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Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Чернігові

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Примітка: пункти, зазначені „ *” є обов ’язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
«Вибір-10»: впровадження науково обґрунтованої профілактики наркоманії, 
ВІЛ/СНІДу та злочинності серед учнів шкіл Чернігова»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує тип 
проекту):

проект: х малий □  великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
В науково-методичному центрі управління освіти (вул. Шевченка, 93), Чернігівській 
благодійній організації «Аратта» (вул. Станіславського, 40) та в 20-ти загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Чернігова.

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

м. Чернігів, вул. Шевченка, 93; 14027. Методичний центр управління освіти 
Чернігівської міської ради

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Підготовка 42-х тренерів профілактичної програми «Вибір». Проведення «Вибору» 
(десять уроків-сесій) для 700-та учнів в 20-ти ЗНЗ м. Чернігова. Проведення супутніх 
семінарів для тренерів з числа соціальних педагогів та психологів шкіл, студентів, 
курсантів. Проведення п’яти міжшкільних брейн-рингів для шестикласників на тему 
профілактики ризикованої поведінки. Створення п’яти фільмів для сесій «Вибору-10» 
та фільму про проект. Публікація робочого зошита для учнів «Вибору-10» та довідника 
для тренерів з профілактики. Конкурс малюнків та фотоконкурс на патріотичну тему.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

1

user
Пишущая машинка
8



Мета проекту:
• підготовка тренерів з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу і злочинності;
• проведення профілактики вживання наркотичних речовин, правопорушень та 

віктимної поведінки серед десятикласників та шестикласників ЗНЗ Чернігова;
• вдосконалення профілактичних інструментів та моделі (програма, тренери, 

партнери, ресурси).
Завдання проекту:

• визначення учасників та партнерів проекту;
• підготовка тренерів;
• круглий стіл для класних керівників класів проведення «Вибору»;
• проведення профілактичної програми «Вибір» для 700-т учнів в 20-ти ЗНЗ м. 

Чернігова;
• проведення 3-х супутніх семінарів на тему профілактики для тренерів;
• проведення попереднього та повторного дослідження ефективності 

профілактики;
• проведення п’яти міжшкільних брейн-рингів для шестикласників на тему 

профілактики ризикованої поведінки;
• створення п’яти фільмів для сесій «Вибору-10»;
• створення документального фільму про проект;
• видання довідника для тренерів з профілактики;
• видання буклету для учнів з питань профілактики;
• проведення конкурсу малюнків на тему «Слава Україні! Героям слава!»;
• проведення фотоконкурсу та тему «Слава Україні!»;
• презентація результатів проекту в Україні та на світових форумах з 

профілактики.

Партнери проекту:
• Управління освіти Чернігівської міської ради;
• Чернігівський національний педагогічний університет;
• Академія державної пенітенціарної служби України;
• Чернігівська обласна благодійна організація «Аратта»;
• Громадська організація «Центр профілактики «Вибір».

Очікувані результати проекту:
• зниження на 20% необґрунтованих пропусків шкільних занять 

десятикласниками;
• формування у учнів світогляду, несумісного із вживанням наркотичних речовин;
• формування у п’ятикласників навичок безпеки, лідерства, поведінки в кризовій 

ситуації;
• підготовка 42-х тренерів з профілактики (соціальні педагоги, психологи, 

студенти, курсанти), які будуть продовжувати профілактику негативних явищ 
серед дітей;

• формування в Чернігові громадської думки, що шанує Україну та орієнтується 
на вибір здорового способу життя.
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Інформація про реалізацію проекту та його результати буде доступною на Інтернет 
ресурсах: «Щит княжого граду» (www.shield.ho.ua), «Аратта» (www.aratta.ho.ua); a 
також на сторінці Facebook: “Prevention Center, “Choice”

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)
Основна мета проекту -  впровадження та поширення науково обґрунтованого підходу 
в профілактиці; створення профілактичних інструментів та моделей.

Проблема -  поширеність вживання наркотичних речовин, ВІЛ/СНІДу та злочинності в 
громаді Чернігова, брак поваги та лідерства.

Запропоновані рішення -  проведення профілактичної програми «Вибір» 
(www.shield.ho.ua), навчання соціальних педагогів шкіл, психологів, курсантів та 
студентів; створення та впровадження ефективних профілактичних інструментів та 
моделей.

Обґрунтування -  даний проект допоможе:
• соціальним педагогам та психологам - отримати навички науково обґрунтованої 

профілактики;
• десятикласникам -  робити відповідальний вибір в інтересах їх майбутнього;
• шестикласникам -  закріпити профілактичний ефект «Вибору-5»;
• чернігівській громаді -  знизити ризик девіантної поведінки, ВІЛ-інфікування,

вживання наркотичних речовин; пропагувати здоровий спосіб життя.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Проведення 2-х 20-годинних тренінгів тренерів (по 22 
учасника: харчування, оренда зали, викладання)

20 640 грн

2. Матеріали для 20-ти шкіл (папір-ватман, маркери, 
кольоровий папір)

4 000 грн.
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3. Проведення 3-х семінарів для тренерів (папір, ручки, 
І кава) З 000 грн.

4. Проведення п ’яти міжшкільних брейн-рингів для 350- 
I ти шестикласників (папір, ручки, призи) З 500 грн.

5. Публікація довідника для тренерів з профілактики (100 
| шт.)

6. Публікація профілактичного буклету для учнів (700 
| шт.)

7. Друк роздаткових матеріалів для 700-та учнів

7. Матеріали для 700-та учнів -  учасників «Вибору» 
(блокноти, ручки, сертифікати)

8. Матеріали для 42-х тренерів (Ш В-пам’ять, ручки, 
блокноти)

9. Створення п ’яти фільмів по 10 хв. для сесій програми 
«Вибір-10» та 15 хв. фільму про проект

10. Конкурс дитячого малюнка «Слава Україні! Героям 
слава!» (альбоми, фарби, папір)

11. Фотоконкурс «Слава Україні!» (фотоальбоми, 
фотографії, фото рамки)

12. Проведення круглого столу для громади (45 
І учасників: харчування)

14 Координування проекту (6 місяців *0.5 мін. з/п)

7 500 грн

7 000 грн. 

2 100 грн.

1 350 грн.

9 600 грн.

РАЗОМ: 106 090 грн.

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(інеобхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю , свою , згоду на використання моєї електронної адреси 
. /  \    для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ■ Ж ........
/ )
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б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
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12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко 
і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Чернігівської 
міської ради:

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати 
інформацію представникам Чернігівської міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Чернігова.
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