Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Проблема сучасного промислового міста – «відірваність» людини від навколишнього середовища, надлишкове
захоплення «благами цивілізації», недостатній рівень екологічної свідомості та культури. Проте наше
існування залежить від того, чи навчимося ми жити у гармонії з природою, бачити її красу, зберігати її для
наступних поколінь. В місті Енергодарі з початку його будівництва склалися добрі традиції: будувати,
максимально зберігаючи зелені насадження, середовище існування живих істот. Але традиції потребують
підтримки і закріплення, а екологічну свідомість і культуру наших співгромадян,дітей, в першу чергу,необхідно
виховувати,прищеплювати.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета проекту полягає у прокладанні екологічної стежини «Світ плавнів» в околицях м.Енергодара, в
прибережній зоні Каховського водосховища. Тропа прокладатиметься за маршрутом, який буде
проходити по території, що є залишком легендарних Дніпровських плавнів. Пунктами маршруту є
місця для спостережень за рослинами та тваринним світом рідного краю (зупинки «Березова колка»,
«Сосновий бір», «Плавневе озеро», «Дюна», «Стара верба» та ін..), які будуть оздоблені
інформаційними стендами, куточками відпочинку, автономними камерами відеоспостереження.
Призначення стежини – місце проведення практичних занять гуртків,екологічної школи при ЕЦТКС,
навчальної практики школярів закладів загальної середньої освіти міста, виховних екологічних
заходів,походів вихідного дня, активного сімейного відпочинку, екологічного туризму.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Вихованці гуртків еколого-натуралістичного і краєзнавчого напрямів ЕЦТКС – 445
Учні шкіл міста – 6100
Жителі м.Енергодара - 53600

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

Назва діяльності

Терміни

1
2

Збори робочої групи проекту
Прокладання маршруту, створення
картосхеми стежини
Розробка проекту інформаційних
стендів для зупинок
Залучення волонтерів до реалізації
проекту. Висвітлення мети і завдань
проекту,
навчально-виховного
потенціалу екологічної стежини в
електронних і друкованих ЗМІ
Замовлення
та
придбання
інформаційних
стендів,
камер
ведеоспостереження
Облаштування зупинок стежини,
прибирання території
Монтаж інформаційних стендів,

19.08.2019
19.08.-23.08.2019

3
4

5

6
7

Примітка

22.08.-30.08.2019
Протягом всього
часу
реалізації
проекту

02.09.-16.09.2019

02.09.-16.09.2019
17.09.-30.09.2019
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8

камер відеоспостереження
Урочисте відкриття екологічної 06.10.2019
стежини

5. Очікувані результати
Кількісні результати: екологічна стежина стане додатковим ресурсом для проведення практичних
занять гуртків еколого-натуралістичного напряму ЕЦТКС протягом навчального року (216
вихованців) та краєзнавчого напряму (229 вихованців), організації і проведення екологічної школи для
дітей (плануються тижневі сесії тричі на рік: під час весняних, літніх та осінніх канікул для
вихованців гуртків ЕЦТКС і учнів шкіл, 3 групи по 12-15 дітей). Важко визначити кількість
мешканців міста, які захочуть пройти цією стежкою, але за умови ефективного інформування
кількість зацікавлених може досягти декількох сотень протягом року.
Якісні результати: Вихованці гуртків, учні шкіл краще знатиме флору і фауну нашого краю,
особливості рельєфу, гідрології тощо у природних умовах, оволодіють навичками спостереження,
вимірювань, опису природних об’єктів, складання гербарію та ін.. Діти і дорослі отримують
можливість провести вільний час, поповнюючи свої знання у єднанні з природою.
6. Довгостроковий вплив проекту. Формування екологічної поведінки у дітей і дорослих,
патріотичних почуттів. Практичні навички, які діти отримують під час занять на стежині,
сприятимуть формуванню їх життєвої компетентності, а, можливо, і професійної спрямованості.
Екологічна тропа може стати одним з туристичних об’єктів міста.
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
Встановлення автономних 3G камер відеоспостереження (принаймні на двох зупинках
маршруту) дозволить учням та вихованцям вивчати тваринний світ нашого краю, спостерігати за
природними явищами в режимі реального часу. За умови транслювання фото-, відеозаписів з камер на
сайтах місцевих ЗМІ «наблизити природу до себе» зможе кожний житель нашого міста. Камери
дозволять покращити і екологічну ситуацію у прибережній зоні, яка є популярною серед місцевих
рибалок, а тому досить засміченою.
+

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
- Інтернет-видання «En-news» - інформаційний партнер:
Електронна адреса en-news@ukr.net; контактний телефон: +38(095) 017-76-36
Інформування городян про хід реалізації проекту та заходи, які проводитимуться на його основі.
- Громадська організація «Запорізька обласна дитяча скаутська організація «Слідопит»»
(керівник Ніколаєв О.С.). – проведення робіт про прибиранню території, участь у прокладанні
маршруту
9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформування через:
сайт Енергодарського центру туризму,краєзнавства та спорту (https://s1bastet1.wixsite.com/mysite)
сторінку ЕЦТКС у Фейсбуці (https://www.facebook.com/EnCTKS/?epa=SEARCH_BOX)
Міське інтернет-видання «En-news» (https://www.en-news.com.ua)
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10. Бюджет, в грн.
№

1

2
3

4

5
6

7

8

Назва видатків
Виготовлення макетів
інформаційних
стендів, картосхеми
маршруту екологічної
стежини
Інформаційні стенди
1.20х1м
Роботи щодо монтажу
інформаційних
стендів на зупинках
стежини
Облаштування місць
відпочинку на
зупинках стежини (з
природних матеріалів)
3G GSM камери
Встановлення та
налаштування камер
відеоспостереження
Презентація
екологічної стежини
(виготовлення
буклетів, інших
інформаційних
матеріалів, послуги
ведучого тощо)
Разом:

Розрахунки
по даним

Загальна
сума

Запитувана
сума, грн..

Внесок з
інших
джерел

Власний
внесок

8х250.00

2000.00

8х2100.00

16800.00

600.00

600.00

600.00

7х250.00

1750.00

1750.00

2х6680.00
250.00

13360.00
250.00

400.00

400.00

35160.00

35160.00

2000.00

16800.00

13360.00
250.00

400.00

30160.00

400.00
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