Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Протягом роботи Приморської ДМШ ми неодноразово проводили концерти для середньої та старшої групи
дитячих садків «Казка», «Вербиченька», «Ромашка», учнів молодших класів ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3,
Преславська БЗОШ. Подібні заходи дозволяють розширювати кругозір дітей, надають змогу знайомитись
музикою, вивчати музичні інструменти, в свою чергу для учнів музичної школи – це корисна концертна
практика. Нажаль, ми не можемо спланувати необхідну кількість заходів через відсутність звукового та відео
обладнання, попередні концерти ми проводили орендуючи техніку в інших закладах.
Відсутність можливості проведення подібних концертів впливає на розвиток дітей в нашій громаді, вони
не мають змоги на достатньому рівні розвивати свої естетичні смаки, культуру поведінки, зростати розумними,
а це майбутнє нашого міста.
Завдяки участі в конкурсі та успішній реалізації проекту ми зможемо повністю укомплектувати актову залу
Приморської ДМШ під сучасну дитячу філармонію, що в свою чергу дозволить вирішити зазначену проблему
та стане гарним подарунком до 55 річчя нашої школи.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту
Головна мета – створення відповідних умов для виховання естетичних смаків, культури поведінки,
активізація прагнень до творчості у слухачів та професійне вдосконалення навичок учнів музичної школи.
«Діти – дітям» - найкращий метод і приклад у культурному вихованні.
Завдання:
1. Максимальне охоплення контингенту дітей естетичним вихованням та активізація творчості через
проведення різнотематичних концертів протягом навчального року.
2. Створення умов для підвищення виконавської майстерності учнів ДМШ в оновленій актовій залі.
3. Комплектація актової зали необхідним обладнанням та меблями: аудіо, відео апаратура, комп’ютерна
техніка, стільці.
4. Широке інформування жителів міста про реалізацію проекта
5. Урочисте відкриття «Дитячої філармонії»

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Результат реалізації проекту спрямований на таку цільову групу:
Діти дошкільного віку:
дитячий садок «Казка» - 80 чол.
дитячий садок «Вербиченька» - 70 чол.
дитячий садок «Ромашка» - 20 чол.
Учні молодших класів:
ЗОШ №1 – 250 чол.
ЗОШ №2 – 80 чол.
ЗОШ №3 – 100 чол.
Преславська БЗОШ – 60 чол.
Учні КЗ «Приморська ДМШ» - 108 чол.
Викладачі КЗ Приморська ДМШ» - 13 чол.
Окрім цього наш проект спрямований і на доросле населення (25+), протягом реалізації проекту
заплановано два концерти для дорослих – 110 чол.
Мобільність придбаного обладнання дозволить проводити концерти в інших місцях, ми плануємо провести
протягом року 2 концерти в Преславській спеціалізованій школі - інтернаті – 100 осіб.
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4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название деятельности
Інформування про початок проекту
Моніторинг найкращих цінових
пропозицій
Замовлення та придбання обладнання
Придбання меблів
Облаштування приміщення «Дитячої
філармонії»
Урочисте відкриття Дитячої
філармонії, концерт

Сроки
6 липня 2019р.
7 – 15 липня 2019

Примечание
Ініціативна група
Ініціативна група

16-20 липня 2019р.
21 - 25 липня 2019р.
15 - 20 серпня
2019р.
4 вересня 2019р.

Ініціативна група
Ініціативна група
Ініціативна група
Ініціативна група

5. Очікувані результати
Обладнано зал ДМШ площею 40м2.
Придбано та встановлено:
1. Активна звукова колонка Alto Professional TX215 – 2 шт.
2. Мікрофон SHURE SM58 – 3 шт.
3. Мікрофонні стойки – 4шт.
4. Мікшерний пульт AL Audio SMR8 – 1 шт.
5. Відео-проектор – 1шт.
6. Мікрофонні кабелі RockCable30310D6 (10м) -5 шт.
7. Ноутбук – 1шт.
8. Стільці – 40шт.
Проведено 5 суботників до яких долучилося 30 осіб
Кількість відвідувачів – 400
Кількість концертів в актовій залі – 10
Кількість виїзних концертів – 2
Кількість онлайн-трансляцій – 10
Кількість публікацій в ЗМІ – 10
Якісні результати:
Завдяки створенню відповідних умов для проведення концертів на базі ДМШ з’явилась можливість у
дітей з дошкільного віку та початкових класів ЗОШ регулярно відвідувати концертні заходи живої
музики, виховувати культуру поведінки, активізувати творчі здібності. А також вдосконалювати
виконавську майстерності учнів ДМШ. Сучасне обладнання дає можливість проводити музичні
заходи на високому технічному рівні робить їх більш якісними та цікавими.
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6. Довгостроковий вплив проекту.
Запровадження «Дитячої філармонії» в довгостроковій перспективі дозволить покращити
особисті якості дітей, надихнути на творчість. Знайомство з музичними композиціями класиків та
сучасних митців дозволить розширити кругозір підростаючого покоління. Постійна концертна
діяльність дозволить покращити навички учнів, вдосконалюючи їх вміння. Завершення строків
проекту по конкурсу «Громада своїми руками» не є завершенням проекту в цілому. Концертна
програма планується на цілий навчальний рік, який щороку матиме вдосконалення та оновлення.
Придбане обладнання знаходиться на базі ДМШ, працівники ДМШ будуть слідкувати за його
збереженням та підтримувати у належному стані.
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):
х

Ні
Так

_Як елемент Smart в нашому проекті ми хочемо відзначити підтримку нашого партнера ГО
«Приморськ
24/7».
Smart
елемент
полягає
в
проведені
онлайн
трансляції
заходів._________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
-

-

Керівництво дитячих садків, ЗОШ – проведення інформаційної компанії серед учнів та
вчителів;
Відділ культури Приморської міської ради – транспортні послуги для виїзних концертів;
ГО «Приморськ 24/7» - супровід сторінки в соціальних мережах, онлайн трансляція заходів;
Приморська ДМШ – організація та проведення концертів;
Приморська міська рада – закупівля додаткового обладнання – лист підтримки;

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?






Інформування через ЗМІ: газета «ЮГ – інформ», ТК «Юг»
Facebook сторінка Приморської ДМШ - https://www.facebook.com/MusicPrim/
Сторінка та сайт Приморської міської ради - http://mrprim.zp.ua/
Сайт ГО «Приморськ 24/7» - http://prim24.in.ua/
Youtube-канал «Студія Прим24» - https://www.youtube.com/c/Прим24Студія
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10. Бюджет, в грн

№ Назва видатків

Розрахунки
Запитува Внесок з
Загальна
по даним
на сума, інших
сума, грн
видаткам
грн
джерел

Активна акустична система
2шт*9000
1 Alto Professional TX215
Мікшерний пульт AL Audio
1шт*3800
2 SMR8
3 Мікрофон SHURE SM58,

3шт*3600

Мікрофонні стойки
4 SaundKing SKDD130

4шт*500

Ноутбук Acer Aspire 3 A3155 53G-53QX (NX.H18EU.031) 1шт*14600
Проектор Aser X 128H
1шт*9000
6 (MR.JQ811.001)
Мікрофонний кабель
7 RockCable30310D6

5м.*260

8 Стільці

40шт*500

9 Послуги автоперевезників

8п.*500

Підготовка та проведення
10 концертів
ВСЬОГО

18к.*350

Власний
внесок

18000

18000

0

0

3800

0

3800

0

10800

10800

0

0

2000

0

2000

0

14600

14600

0

0

9000

9000

0

0

1300

0

1300

0

20000

20000

0

0

4000

0

0

4000

6300
89800

0
72400

0
7100

6300
10300
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