
 

НАЗВА ПРОЄКТУ: СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЮНИХ КИЯН-КНИГОЛЮБІВ 

Створення у «літньому дворику» Національної бібліотеки для дітей спортивно – 

ігрової зони для дітей від 2 до 13 років. Оснащення цього простору тренажерами для 

дітей шкільного віку та спортивно-ігровим комплексом для маленьких відвідувачів. 

Що забеспечить проведення оздоровчих занять з дітьми, а також активного 

спортивного і творчого дозвілля для сімей безкоштовно. Спортивне середовище на 

території бібліотеки поєднає в собі комплекс заходів з рухливими іграми, творчими  

навичками та читанням Площа простору - 85 кв. м. 
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ПРОБЛЕМА 

На сьогодні актуальними проблемами залишаються: погіршення стану здоров’я 

населення, зловживання шкідливими звичками. Як наслідок – зменшується 

тривалість життя, загострюється криміногенна ситуація. Серед проблем - відсутність 

належного інвестиційного клімату в країні та низький рівень залучення приватного 

сектора. Світовий досвід показує, що рухова активність людини протягом усього 

життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров’я. Погана екологія, мало 

рухливий спосіб життя дітей та їх батьків, такі як навчання та робота в офісах – це 

лише деякі з багатьох проблем дитячого розвитку сьогодення, які призводять до 

погіршення стану здоров'я населення. На сьогоднішній день в нашому району 

недостатньо спортивно-оздоровчих комплексів для дітей, адже не кожна родина 

може дозволити собі відвідувати платні спортивні гуртки та заходи.  

МЕТА ПРОЄКТУ 

Підтримка  духовного та фізичного здоров’я дітей і підлітків, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури і спорту, популяризація здорового способу 

життя сімей, допомога у самореалізації дітей.  

ПРОПОНОВАНЕ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИ І ЙОГО 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

Створення спортивного дозвілевого  ігрового майданчика  надасть можливість дітям 

безкоштовно  займатися спортом, популяризувати спортивні гуртки та залучати дітей 

до пізнання спорту через книжки, ігри, змагання. Нове сучасне обладнання заохотить 

дітей та їх батьків до занять спортом, активного відпочинку та спілкування, зміцнить 

стан їхнього здоров’я та мотивує до здорового способу життя.  

 

 

 



Спортивно-ігровий куточок для найменших 

                 

Тренажери для старших дітей 

                                         

 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЄКТУ  

Збільшення кількості активних та здорових дітей. Придбане спортивне обладнання 

створить умови для всіх дітей (без бар’єрів) до занять фізичною культурою та 

профілактики захворювань. Окрім цього, проведення місцевих спортивних 

інтерактивів та заходів на свіжому повітрі сприятиме поліпшенню розвитку дітей та 

залученню громади до фізичної культури. Також результатом реалізації проекту 

стане збільшення рівня охоплення дітей культурним проведенням дозвілля, 

активними іграми, спортивних змагань,  зростання кількості просвітницьких заходів 

для батьків щонайменше на 30%. Сприяння інтересу до здорового харчування, 

активного способу життя без шкідливих звичок. 

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІСТЬ   

Проєкт є загальнодоступним для мешканців мікрорайону і міста, відкритим для всіх 

дітей без обмежень. Він дає можливість для наймолодших розпочати своє спортивне 

та інтелектуальне майбутнє з бібліотеки. 

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ 

Бюджет  проєкту складає 154 662,00 грн. з урахуванням інфляції 20%. 

Після реалізації даного проєкту спортивний майданчик на базі бібліотеки не 

потребуватиме бюджетної підтримки, тільки належного зберігання і дбайливого 



використання.  Проєкт довгостроковий.  Необхідний технічний нагляд ураховується і 

буде підтримуватися  у належному стані.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОСТІ ПРОЄКТУ  

Проєкт є інноваційним і перспективним.  Інноваційність проєкту полягає в тому, що 

бібліотека перетворюється на мультифункціональний простір для всієї родини, 

створюючи можливості для фізичного, інтелектуального та здорового психологічного 

розвитку дитини.  Проєкт дасть змогу поєднувати книгу і читання з рухливими іграми 

та спортом. Досвід буде вивчений  фахівцями і запропонований  формат  поєднання  

послуг  для  населення   іншими бібліотеками міста. 

РИЗИКИ (ПЕРЕШКОДИ) У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ 

Основний економічний ризик - інфляція в країні. В проекті він урахований. 

Враховуючи завдання проєкту, можна передбачити, що розв’язання проблем, якщо 

вони виникнуть у ході реалізації проекту будуть вирішуватися негайно, для 

зменшення впливу ризику на реалізацію проєкту. Коло ризиків можна розширювати 

(політичні, екологічні тощо) Однак, команда яка відповідальна за реалізацію проєкту 

буде здійснювати весь комплекс заходів, щодо мінімізації ризиків.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ  

1.Створення відповідальної команди проєкту.  

2.Проведення проєктного дослідження спортивно-ігрового обладнання, враховуючи 

якість, безпечність та вартість.  

3.Складання   нормативно-методичної документації  

4.Підготовка майданчику для встановлення спортивного інвентаря.   

5.Придбання обладнання, доставка.  

6.Встановлення покриття та спортивно-ігрового обладнання для самих маленьких 

відвідувачів.  

7.Проведення обстеження та оформлення Акту здійснених робіт.  

8.PR кампанія проєкту та розповсюдження плакатів, флаєрів з інформацією щодо 

нових  послуг та можливостей бібліотеки.   

9.Складання плану заходів та активностей.  

10.Інформація в  медіа засобах.  

11.Технічний нагляд та експертиза.  

12. Звітність про діяльність проекту. 

 

НАЗВА КОМАНДИ ПРОЄКТУ 

Керівник  проєкту - Ірина Шестопал; технічний менеджер проєкту - Олександр 

Долинський;  координатор заходів та зв’язків із громадськістю – Ольга Ніжніченко; 

бухгалтер - Анна Зінченко.  До проєкту будуть залучені фахівці і волонтери 

бібліотеки для дітей. Є необхідні людські ресурси, потужна команда із креативних і 

творчих  фахівців, яка вміє працювати з сім’ями і дітьми різної вікової категорії.  


