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КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту «BULLYNGOFF. BE A FRIEND»
Тип проекту малий

Мета проекту

- формування культури спілкування підлітків 
для подолання та попередження агресивної 
поведінки, розв’язання конфліктів та 
проявів боулінгу в молодіжному 
середовищі м. Вінниці шляхом створення 
безпечного простору для діалогу та 
творчого самовираження кожного

Завдання проекту

- сфокусувати увагу молодіжної громади 
міста на проблемі прийняття інакшості та 
важливості зворотного зв’язку;

- сформувати навички та надати практичні 
інструменти для особистісного зростання і 
поліпшення відносин з оточуючими)

- розвинути інтерес до традиційних та 
інтерактивних видів мистецтва як 
ефективного інструменту самореалізації 
особистості.

Стислий опис проекту

- Актуальність нашого інформаційного 
проекту беззаперечна ( агресія, конфлікти, 
образливі прізвиська, 
приниження,насильство, булінг- і як 
наслідок: страх, тривога, психологічний
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дискомфорт, негативний простір для 
дитини). Виклики сучасного суспільства 
вимагають від кожного з нас вміти 
створювати і підтримувати безпечне 
комфортне середовище, цінувати як свої 
почуття та потреби, так і інших, ефективно 
вирішувати конфлікти, вміти домовлятись, 
працювати в команді.

- Ідея даного проекту виникла у 2018 році та 
одразу почала реалізовуватись через 
заняття з елементами тренінгу з 
однолітками в гімназії (7 класів) та інших 
освітніх закладах міста(№26 та технічний 
ліцей).

- Планується розширити масштаби реалізації 
проекту: охоплення усіх 33 класів гімназії 
та усіх загальноосвітніх закладів міста; 
створення спеціальних груп у соцмережах: 
Instagram, Telegram, Facebook.

- Плануться урізноманітнити форми заходів:
- Проведення промоакцій
- Проведення занять з елементами тренінгу 

серед учнів освітніх закладів міста
- Виготовлення друкованої продукції 

(флаєри, буклети, наліпки)
- Проведення фотоконкурсу «BE A FRIEND/ 

NOT A BULLY!»
- Проведення конкурсу відеороликів 

(соціальної реклами) «MAKE LOVE- NOT 
WAR», «НІ -  БУЛІНГУ», « ЗУПИНИМО 
БУЛІНГ РАЗОМ!»

- Розробка та виготовлення комплекту 
мотиваційних постерів «NO НАТЕ!»

- Проведення фестивалю «STOP BYLLYING. 
BE A FRIEND»

Очікувані результати

- поширення ідеї перетворення потенційних 
конфліктів в мирні діалоги;

- задіяти в акціях та заходах 1000 учнів 
гімназії, 500 учнів загальноосвітніх закладів 
освіти м. Вінниці та 100 дорослих 
мешканців м. Вінниці;

- виготовити та розповсюдити серед 
підлітків освітніх закладів м. Вінниці 1000 
шт. інформаційно- просвітницьких



буклетів;
- розробити та виготовити 40 комплектів 

мотиваційних плакатів (5) для 
розповсюдження в освітніх закладах

- розвинути у 100 учнів комунікативні 
навички під час промоакцій;

- розкрити творчий потенціал 100 учнів м. 
Вінниці під час проведення міського 
фестивалю «STOP BYLLYING. BE А 
FRIEND».

Ключові заходи 
проекту

- Проведення промоакцій
- Проведення занять з елементами тренінгу 

серед учнів освітніх закладів міста
- Виготовлення друкованої продукції 

(флаєри, буклети, наліпки)
- Проведення фотоконкурсу «BE A FRIEND/ 

NOT A BULLY!»
- Проведення конкурсу відеороликів 

(соціальної реклами) «MAKE LOVE- NOT 
WAR», «НІ -  БУЛІНГУ», « ЗУПИНИМО 
БУЛІНГ РАЗОМ!»

- Розробка та виготовлення комплекту 
мотиваційних постерів «NO НАТЕ!»

- Проведення фестивалю «STOPBYLLYING. 
BE A FRIEND»

Період реалізації 
проекту Вересень 2018 року- листопад 2019 року

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

32 000 грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учні гімназії
Учні освітніх освітніх закладів міста
Вчителі-партнери
Батьки-партнери
Партнери: ГО «Освітній простір 2.0» (Вінниця), 
ГО «Центр «Дивосвіт» (Вінниця), «Асоціація 
євроклубів Вінниччини, Вінницький регіональний 
центр «Креатив»,ГО «Театр для діалогу»(Київ), 
ГО «Фонд соціального розвитку «Наше 
майбутнє»(Запоріжжя).

Коментарі

Наявність презентації +



Наявність фото +
Наявність

відеоматеріалів

Автор (автори) проекту Квят Софія

(ПІБучня (учнів))

Директор Дудник О.Л.



Кошторис проекту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1. Буклети Шт. 100 шт. 6 грн. 600 грн.
2 Флаєри Шт. 1000 шт. 6грн. 6000 грн.
3. Канцтовари(папір, 

фарби,пензлики)
Шт. 5000грн.

4. Постери Шт. 200 шт. 15 грн. 3000 грн.
5. Банер+каркас Шт. 1 шт. 2500 грн. 2500 грн.
6. Значки Шт. 100 шт. 14 грн. 1400 грн.
7. Наліпки Шт. 100 шт. 1 грн. 100 грн.
8. Блокноти Шт. 100шт. 12грн. 1200 грн.
9. Ручки Шт. 100 шт. 19грн. 1900 грн
10. Подяки Шт. 100 шт. 4грн. 400грн.

11. Цінні подарунки Шт. ЗО шт. 250 грн. 7500грн.
12. Організація кави- 

паузи під час 
проведення 
фестивалю

2400 грн.

ВСЬОГО: 32 000

Квят Софія

Дудник О.Л.

Автор (автори) проекту:

(ПІБучня (учнів))

Директор

МП


