по 200гр (1 шт.- 100гр.)

6 штук*20

120

120

4.

Купівля лінолеуму

14 кв. м.*180

2520

2520

5.

Купівля плінтуса для підлоги(1 шт.– 2,5 м)

6 шт*.42

252

252

6.

Купівля пінополістеролу для виготовлення
об'ємних форм оформлення тематичних
розвиваючих та інформаційних зон на стінах

5шт.*60

300

300

Карниз на вікно
8. Купівля тканини-шифону на вікно

3м*150
5м.*60

150
300

150
300

9.

Купівля штори нитяної на вікно

1шт*130

130

130

10.

Купівля тримачів для штор

2шт.*40

80

80

840
1200

840
1200

7.

Купівля гіпсокартону
12. Купівля шпалер (0,53*15м)
11.

7 листов*120
6 рулонів*200

13.

Купівля клею для шпалер (200 гр.)

4 пачки*60

240

240

14.

Купівля шпаклівки (1 мішок -25 кг)

2 мішка*120

240

240

15.

Купівля ґрунтовки
Купівля стяжки (1 мішок – 30 кг)

10 літрів
5 мешков*80

200
400

200
400

Купівля профілів
УД

10 шт.*25

250

250

СЦ

10 шт.*38

380

380

Лампи

9 шт.*130

1170

1170

Світильники
кабель
Коррекционно-развивающее оборудование

9 шт*70
30 метров*8

630
240

630
240

1. Настольный двухсторонний мольберт для
индивидуальной работы

1шт*562
562

562

16.
17.

18.

1.

Електроосвітлювальні матеріали

Внесо
кз
інших
джере
л

Власн
ий
внесок

2.

2. Развивающая доска "Прекрасный денек"

1шт*346

346

346

3. Мольберт для занятий групповых
(магниты/мел)

1 шт.*374

374

374

4. Развивающая деревянная доска с
задвижками

1шт*1162

1162

1162

1шт*364

364

364

2.Набор для занятий мозаикой с крупными
фишками разной формы и картинками.

1шт*449

449

449

3. Стучалка «4-цвета»

1шт*280

280

280

4. Пирамидка - счет с шайбами
5. Пирамидка-счет
6. Игра-пирамидка Грибочки

1шт*290
1шт*310
1шт*150

290
310
150

290
310
150

7. Рамка вкладыш "Геометрические фигуры

1шт*152

152

152

материал 1шт*275

275

275

9. Набор Изучаем цвета и формы.

1шт*575

575

575

10. Домик "Цифры-фигуры"
11. Игра "Пчелки"

1шт*466
1шт*395

466
395

466
395

1. Шумовые коробочки (комплект из 2
наборов)

1шт*545

545

545

2. Звуковые вкладыши
3. Развивающее пособие Уроки общения.
Навыки речевого развития

1шт* 400
1шт*1553

400
1553

400
1553

4. Логопедическая игра «Я уже большой»

1шт*95

95

95

5. Театр на магнитах «Волшебный мир
театра»
6. Развивающая Игра Шнуровка Бусы 120
деталей
7. Шнуровки-липучки «Зверята»

1шт*170

170

170

1шт*435

435

435

1шт*82

82

82

8шт*55

440

440

1шт*99

99

99

Коррекционные пособия для
сенсомоторного развития
1.Тактильная игра «Чудесные ладошки»

8.
Пособие
Монтессори
«Волшебный мешочек».

3.

4.

Пособия для речеслухового развития

Пособия для развития логического
мышления памяти и внимания
1. Наборы мягких магнитов на различную
тематику
2. Набор трафаретов «Больше-меньше»

1.

3. Рамки-вкладыши «Гусеница»
«Дерево Монтессори»

1шт*200

200

200

4. Игра "Времена года"
5. Деревянная развивающая игрушка
Половинки Транспорт

1шт*145
1шт*76

145
76

145
76

6. Деревянная игрушка Часы фигурки с
цифрами
Інші витрати
Демонтаж кахельної плитки підлоги, стін,
очищення основи підлоги 14 кв.м

1шт*115

115

115

14 кв.м
Варт.1 люд/год 15.00 грн
1 день –1люд.120грн
3 людини
Варт.
1 чол/год. - 12.50 грн
1.день-1 чол.-100грн
2 день 2 чол

360

360

200

200

Варт.
1 чол/год. - 20.00 грн
1 день-1 чол.-140 грн
4дні -2 ос-

1120

1120

Варт.
1 чол/год. - 20.00
грн1.день-1 чол.-140
грн
2 дні -2 чол
Варт.
1 чол/год. - 12.50 грн
1 день-2 чол100грн
2 дні-2 чол

560

560

400

400

2.

Вирівнювання підлоги

3.

Шпаклювання стін

4.

Шпаклювання, побілка стелі

5.

Укладання лінолеуму, плінтуса

6.

Виготовлення об'ємних форм на стіну

Варт.
1 чол/год. - 12.50 грн
1 день-1 чол.-100 грн
10днів-1 чол.-

1000

1000

7.

Поклейка шпалер

600

600

8.

Поклейка об'ємних форм на стіну

Варт.
1 чол/год. - 12.50 грн
1 день-1 чол.-100 грн
3 дні-2 чол
Варт.
1 чол/год. - 12.50 грн
1 день-1 чол.-100 грн
1 день-2 чол

200

200

500
1000

500
1000

100

100

50 кв.м

14 кв. м

Доставка будматеріалів та обладнання
10. Виготовлення гіпсокартонових конструкцій
9.

11.

Пошиття штор на вікна

Створення статей про перебіг робіт під час
проекту для інтернет ресурсу ДНЗ №10
13. Розміщення статей про проект в ЗМІ (газета
«Рост»)
14. Замовлення відео-роликів про проект для
розміщення на сайті ДНЗ та показу на
телебаченні ООО «Оріон»
12.

Варт.
1 кв. м.- -100 грн
3 дні -1 чол
Варт
1 чол/год. - 12.50 грн
1 день -1 чол-100 грн
2 дні -1 чол
5 статей*20
Варт
2 статті *150
2 ролики*500

100

100

300

300

1000

1000

15.

Придбання повітряних кульок, стрічок,
кольорового паперу, квітів для проведення
урочистого відкриття кабінету логопеда
Итого:

300

29327

Приложение к Заявке:
10. Інформація про ініціативну групу (додається).
11. Копія протокола створення инициативной группы (додається).
12. Гарантійний лист управління освіти (додається).
13. Фото приміщення до початку реалізації проекту (додається).

300

21587

1700

6040

