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Інформація про проект
1. Коротка назва проекту
Соціальний проект "Дитяче свято на районі"
2. Опис проекту
Користь, яка очікується - Створити середовище для формування уміння колективного
проведення дозвілля; виявлення та розвиток творчих здібностей; розширення
соціально-культурного потенціалу; розвитку навичок міжособистого спілкування,
вміння набувати друзів; допомога в реалізації інтересів і захоплень; задоволення потреб
у живому інтелектуальному спілкуванні.
3. Категорія проекту
Соціальний захист
4. Локалізація проекту
Загальноміський
5. Місце реалізації проекту
10 локацій по місту
6. Проблема, на вирішення якої спрямований проект, обгрунтування необхідності
реалізації проекту
За даними дослідження вчених, в сучасному світі - час, коли батько, мати і діти
знаходяться разом, складає менше півгодини на добу. Лише в 10 сім'ях із 100 батьки
ходять з дітьми на прогулянку, в театри, музеї, кіно, на стадіон, що дає основу для
спілкування. Спілкування батьків і дітей проходить переважно під час виконання
дитиною домашніх завдань, перегляду телевізійних передач, читання книг, журналів,
газет. А діти з інвалідність ще й мають додаткові бар’єри в спілкуванні зі своїми
однолітками.
Спільні заходи для батьків та дітей і дітей з інвалідністю впливають на виховання у
дітей працелюбності, самостійності, вимогливості до себе, дбайливості,
відповідальності.
7. Мета проекту

Проект має за мету створити майданчики на яких харків’яни змогли би відчути
атмосферу внутрішнього тепла, сімейних цінностей і чуйного відношення до дітей с
інвалідністю.
8. Для кого цей проект (групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації проекту)
Для дітей і людей з інвалідністю та всіх вікових категорій громади міста Харкова, від
10000 до 22000 відвідувачів заходів.
9. Загальна вартість проекту, грн.
690840
10. Співфінансування, грн.
0
11. Кошти на утримання та експлуатацію проекту в наступних роках (за складовими,
щорічно)
В наступних роках утримання та експлуатація проекту буде здійснюватися за кошти
Громадської організації «Ми небайдужі», гранти від міжнародних та вітчизняних
донорів, безповоротну фінансову допомогу, благодійну допомогу, проведення
благодійних концертів, аукціонів та виставок з метою отримання додаткових коштів та
інші заходи в межах статутної діяльності організації.
12. Очікуваний термін реалізації проекту
01.2019 - 12.2019
13. Приклади схожих рішень
Короткострокові результати проекту: Зниження рівня соціальної напруги в громаді
Харкова.
Довгострокові результати проекту: Створення нових модельних програм поведінки в
соціальному середовищі. Дані заходи будуть сприяти іміджу Харкова як толерантного
міста.
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