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)

На теперішній час в ДНЗ «Зірочка»120 вихованців можуть розвивати свої творчі,
артистичні здібності тільки в приміщення закладу (музична зала). За підсумками роботи
останніх трьох років ми бачимо, що кількість дітей, які мають достатньо розвинуті
здібності, складає майже 80% від загальної кількості. Їх треба відшліфовувати та
зберігати, а у іншим просто допомогти виявити свої таланти та розвинути їх. Те, що це
краще робити на свіжому повітрі влітку, знають і батьки, і вихователі.
В літній оздоровчій період року діти більшу частину дня проводять на свіжому
повітрі, але облаштованого куточку для творчої діяльності в нас на території дитсадка
немає. Тому, ідея створення «Центру розвитку творчості» на території закладу є дуже
важливою задачею для нас. Створення спеціального простору розвитку майбутніх
талановитих дітей надасть можливість підштовхнути їх до тієї справи або творчої
діяльності, які ближчі по здібностям кожній окремій дитині.
В роботу «Центру розвитку творчості» та його заходи будуть залучені також
вихованці ДНЗ «Берізка» (смт Петропавлівка) та діти, які мешкають поблизу закладу,
але не відвідують його.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Мета: створення сприятливих, комфортних умов для формування основ
морально – естетичних якостей, виявлення та розвитку творчих здібностей дошкільнят
шляхом створення «Центру розвитку творчості» на території ДНЗ “Зірочка”.
Завдання:
1.Залучення до реалізації проекту максимальної кількості батьківської
громадськості, співробітників ДНЗ «Зірочка» та всіх бажаючих міста Щастя.
2. Створення розвивально-пізнавального осередку шляхом придбання сучасного
розвивального обладнання .
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» -120, їх батьки - 230, колектив дитячого
садка «Зірочка»– 55, діти відвідуючи дитячий садок «Берізка»- 67, їх батьки -130 та
колектив- 25, усі бажаючі малюки найближчих домів.
№

1
2
3

4. Заходи та робочий графік їх проведення
Назва діяльності
Терміни

Інформування жителів міста про 05.07. – 08.07.
початок реалізації проекту.
Замовлення
та
придбання 10.07. -31.07.
обладнання
Доставка
та
розвантаження 31.07. – 07.08.
обладнання

Примітка

Ініціативна група, ТРК
Енергія, сайт м.Щастя
Ініціативна група
Ініціативна група, батьки,
співробітники ДНЗ
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Інформування жителів про хід постійно
реалізації проекту

5

Облаштування осередку

01.08-31.08.

6

Урочисте відкриття «Центру
розвитку творчості» в ДНЗ
«Зірочка»
Розповсюдження результатів
проекту через засоби масової
інформації
Виготовлення відеороліку і
презентації (PowerPoint) о ході
виконання проекту «Центр
розвитку творчості»

02.09.2019

7

8

03.09.-30.11.

12.11.-30.11.

Иніціативна група, ТРК
«Енергія»,
розміщення
фото та відео звітів у
соціальних мережах, газета
«Рекламка», сайт м.Щастя
Ініціативна група, батьки,
співробітники ДНЗ
Иніціативна група, ТРК
«Енергія»,
Щастинська
міська рада
ТРК «Енергія, творча група
батьків.
ТРК «Енергія, творча група
батьків.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:

На території ДНЗ «Зірочка» створено «Центр розвитку творчості» для 120 дітей
ДНЗ «Зірочка», 67 дітей ДНЗ «Берізка» і діти найближчих домів. Діти отримали
можливість розвивати свої таланти, артистизм та творчість на свіжому повітрі;
приймати участь у різних заходах, підвищувати емоційне задоволення і покращувати
психологічний стан.
Проведено 4 суботника та написано та опубліковано 5 статей, випущено 1
відеоролик.
Облаштовано «Центр розвитку творчості» -1шт.,
встановлено елементів- 39 шт.
-намет для презентацій та ігр з дітьми-1шт.;
-лави -3шт.;
-стіл дитячий -5 шт.;
-крісло- мішок «Груша» - 30 шт.
придбано елементів: -10 шт.
Ноутбук -1 шт.;
Активна акустична система з радіомікрофонами 1 шт.;
Мікрофонна стійка -2 шт.;
Тримач для мікрофона – 4 шт.;
Подовжувач на котушці -1 шт.;
Мережевий фільтр -1 шт.
Батьки стали активними учасниками проведення різноманітних заходів для
розвитку творчості та таланту їх дітей на свіжому повітрі.
Якісні результати:

Шляхом придбання та встановлення яскравого, сучасного обладнання створені умови
для розвитку творчих здібностей дітей:
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за допомогою проектора на ноутбука дітям показують розвивальні та
навчальні відео;

за столами діти мають можливість для відтворення своїх емоцій в
творчій діяльності (ліплення, аплікації, малювання та інше);

для того, щоб діти відчували себе справжніми артистами при
проведенні театралізованих вистав, інсценування, розваг використовуються мікрофони
та акустична система;

для комфортного перегляду відео та вистав використовуються крісламішки.
Задовільнені потреби батьків у розвитку творчих здібностей їх дітей.
В ході реалізації проекту залучені та активізовані співробітники дитячого садку
та батьки вихованців.
Продемонстровані можливості ініціативної групи громади у вирішенні питання
розвитку творчості дітей.
Проведено інформування громадськості міста Щастя.
6. Довгостроковий вплив проекту.

Подальший розвиток проекту припускає щоденне використання обладнання для
дітей від 2 до 6 років, спільну роботу батьків та співробітників ДНЗ. Плануємо
розширення «Центру розвитку творчості», залучення дітей з інших навчальних
закладів, запрошення сторонніх експертів для розвитку творчих, розумових та
психологічних здібностей вихованців. Проведення різноманітних виставок дитячої
творчості та ярмарок для дітей та батьків.
Після закінчення проекту його результатами буде опікуватися адміністрація ДНЗ
я/с КТ «Зірочка». Заклад гарантує збереження та відповідальність за належний стан
обладнання та ремонт у разі необхідності.
7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):


Ні
Так

8. 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» - інформаційна підтримка,
батьківська громадськість – допомога в реалізації проекту;
співробітники ДНЗ «Зірочка» – допомога в реалізації проекту;
адміністрація ДНЗ «Зірочка» – організаційна, інформаційна підтримка, допомога
в реалізації проекту;
АМР м.Щастя – консультаційна, інформаційна підтримка;
9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про
успіхи вашого проекту?

Ми плануємо інформувати широку громадськість про успіхи нашого проекту засобами
 Розміщення відео сюжету на TV «Енергія»,
 Розміщення слайд-шоу на сайті м. Щастя (http://schastye-life.lg.ua)
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 Розміщення фото та відео звітів у соціальних мережах :
Instagram, Facebook, Twitter, Viber
( https://www.instagram.com/schastye.info /
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022090807322
 сайт АМР м.Щастя (www.facebook.com/amr.schastye.org)
 Розміщення щоденника «Центр розвитку творчості» на інтернет-сторінках ДНЗ
(https://www.facebook.com/groups/1483066855337531/ )
 Розміщення оголошення на сайті ВК «Дошка оголошень та об’яв»
(https://vk.com/club146342550 )
10. Бюджет, в грн.
№ Назва видатків

1

2

Придбання Крісломішок Груша Хатка
дитяча
Придбання Активна
акустична система з
радіомікрофонами
SoundKing LS331BT

Придбання
Мікрофонна стійка
SoundKing SKDD130
4 Придбання Ноутбук
Acer Aspire 5 A51551G-38EG
5 Придбання Намету
для презентацій та
кейтерингу 10,4
метра
6 ПридбанняТримач
для мікрофона
Gator Frameworks
GFW-MIC-CLIP
7 Стіл дитячий
квадратний
46х56х56 см
8 Лава без спинки
9 Подовжувач на
котушці У16-01
ПВС 2х1,5 25 м
10 Мережевий фільтр
4.5 м, 5 розеток
11 Встановлення
намету та лавок
12 Інформаційна
компанія (тв сюжет
трк "Енегрія",слайд
шоу на сайті
м.Щастя)

Розрахунки по
даним видаткам

Загальна
сума, грн

Внесок
Запитувана
з інших
сума, грн
джерел

Власний
внесок

30*850,0

25500

25500

0

0

1*6000,0

6000

6000

2*440,0

880

880

0

0

1*15300,0

15300

15300

0

0

1*18450

18450

18450

0

0

4*55,0

220

220

0

0

5*450

2250

2250

0

0

3*3450

10350

10350

0

0

1*450

450

450

0

0

1*150

150

150

0

0

5*200

1000

0

0

1000

Статті
5одн.*500
Відео 2000
Об’яви 500

5000

0

0

5000
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13 Урочисте відкриття
площадки

14 Доставка та
розвантаження
товару
15 Замовлення товару
16 Канцтовари,
витратні матеріали
Усього

Аніматори
2*500=1000
Подарунки 2000
5000
Святкове
оформлення 2000

0

5*500

2500

0

5год*200

1000

1000

1000

1000

95050

79550

0

5000

2500

0
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