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)

Завдяки отриманій перемозі в 2016 році проекту "Здорова дитина - сильна країна" у нас створений
сучасний спортивний майданчик, але з причини великої вартості спортивного обладнання нам не
вдалося до кінця укомплектувати свій майданчик . Наш майданчик розрахований на 70 дітлахів, а на
даний момент, використовуючи існуюче обладнання, повноцінно та ефективно залучатися до
навчально - виховного та оздоровчого процесу в змозі тільки 40 дітей. Тому нам необхідно
доукомплектувати майданчик обладнанням для охоплення усіх дітей заняттями з фізичної культури ,
спортивними розвагами та святами не чекаючи черги. Сучасне спортивне обладнання дозволить
урізноманітнити види спортивної діяльності , виховувати у дітей потребу займатися спортом та
нвчатися здоровому способу життя. А також це дасть змогу вихователям та інструктору з фізичного
виховання більш ефективніше організовувати та проводити спортивні заходи.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Метою проекту є доукомплектація спортивного майданчика новим сучасним обладнанням для
охоплення усіх малюків спортивними заходами та створення умов ефективного навчально-виховного
процесу , де діти зможуть в повному обсязі тренувати і розвивати силу, спритність, винахідливість,
швидкість і точність рухів, правильну поставу, увагу, виховувати почуття дружби, згуртованості,
колективізму, що сприяє повноцінному фізичному розвитку малюків, укріпленню їх здоров’я .
Завдання проекту:
1. Постійне інформування батьків і жителів селища про перебіг реалізації проекту.
2. Залучення до реалізації проекту якомога більше батьків і жителів селища.
3. Удосконалення та доповнення новим спортивним обладнанням спортивно –ігрового майданчика
« Здорова дитини – щаслива родина».
4. Урочисте відкриття проекту
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

Проект поширюється на дітей дошкільного віку від 3 до 6 років -70 осіб, їх батьків - 115осіб,
працівників підприємства Петрівського ДНЗ № 1 «Берізка» - 22 людини.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1

Назва діяльності
Інформування громади
проекту

2

Підготовка та планування території для
доповнення новим спортивним
обладнанням спортивного майданчика
«Здорова дитина – щаслива родина»
- Покос трави
- Розрівняння та розробка грунту

11.07.2018
25.07.2018

3

Замовлення та придбання спортивного 26.07.2018
обладнання:
15.09.2018
- Дитяча гірка «Ромашка»

про

Терміни
початок 06.07.2018
10.07.2018

Примітка
- Ініціативна
батьки

група

–

– Ініціативна
батьки

група

–

– Ініціативна
підрядник

група

-

4

- Стіна для лазіння «Бабочка»
- Лаз «Машинка»
Транспортування спортивного обладнання Вересень 2018
до пункту призначення

Ініціативна
батьки

група

–

– Ініціативна
батьки

група

-

Ініціативна
батьки

група

-

01.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
21.10.2018
22.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
31.10.2018

– Ініціативна
батьки
– Ініціативна
батьки
– Ініціативна
батьки
– Ініціативна
батьки

група

-

група

-

група

–

група

–

Публікація
матеріалів
про
перебіг 01.11.2018
реалізації проекту:
10.11.2018
- На сторінках місцевих видань,
- Сайтах ДНЗ, міської ради м. Щастя та
АМР м. Щастя
Урочисте відкриття дитячого спортивного 30.11.2018
майданчика .

– Ініціативна
батьки

група

-

5

Придбання будівельного матеріалу:
01.09.2018
- Піску,
05.09.2018
- Щебеню,
- Цементу, для фіксації конструкцій
спортивного обладнання

6

Ремонт
існуючого
обладнання

7

Монтаж
спортивного обладнання на
території майданчику
Установка спортивного обладнання на
майданчику
Прибирання майданчику від будівельного
сміття
Художнє оформлення території:
- Фарбування існуючого обладнання
- Придбання повітряних кульок

8
9
10

11

12

- Відео зйомка

спортивного 01.08.2018
31.08.2018

Ініціативна
група
–
батьки,
адміністрація
селищної
ради,
представники ДТЕК,
ТРК Енергія.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
На території дошкільного закладу удосконалено спортивний майданчик 400 кв.м де створенні
більш ефективні умови для повноцінного фізичного розвитку 70 дітлахів. Залучено 130 осіб до
реалізації проекту. Доповнено спортивний майданчик сучасним спортивним обладнання у кількості :
Дитяча гірка «Ромашка» - 2 шт ; Стінка для лазіння «Бабочка» - 2 шт; Лази «Машинка»- 2 шт.
Організовано 5 суботників до яких було залучено 130 осіб. На сторінках місцевих видань, сайті
дошкільного навчального закладу http://www.berezka.lg.ua/, міської ради міста Щастя
http://www.schastye.lg.ua/ та АМР міста Щастя https://www.facebook.com/amr.schastye.org/ , видано 5
публікацій, на ТРК «Енергія» - 1 відео репортаж та зроблено 5 оголошень.
Якісні результати:
На території дошкільного закладу створено повноцінне розвивально-спортивне середовище шляхом
доповнення новим спортивним обладнанням: дитячі гірки "Ромашка", стінки для лазіння "Бабочка",
лази "Машинка". Удосконалені умови для ефективного навчально-виховного процесу , для організації
спортивно - розвивальних заходів, для зміцнення здоров'я усіх малюків,та формування здорового
способу життя.
Активізовано та залучено до реалізації проекту педагогічний колектив, батьків, жителів селища.

Проведено п’ять суботників. Всі заходи по удосконаленню спортивного майданчика були висвітлені
в місцевій пресі, сайтах ДНЗ http://www.berezka.lg.ua/, міської ради міста Щастя
http://www.schastye.lg.ua/ , АМР міста Щастя https://www.facebook.com/amr.schastye.org/ , ТРК «Енергія».
6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект розрахований на тривале використання спортивного обладнання та фізичного розвитку дітей
дошкільного віку. Встановлене обладнання згідно гарантійного листа буде прийняте на баланс
Петропавлівської селищної ради. Поточний нагляд та косметичний ремонт буде здійснюватися силами
батьків та робітників дитячого закладу. Надалі буде вдосконалюватися спортивний майданчик,
збільшуючи кількість сучасного дитячого спортивного обладнання, створюючи сприятливі умови для
підтримки здорового способу життя та покращення фізичного стану дітей.
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)

В проекті бере участь колектив ДНЗ «Берізка» смт. Петропавлівка
Кондратова Валентина Іванівна – завідувач ДНЗ №1 «Берізка». Участь у проекті - координація робіт,
залучення партнерів, контроль за коштами тел. (06472)36-4-34,

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Проведення батьківських зборів на початку проекту, постійне висвітлення інформації на сайті
дошкільного навчального закладу http://www.berezka.lg.ua/, міської ради міста Щастя
http://www.schastye.lg.ua/, АМР міста Щастя https://www.facebook.com/amr.schastye.org/ , в місцевій пресі.
Урочисте відкриття спортивного майданчику із залученням зацікавлених осіб, соціальних партнерів,
депутатів, ТРК «Енергія», що дасть додатковий стимул для подальшої роботи в цьому напрямку.
9. Бюджет, в грн
№

1

2

3

Назва видатків

Розрахунки по
даним видаткам

Підготовка та
планування території
для доповнення новим
спортивним
обладнанням
спортивного
майданчика «Здорова
дитина – щаслива
родина»
2 чоловіка х 600-00
- Покос трави
- Розрівняння та 6 чоловік х 200-00
розробка грунту
Замовлення
та
придбання
спортивного
обладнання:
2 шт х 10000-00
-Дитяча гірка
«Ромашка»
- Стіна для лазіння 2 шт х 12650-00
«Бабочка»
2шт х 4850-00
- Лаз «Машинка»
Транспортування
спортивного

Загальна
сума,
грн.

Запитувана Внесок
сума, грн.
з інших
джерел

Власний
внесок

1200-00

1200-00

1200-00

1200-00

20000-00

20000-00

25300-00

25300-00

9700-00
2000-00

9700-00
2000-00

обладнання до пункту
призначення
4

Придбання
будівельного
матеріалу:
- Піску,
- Щебеню,
- Цементу

1тона х

400-00

500-00

500-00

0,2 тони х 1000-00

200-00

200-00

75 кг х 3-00

225-00

225-00

5

Ремонт
існуючого 4 чоловіка х 150-00
спортивного
обладнання

600-00

600-00

6

Монтаж спортивного 10 чоловік х 150-00
обладнання
на
майданчику ДНЗ

1500 -00

1500 -00

7

Установка
спортивного
обладнання
майданчику ДНЗ

1500-00

1500-00

250-00

250-00

200 -00

200-00

100-00
50-00

100-00
50-00

75-00
25-00
150-00
50-00

75-00
25-00

10 чоловік х 150-00
на

8

Прибирання
5 чоловік х 50-00
майданчику
від
будівельного сміття

9

Художнє оформлення
спортивного
майданчику:
Різнокольорова
- Фарбування
фарба
існуючого
4 літра х 50-00
обладнання

10

11

Публікація матеріалів
про перебіг реалізації
проекту:
На
сторінках 2 публікації х 50-00
місцевих видань,
2оголошення х 2500
- Сайті ДНЗ,
1 публікація х 75-00
- Сайтах міської ради 1оголошення х 25м. Щастя та АМР м. 00
Щастя
2 публікації х 75-00
2оголошення х 2500
Урочисте
відкриття Повітряні кульки
дитячого спортивного 100 шт. х 5-00
майданчика :
- Відео зйомка
1 х 500-00
ВСЬОГО:

150-00
50-00

500-00

500-00

500-00
65825-00

500-00
55000-00

700-00

10125-00

