
Бланк-заявка пропозицii (проекту), реалiзацiя якоi вiдбуватиметься за

рахунок коштiв громадського бюджету (бюджеry участi) у MicTi
Чернiговi на 2017 piK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

Iдентифiкацiйний ноп{ер проекту
(впuсус упобIlоваженu,й робочuй opzalt )

Пршrпimка: пункmu, зазначенi ,,*" € обов'язковuмu dля заповнення!

1.* Назва проекту.,
БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЕКТ (ШКОЛИ ЧЕРНIГОВА ТЕРИТОРIЯ
ТОЛЕРАНТНОСТI. НАВЧАННЯ ШДЛIТКIВ БЕЗКОНФЛIКТНIЙ ПОВЕДIНЦI)

2.* Вид проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак ,,х", якLlй вказуе muп
проекmу):

проект: *малий П великий
Проект буде реалiзовано на територii MicTa Чернiгова.

Безкоштовний rтроект будa реалiзовуватись в загальноосвiтнiх школах м.
Чернiгова, в яких за результатами попереднього дослiдження буде виявлено високий
piBeHb пiдлiтковоi агресивностi.

3.* Адреса, назва установи/закладу, булинку:

вул. Шевченка, 95, м. Чернiгiв, Украiна |4027. Чернiгiвський нацiональний
технологiчниЙ унiверситет, факультет соцiальних технологiЙ, оздоровлення та

реабiлiтацii, кафедра органiзацii соцiально-психологiчноТ допомоги населенню.

4.* Короткий опис проекту:
Безкоштовний проект спрямований на пiдлiткiв, rцо перебувають в школах на облiку

в групi ризику, створення виховних умов для свiдомоi вiдмови вiд використання
насильства як способу поведiнки. Силами робочоi групи проекту та студентiв-
волонтерiв факультету соцiальних технологiй, оздоровлення та реабiлiтацii ЧНТУ у
загальноосвiтнiх закладах м. Чернiгова буде здiйснено дiагностичне дослiдження
проявiв агресii пiдлiткiв у повсякденному життi як прояву iнтолератностi. Учнi групи

риЗику проЙдуть тренiнгове навчання за авторською методикою, lцо спрямована на
Зниження рiвня агресивностi, а соцiальнi педагоги i шкiльнi психологи шкiл м.
Чернiгова отримають вiдповiдне методичне забезпечення.

5. Опис проекту:
Проект мае завдання зниження рiвня агресивностi та конфлiктноi взаемодii в

пiдлiтковому середовищi.

На початку реалiзацii проекту буле проведено соцiально-психологiчне
дослiдження щодо виявлення шкiл MicTa, в яких буде визначено високий piBeHb

конфлiктностi та схильностi до фiзичноi агресii.
У результатi дослiдження у вибраних школах булуть проведенi корекчiйнi заходи

зi школярами групи ризику щодо запобiгання та профiлактики конфлiктноТ взаемодii
(за авторською програмою). А також буле проведено тренiнговi заняття з батьками
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пiдлiткiв групи ризику щодо навчання ефективним способам реагування у ВИпаДКаХ

пiдлiтковоi агресii.
Корекцiйна тренiнгова програма базуетьоя на моделюваннi стилiв поведiнки в

проблемних ситуацiях, забезпечу€ процес навчання шляхом опанування

ненасильницькою моделлю поведiнки при вирiшеннi конфлiктiв.

На заключному етапi школам будa запропонована авторська корекцiЙна

тренiнгова програма з метою подальшого ii самостiйного застосування при роботi з

учнями пiдлiткового BiKy.

,Щля оцiнки ефективностi корекцiйноi роботи в проектi передбаченi дiагностичнi

зрiзи: первинний (до початку реалiзацii програми) i вторинний (пiсля ii закiнчення).

б.* Iнформацiя стосовно доступностi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa

Чернiгова у разi його реалiзацii:
I_{ей соцiально-освiтнiй проект буде географiчно, iнформацiйно та фiнансово

доступним для ycix педагогiв м. Чернiгова.

7. Обrрунтування необхiдностi реалiзацii проекry, а також його бенефiцiари:

Проблеми подолаЕня насильства серед пiдлiткiв е сьогоднi вкрай актуальною.

напружена, нестiйка соцiально-економiчна обстановка, що склаJIася в даний час в
нашiй краiЪi, зумовлюе зростання рiзного роду вiдхилень в особистiсному розвитку i
поведiнцi пiдлiткiв. Особливу тривогу викликае цинiзм, жорстокiсть у певноi категорii

сучасних дiтей. Майже у кожному класi с <типовi пiдлiтки-агресори), якi повОдЯТься

з}хвzrло i в оточеннi однолiткiв, i з дорослими. Не знаючи аJrьтернативних метоДiв

вирiшення конфлiктiв, пiдлiток часто спрямовус власну агресiю на навкоЛишнiй cBiT.

Проект кШколи Чернiгова територiя толерантностi. Навчання пiдлiткiв

безконфлiктнiй поведiнцi>) спрямований на змiну ситуацii, що склаJIася.

Корекцiя i профiлактика агресивних проявiв у пiдлiткiв буле спрямована на

формування конструктивних способiв взасмодii з навколишнiм, навичок саморегуляцii

своеi поведiнки, навчання контролю i управлiння гнiвом, розвиток емпатii.

Робота з педагогами буле нацiлена на iнформування про шляхи дiагностики,
навчання взаемодif з агресивними пiдлiтками, профiлактицi та корекцii аГреСиВних

проявiв.
Основна л4еmа проекmу - зменшення рiвня пiдлiтковоi агресiТ та формУваннЯ

толерантного ставлення при взасмодiТ з оточуючими.

У проектi видiляють ся mрu цiльовi zрупu,. пiдлiтки, вчителi та батьки. ОСнОвНИЙ

наголос буде зроблено на роботу з пiдлiтками групи ризику шляхом реалiзацiТ

aBTopcbKoi корекцiйноi програми, мета якоi - навчити школярiв самостiЙно вирiшувати

своТ проблеми, не вдаючись до насильства.

Завdання, що будуть вирiшенi в ходi реалiзацiТ проекту:

- формування у пiдлiткiв групи ризику конструктивних способiв взаемоДii З

оточуючими;
- сприяння розвитку у пiдлiткiв емпатii, розумiння емоцiйного стану iншоi лЮДиНИ;

- опанування ефективними формами вирiшення конфлiктiв;

- навчання навичкам саморегуляцiТ власноТ поведiнки.

Результати реалiзацii проекту будуть кориснi :

- батькалц дiтей групи ризику, якi зможуть знайти порозумiння з дiтьми;



- школам, оскiльки у рамках проекту соцiальнi педагоги i шкiльнi психологи
отримають методичне забезпечення щодо формування толерантноi моделi поведiнки
школярiв;
- громадi MicTa Чернiгова, оскiльки своечасна корекцiйна та профiлактична робота з

пiдлiтками е запорукою ix успiшного дорослiшання i подальшого толерантного
ставлення до оточуючого середовища.

8.* Орiснтовца BapTicTb (брутто) проекту:

9.* Список з пiдписами щонайменше 15 громадян Украiни, якi належать до
територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю
пропозицiю (проект) (oKpiM його aBTopiB), що додасться. Кожна додаткова cTopiHKa

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступноi сторiнки
(необхidно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).

Складовi завдання
OpieHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

1. Витрати, пов'язанi з проведенням
психологiчного дослiдження (друкована

засоби iнтерв'ювання тощо)

соцiально-
полiграфiя, 10000 грн.

2. Залучення

iнструментарiю
анкет засобами
ана_пiз)

фахiвцiв до розробки i опрацювання

дослiдження фозробка анкети, обробка
SPSS, статистичний аналiз, факторний

5000 грн.

3.Оплата транспортних
школи для проведення
протягом б мiсяцiв)

послуг (доставка оргтехнiки в

тренiнгiв, 15 поiЪдок на мiсяць 9500 грн.

4. Поточнi витрати (канцелярiя, роздатковi та дидактичнi
матерiали тощо дJuI tIроведення тренiнгiв)

15000 грн.

5. Витрати на trроведення тренiнгiв (залучеЕня фахiвцiв
для проведення 45 тренiнгiв)

635000 грн.

6. Закупiвля оргтехнiки для проведення тренiнгових
занять

35000 грн.

6. Матерiальне забезпечення проведення круглих столiв
з педагогами i громадськiстю MicTa (друк i
розповсюдження методичних матерiалiв, папiр,
iнформацiйно-комунiкативне спiлкування тощо)

10000 грн.

7. Оплата оренди примiщень 7000 грн.

РАЗоМ: 155 тис. грн.



10.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi булуть загальнодосryпнi, у
тому числi для aBTopiB iнших пропозицiй, мешканцiв, пrrедставникiв ЗМI. з метою
обмiну думкрми. iнформацiец. можливих yзгоджень i т.д.

висловлюю свою згоду на використання мосi електронноi адреси для зазначених вище

цiлей:

Мазур Тамара Василiвна offerlund@gmail.com

Лещенко Марина СвгенiТвна moтgun-marina@yandex.ru

ПЦпис особи, що да€ згоду на викOристання своеI електронноТ адреси ...

Примiтка:
KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвсько'i MicbKol

ради), вказуються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка с недоступною для
громадськостi.




