
Бланк-заявка пропозиції (проекту): 4

Назва проекту: Дитячий спортивно-туристичний майданчик для ДНЗ №3 «Теремок»

Вид проекту: Малий

Категорія проекту: Освіта

Адреса, назва установи/закладу, будинку: м.Конотоп, вул. Короленкa,1

Назва установи / закладу: Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» відділу
освіти Конотопської міської ради.

Опис проекту: реалізація даного проекту надасть можливість створити новий, цікавий, захоплюючий
для дітей, не схожий на інші в нашому місті, спортивно-туристичний майданчик на території ДНЗ №3
«Теремок». Він буде оснащений чотирма спорудами: трикутною дерев’яною рамою з сіткою, підвісним
дерев’яним містком, скелелазним комплексом та канатною трубою, що забезпечить проведення занять
спортивно-туристичного напрямку. Використання спортивно-туристичного комплексу в повній мірі
сприятиме розвитку рухових якостей вихованців: швидкості, спритності, загальної витривалості,
гнучкості і сили, вдосконалить орієнтацію у просторі та рівновагу, дасть змогу отримувати задоволення
від щоденної рухової діяльності, розвивати бажання долати перешкоди, досягати певних успіхів, дбати
про власне здоров’я. Діти зможуть відчути себе справжніми туристами та опанувати технічні та тактичні
прийоми спортивно-туристичних ігор. Даний проект має вагомий соціальний ефект, а саме: підвищення
рівня охоплення дітей фізкультурою та спортом, залучення дошкільнят до здорового способу життя
шляхом використання спортивно-туристичних споруд.

Проблема: в наш час дітям не вистачає повноцінної рухової активності та достатньої мотивації для
занять фізкультурою та спортом. Крім того на території дошкільного закладу є неоснащена територія,
яку доцільно використати для встановлення спортивно-туристичного майданчика. На ній відсутні
спортивно-розвивальні та ігрові елементи для розвитку дітей віком від 3 до 8 років, яких у нашому
закладі налічується більше 300. Недостатня оснащеність новими цікавими для дітей спортивними
спорудами призводить до зниження мотивації у вихованців під час занять фізкультурою та спортом.

Мета проекту: забезпечити повноцінний розвиток рухової активності, покращити стан фізичного
здоров’я дітей дошкільного віку, заохотити вихованців до здорового способу життя через використання
інтерактивних спортивних споруд та інноваційних оздоровчих технологій шляхом створення
інноваційного спортивно - туристичного майданчика на території ДНЗ №3 «Теремок».

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: розвивати рухову активність
дошкільнят, забезпечити достатню мотивацію під час занять спортом шляхом створення інноваційного
спортивно-туристичного майданчика для покращення здоров’язберігаючого середовищана території
ДНЗ №3 «Теремок»,  фізичного розвитку вихованців закладу та пропаганди здорового способу життя.

Для кого цей проект: Вихованці ДНЗ №3 «Теремок» віком від 3 до 8 років (320 дітей).

План заходів з реалізації проекту: Розробка плану розміщення спортивно-туристичних споруд - лютий
–березень 2020р.
Розробка проектно-кошторисної документаці ї-  квітень –травень 2020р.
Визначення постачальника обладнання та укладання відповідних угод -	червень –липень 2020р.
Підготовка території (прибирання трави, каміння, додаткових елементів)	- липень 2020р.
Встановлення спортивно-туристичних споруд та огорожі	- липень  2020р.
Офіційне відкриття спортивно-туристичного майданчика в ДНЗ №3 «Теремок»; інформаційні заходи для
мешканців міста (залучення ЗМІ, соцмережі, сайт)	- 1 вересня 2020р.

Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до
бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та
спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо),
інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації



проекту: 100% покращення рухової активності дітей, підвищення мотивації до занять спортивно-
туристичного напрямку, пропаганда здорового способу життя.

Орієнтовна загальна вартість проекту: 99528,0 грн.

Очікуваний термін реалізації проекту: лютий-вересень 2020 року, 8 місяців

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: відсутні

Приклади схожих рішень: інші міста нашої держави (Київ, Харків) активно створюють подібні
спортивно-туристичні майданчики в дошкільних навчальних закладах.

Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг) Ціна за одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

Непередбачені витрати 10% 9048 9048

Встановлення споруд 5000 5000

Доставка спортивних споруд 5000 5000

Огорожа (прольот з доставкою) 665 7980

Канатна труба 15000 15000

Споруда: скелелазний комплекс 17000 17000

Споруда: підвісний дерев’яний місток 14000 14000

Споруда: трикутна дерев’яна рама з сіткою для скелелазання з
трубою

21500 21500

Розробка проектної документації та проходження експертиз 5000 5000

Разом: 92213 99528

Інші додатки:

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.

Ім’я та Прізвище** Контактні дані

Прасол Ілона Олександрівна e-mail: ilona.prasol90@ukr.net
номер тел.: 0979385832


