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)

Ми , батьки дітей які відвідують ДНЗ «Зірочка» , бачимо, що майданчик дитячого садка
дуже великий, але немає облаштованого місця, де діти можуть займатися
елементарними фізичними вправами, фізично розвиватися, вести здоровий та активний
спосіб життя . Робітники ДНЗ за допомогою батьків, власноруч облаштували
майданчик ( вкопали автомобільні шини, пофарбували їх,зробили яму для стрибків),
але все це недовготривале, неестетичне та вимагає постійного оновлення , ремонту і
заміни.
Участю у цьому проекті ми прагнемо створити сприятливі умови для організації і
розвитку фізичної культури малят, зміцнення їх здоров’я, задоволення потреб у
руховій активності, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану
вихованців .
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Мета: створення комфортних і корисних умов для повноцінного фізичного
розвитку дітей дошкільного віку, зміцнення їх здоров’я, задоволення потреб у
руховій активності шляхом облаштування спортивного осередку на території закладу.
Завдання:
1.Залучення до реалізації проекту максимальної кількості батьківської
громадськості, співробітників ДНЗ «Зірочка» та всіх бажаючих міста Щастя.
2 Встановлення сучасного безпечного яскравого обладнання на території
дитячого садка «Зірочка»
3. Постійне інформування мешканців міста про хід реалізації проекту.
4. Урочисте відкриття.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи

(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)
Діти відвідуючи дитячий садок «Зірочка»-115 , їх батьки- 230, колектив дитячого садка
– 25, діти- малюки найближчих домів – 20.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

1

Назва діяльності

Терміни
06.07.2018
Інформування жителів міста про

початок реалізації проекту.
2
3
4

Визначення місця для установки 06.07. – 08.07.2018
спортивних елементів
Замовлення
та
придбання 10.07. -31.08.2018
спортивного обладнання
Інформування жителів про хід Постійно
реалізації проекту

Примітка
Ініціативна
група,батьки,співробітники
ДНЗ
Ініціативна група, ТРК
Енергія, сайт м.Щастя
Ініціативна група
Иніціативна група, ТРК
«Енергія»,
газета
«Рекламка», сайт м.Щастя
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5

6
7
8

Підготовка місця для установки 10.09. -12.09.2018
нового
спортивного
обладнання(розробка
ґрунту,видалення старого знаряддя
та інше)
17.09.-23.09.2018г.
Монтаж спортивного обладнання.
Урочисте
осередку.

відкриття

спортивного 16.11.2018

Виготовлення відеороліку і
презентації (PowerPoint) о ході
виконання проекту «Стежинка
здоров'я для малят»

12.11.-30.11.2018

Ініціативна група,батьки
співробітники ДНЗ

Ініціативна група,батьки,
співробітники ДНЗ
Иніціативна група, ТРК
«Енергія»,Щастинська
міська рада
ТРК «Енергія, творча
група батьків.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:

Проведено батьківські збори батьків діти яких відвідують дитячий заклад, 115
дітей дошкільного закладу отримали можливість займатися фізичними і
розвивальними вправами на свіжому повітрі, розвивають рухові навички,
підвищують емоційне задоволення і відповідно покращують психофізичний стан
організму. Батьки стали активними учасниками проведення спортивних свят та
розваг.
Облаштовано спортивний майданчик -1 шт.,встановлено спортивних елементів11 шт.:
-ігрова сітка»Кроха» - 1шт.;
-шагоход «Малютка» - 1шт.;
-«Лаз горизонтальний» - 1 шт.;
-«Бум» - 1шт.;
- стінка для кидання«Кроха» -1 шт.;
- стінка для лазання – 1шт.;
-«Лабіринт»-1шт.;
-лавки – 4 шт.,створено місце для стрибків у довжину,встановлено кільце для
ігри у баскетбол.
Якісні результати:

Створена цілісна система навчально-виховної роботи, спрямована на формування
потреби у здоровому способі життя. Облаштовано спортивний майданчик, придбано та
встановлено спортивне обладнання ꞉ ігрова сітка «кроха», шагохід «малютка»,стінка
для кидання «кроха»,стінка для лазання, «бум», «лаз», «лабіринт»,лавки, створено місце
для стрибків у довжину,встановлено кільце для ігри у баскетбол. Задовільнено потреби
батьків в організації та здійсненні фізичного розвитку дітей, зниження рівня
захворюваності дітей, зусілля батьків спрямовані на благоустрій території дошкільного
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закладу для проведення заходів з фізичного розвитку . Продемонстровані можливості
ініціативної групи громади у вирішенні питання оздоровлення дітей .
6. Довгостроковий вплив проекту.

Подальший розвиток проекту припускає підтримку порядку та чистоти на території
майданчику, спільну роботу батьків та співробітників ДНЗ,їх відповідальність за стан
фізкультурного обладнання. Даний майданчик дасть можливість повноцінно
здійснювати усі фізкультурно-оздоровчі заходи з дітьми дошкільного віку протягом
багатьох років.
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)

ТРК Енергія, КП «Жилстройсервіс», батьківська громадськість, співробітники ДНЗ
«Зірочка»
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?

ТРК Енергія, міський сайт м.Щастя ((http://www.schastye.lg.ua/), сайт АМР м.Щастя
(www.facebook.com/amr.schastye.org), 13011980@i.ua сайт ДНЗ
9. Бюджет, в грн.

№ Назва видатків

Розрахунки
Загальна
за
даними сума,грн..
видатками
Проведення
6*50,00=300, 300,00
підготовчих робіт, 00
демонтаж старого
обладнання.
Шагохід
Придбання
49850,00
«Малютка»спортивного
1*4300;
обладнання

Запитува
на
сума,грн..
0,00

Внесок
інших
джерел
0,00

з Власний
внесок

49850,00

0,00

0,00

Придбання
будівельних
матеріалів
монтажу
обладнання

0,00

0,00

1500,00

300,00

«Лаз» -1*5450;
«Лабіринт»1*11300;
«Бум»-1*5850;
Стінка«Кроха»
- 1*4700;
Стінка
для
лазання-1*4550;
Сітка «Кроха» 1*6900;
Лавки паркові –
4*1700

1500,00

1500,00

для
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Створення
місця
для
стрибків
у
довжину.
Монтаж
нового
спортивного
обладнання.
Придбання піска в
яму для стрибків
Підготовка
до
відкриття

2*250,00

500,00

0,00

0,00

500,00

5*100,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1000,00

1000,00

0,00

500,00

500,00

Повітряні
кульки 25*4,00;
Подарунки
300,00

400,00

0,00

0,00

400,00

Інформаційна
500,00
компанія(відеоролик на
ТВ
«Енергія»,презентація
powerpoint-на
сайті
АМР м.Щастя,стаття у
газеті)

500,00

0,00

250,00

250,00

Урочисте відкриття. Аніматори
2*200,00;
Спортивне свято.

400,00

0,00

0,00

400,00

Всього:

55450,00
грн

49850,00
грн

750,00 грн

4350,00
грн

55450,00 грн
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