Програма впровадження та ефективної реалізації конкурсів міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських організацій та ініціативних груп
громадян в містах присутності Компанії ДТЕК

Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)
Проект «Скарби Зеленої Долини» розроблено згідно стратегічного проекту «Відродження духовної
спадщини Зеленої Долини», який спрямований на вирішення стратегічної цілі - створити сприятливі умови для
розвитку національної свідомості членів Зеленодольської ОТГ через формування громадянської
компетентності.

Підґрунтя для успішного виконання проекту було закладено у 2016 році проектом «Люби,
вивчай свій рідний край», плідно продовжено у 2017 році проектом «Путівник по малій батьківщині»,
що об’єднав краєзнавчу і етнографічну роботу КЗ «Міська бібліотека для дітей м. Зеленодольська» (
керівник проекту Павлюченко Т. А.) та Зеленодольської ЗШ І – ІІІ ступенів №1 (керівник проекту
Ковтун Ю.М.). У ході роботи збільшилась група учасників ініціативної групи ОТГ «Обрії рідного
краю», за рахунок аматорів з сіл та учнівської молоді, розроблено її логотип (додаток). Надруковано і
розповсюджено путівник і карти. Визначено маршрут Зеленодольською ОТГ. Дообладнано читальний
зал бібліотеки для дітей для зустрічей у робочому та святковому режимах ноутбук, принтер з
кольоровим чорнилом, диктофон, жорсткий диск, маршрутизатор, стенд. Для роботи з респондентами
для учнів школи придбано диктофон, жорсткий диск, стенд. На офіційному сайті Зеленодольської
міської ради відкрито сторінку «Обрії рідного краю», з дослідницькою інформацією та усною історією
ОТГ, що регулярно поповнюється. У ході дослідницької роботи виявлено такі факти, як німецькі
колонії на теренах громади та унікальний старовинний спів села Мар’янського, що потребують
окремих консультацій фахівців та офіційного визнання. Розроблено програму заходів для дітей,
дорослих та родин, розраховану на три роки. Здійснені дослідницькі відрядження у сс. Мар’янське,
Велику Костромку, м. Дніпро. Визначено коло фахівців – консультантів (археологія, етнографія,
історія). Визначено заклади для проведення тематичних краєзнавчих заходів та майстер-класів
(школи, бібліотеки, клуби громади). Участь та живе спілкування в проекті дітей та жителів ОТГ
старшого покоління. Проведення опитувань старожилів громади. Зібрано унікальні архівні та
фотографічні документи з приватних архівів. Аудіозаписи.
Проблема:
•
відсутність дієвої Програми національного виховання дорослих , молоді й дітей громади;
•
рівень знань членів громади про історико-культурну спадщину рідного краю переважно досить
низький;
•
відсутність культурно-освітніх програм і проектів, які відповідають інтересам молоді і
спрямовані на виховання місцевого патріотизму.
Обґрунтування перебігу реалізації:
1.
Створення етнографічно-туристичного центру Зеленодольської ОТГ на базі Зеленодольської
міської бібліотеки для дітей:
-організація екскурсій для культурно-історичного, спортивного, екологічного туризму; туризму
вихідного дня; cільського зеленого туризму; активних видів туризму (пішохідного, автомобільного, водного,
кінного, велотуризму тощо);
-залучення учнівської молоді та дорослих до вивчення історії та традицій краю: написання збірки
досліджень, переказів, спогадів, фотомархівів, які ввійдуть до альманаху «Скарби Зеленої Долини»;
видання альманаху «Скарби Зеленої Долини»;
створення і наповнення розділів віртуального музею Зеленодольскої ОТГ.
- оновлення книжкових фондів закладів освіти та бібліотек друкованою продукцією краєзнавчого змісту.
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2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета - зібрання, обробка, систематизація, узагальнення та поширення історико- краєзнавчої та народознавчої
інформації, сприяння патріотичному вихованню мешканців громади. Активізація місцевої спільноти та
посилення процесу відновлення сіл на основі історичної та культурної спадщини.
Завдання:
1. Розробити спеціалізовану програму заходів для реалізації проекту:
- спільні виїзні дослідницькі відрядження-експедиції для збору історико-краєзнавчих, духовних цінностей
мешканців м. Зеленодольська, с. В.Костромки, Мар’янського, М.Костромки із запрошеними спеціалістами
(істориками,археологами, педагогами, народознавцями);
- практичні засідання творчої групи для обробки зібраного матеріалу та обговорення побаченого і почутого з
метою видання друкованих видань: 1. Методичний посібник для викладання курсу «Народознавство» у школах
громади та бібліотечної роботи у краєзнавчому напрямку. 2 Альманах «Скарби Зеленої Долини» випуск 1 (усна
історія, культура, традиції, дослідження , починаючи з 18 ст.). 3. Рекламні плакати з краєзнавчою тематикою
«Нащадкам Великого Лугу»
- інформаційна кампанія, спрямована на донесення дослідженої інформації до громади, на соціальну рекламу
проблеми збереження національної спадщини рідного краю;
- створення й наповнення сайту громади «Обрії рідного краю»;
- організація поїздок, виїзних виховних годин та тематичних зустрічей на обрану тематику по селам та містам
рідного краю.
- проведення тематичних майстер-класів з відродження традицій Зеленодольської ОТГ, як то писанкарство,
лозоплетіння, соломо плетіння, лялькарство, можливо інше.
2.Узагальнити зібраний та описаний матеріал; видати та розповсюдити друковані видання: методичний
посібник для викладання курсу «Народознавство» у школах громади та бібліотечної роботи у краєзнавчому
напрямку. Альманах «Скарби Зеленої Долини» випуск 1 (усна історія, культура, традиції, дослідження сіл,
починаючи з 18 ст.). Рекламні плакати з краєзнавчою тематикою «Нащадкам Великого Лугу».
Залучені до цієї творчої роботи діти та дорослі доторкнуться серцем до «душі» рідного краю. Стануть
безпосередніми творцями його історії.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Проект поширюватиметься на всіх мешканців Зеленодольської ОТГ та усіх, хто зацікавиться матеріалами
даного проекту.

4.
№
1.

Назва діяльності
Підготовчий етап: проінформувати
жителів ОТГ, учнів шкіл громади
та їх батьків, всіх бажаючих про
ідею та зміст проекту

Терміни
Липень 2018 р.

2.

Доповнити рубрики сторінки
«Віртуальний музей
Зеленодольської ОТГ «Обрії
рідного краю»», відкрити доступ
до наповнення сайту, ведення
форуму
Придбання матеріалів для
виготовлення сувенірної продукції
Розробка плану та графіку
відряджень, експедицій,
практичних занять зі збору
матеріалів для створення

Липень
2018 р.

3.
4.

-

Примітка
оголошення
регіональних ЗМІ

жовтень Ініціативна
партнери

Липень 2018 р.
Липень 2018 р.

Ініціативна
партнери
Ініціативна
партнери
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

друкованого видання - альманах
«Скарби Зеленої Долини» вип. 1
Практичний етап. Консультації з
археологами та істориками
Етнографічні експедиції по
історичним та культурним
пам’яткам громади, збір
етнографічних матеріалів.
Виготовлення сувенірної продукції

Липень-жовтень
2018 р.
Протягом 2018 р.

Ініціативна група,
партнери
Ініціативна група,
партнери

Вересень - жовтень Учні Зеленодольської
2018 р.
ЗШ І-ІІІ ступенів №1,
народні майстри
громади (ляльки, лоза,
бісер тощо)
Вересень - жовтень Ініціативна група,
2018 р.
партнери

Створення друкованого видання альманах «Скарби Зеленої
Долини» та наповнення сторінок
«Віртуального музею
Зеленодольської ОТГ»
Соціальна рекламна кампанія серед Жовтень 2018 р.
жителів Зеленодольської ОТГ.
Святкова презентація проекту
Листопад 2018 р.

Ініціативна група,
партнери
Ініціативна група,
партнери

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
Проведено більше 8 інформаційних зустрічі про ідею та початок реалізацію проекту у ОТГ,
розіслано і роздруковано 30 оголошень про зміст проекту (запрошення до участі). Участь у реалізації
проекту взяли 35 осіб. Розміщено/роздруковано30 оголошень про відкриття проекту. Участь у
відкритті взяли не менше 50 дітей та дорослих. У зборі етнографічної та краєзнавчої інформації
охоплено кілька тисяч жителів громади.
Якісні результати:
Дослідницька робота згуртує та об′єднає кілька поколінь громади.
Таке дослідження сприятиме духовному, творчому та культурному розвитку громади; надасть
можливість отримати нові знання з різних сфер життя; допоможе отримати практичні навички через
участь у експедиціях, опитуваннях; підвищить рівень зацікавленості до своєї культури, традицій,
історії. Буде створено друковане видання - альманах «Скарби Зеленої Долини» - та наповнено
сторінки сайту «Віртуального музею Зеленодольської ОТГ»; продовжиться збір фондів для створення
музею громади.
6. Довгостроковий вплив проекту (післяпроектна діяльність).
Після святкового відкриття у листопаді 2018 року планується розповсюдження друкованого
видання - альманаху «Скарби Зеленої Долини» - та залучення членів громади до наповнення сторінок
сайту «Віртуального музею Зеленодольської ОТГ». Протягом року планується продовжити
проведення різних тематичних поїздок та зустрічей, майстер-класів для дітей і дорослих жителів
ОТГ. Силами ініціативної групи, педагогів місцевих шкіл та інших навчальних закладів, силами учнів
Зеленодольської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 буде проведено науково-дослідницьку роботу в межах конкурсу
«Громада очима дітей». Буде продовжено збір фондів для створення в майбутньому музею міст та сіл
Зеленодольської ОТГ.
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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)
1. Волков Віктор Пилипович (к.т. (050)4584806) – депутат облради, підтримує діяльність ініціативної
групи з 2016 року, організовує виїзні експедиції, зустрічі з фахівцями.
2. Палкін Вадим Юрійович(к. т.( 067)1230718) – технічний та інформаційний партнер.
3. Семенюк Галина Євгенівна (к.т. (097)5966206) - консультант з питання видання друкованої продукції,
спеціаліст з організаційних та соціальних питань апарату управління Зеленодольської міської ради.
4. Муха Іван Вікторович (к.т. (067)5643151) – консультант з питання оснащення проекту медіатехнікою,
приватний підприємець.
5. Старік Олександр Володимирович – консультант, археологічний відділ, історичний музей
ім..Д.Яворницького м.Дніпропетровська.
6. ДДУ, історичний факультет, з питань німецьких колоністів.
7. Німецьке посольство.
8. Потомки німецьких родин з колоній громади.
9. Культурно-освітні заклади м.Зеленодольська, с. В.Костромки, с.Мар’янського.

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Презентації ідеї та змісту проекту у культурно-освітніх закладах (БК, бібліотеки, школи, дитсадки),
розміщення інформації у соціальних мережах, на сайтах шкіл та міської ради. Розміщення друкованих
оголошень у громадських місцях, розповсюдження листівок, статті у друкованих виданнях регіону.
Виступи-презентації на телестудіях «Лілія», «Атлант». Оголошення про проведення різних
тематичних поїздок та зустрічей, майстер-класів для дітей і дорослих жителів ОТГ.
9. Бюджет, в грн.
№ Назва видатків
1.

Рахунки по
даним
видаткам

Придбання:
- мотузки лляні
- лляна тканина
- декоративна тканина
- нитки для змотування
- нитки муліне
- холщова тканина
- бавовняна тканина
- вата

5 шт.
2м
3м
10 шт.
10 шт.
3м
6м
10 пак.

2

Виготовлення
пересувних
виставкових стендів

3.

Розробка
макету
«Скарби
Зеленої
редагування тексту
Макет плакату

альманаху
Долини»,

2 шт.

Загальна
сума
5 х50грн.
2х120грн.
1 х 150.00
10х7грн.
10х10грн.
1м х 100гр
1м х 50грн
1 х 11 грн.

Запитувана Внесок
сума, грн.
з інших
джерел

Власний
внесок

250.00
240.00
450.00
70.00
100.00
300.00
300.00
110.00

1 х 890 грн 1 780 .00
2 000.00

500.00
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Стратегій соціального партнерства ТОВ ДТЕК і міст присутності Компанії ДТЕК
Адміністратором Конкурсу є БФ «АМЕР м.Зеленодольська».
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Програма впровадження та ефективної реалізації конкурсів міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських організацій та ініціативних груп
громадян в містах присутності Компанії ДТЕК

4.

5.
6.
7
8
9.

Розробка та наповнення розділів
сторінки «Обрії рідного краю»
(«Віртуального
музею
Зеленодольської ОТГ»)
Виготовлення
сувенірної
продукції ляльок-мотанок
Друк альманаху «Скарби Зеленої
Долини»(А4, 50-60 листів)
Друк
плакату
«Нащадкам
Великого Лугу» (А3)
Виготовлення магнітів
Урочисте відкриття:
1.Підготовка
та
проведення
відкриття (тканина, стрічки).
2. Солодкий стіл (чай та
солодощі).
3. Сувеніри (майстер – клас)
Всього

3000.00

1350.00
160 прим.

1 х 250 грн 40 000.00

100 прим.

1 х 15 грн.

1 500.00

1 х 8.00

2 400.00

300 шт.

50 грн.

50 грн.

300 грн.

300 грн.

300 грн.

300 грн
50 000.00

Конкурс «Місто своїми руками» реалізується в рамках
Стратегій соціального партнерства ТОВ ДТЕК і міст присутності Компанії ДТЕК
Адміністратором Конкурсу є БФ «АМЕР м.Зеленодольська».

5 000.00
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