Опис проекту
1. Назва проекту «У вишиваному світі».
2. Актуальність проекту зумовлена зростанням популярності вишивки у
час науково-технічного прогресу і машинної праці. Речі, прикрашені вишитим
орнаментом, подушки, рушники, картини відзначаються неповторністю й
оригінальністю. Тому, якщо освоїти основні прийоми вишивки гладдю і
хрестиком, можна без особливих витрат створювати прекрасні вироби.
3. Цілі проекту:
 безкоштовний обмін схемами та нитками між майстринямивишивальницями;
 організація спільної творчої діяльності за інтересами;
 популяризація мистецтва вишивки серед населення.
Завдання проекту
 створення клубу рукоділля «Світ вишивки», в межах якого стане
можливий безкоштовний обмін схемами та нитками;
 допомога рукодільницям у пошуку схем;
 проведення майстер-класів, конкурсів, благодійних заходів;
 обмін досвідом та порадами між вишивальницями.
4. Терміни реалізації проекту: 3 червня – 30 серпня.
5. У проекті обґрунтовано необхідність створення клубу за інтересами
«Світ вишивки», в межах якого стане можливим безкоштовний обмін схемами
для вишивання і нитками між майстринями-вишивальницями. Пропоновані
методи реалізації проекту, серед яких – створення клубу рукоділля, дозволять
людям, які захоплюються вишиванням, отримати нову схему і нитки
потрібного кольору, обмінявши їх на стару схему і зайві нитки, які вже не
знадобляться.
6. План реалізації проекту, механізм реалізації проекту, схема управління
проектом в рамках території:
 з 3 червня до 30 серпня (впродовж літніх канікул) організація зустрічей
рукодільниць у клубі тричі на тиждень (понеділок, середа і п’ятниця) у

післяробочий час для спілкування, обміну матеріалами для вишивання й
досвідом;
 7, 14, 21, 28 червня, 5, 12, 19, 26 липня, 2, 9, 16, 23, 30 серпня –
організація майстер-класів з основних технік вишивання (хрестик, гладь,
гаптування, бісер).
 10 червня – оголошення конкурсу на кращу вишивку «В обіймах літа».
 8 липня – проведення конкурсу на кращу вишивку «В обіймах літа».
 15 липня – оголошення про благодійний аукціон «Поділись шматочок
вишитого щастя» (створення вишивок, їх реалізація і передача коштів дітям
одного з притулків Тернополя).
 12 серпня – проведення благодійного аукціону «Поділись шматочок
вишитого щастя».
Управління проектом здійснює керівник клубу рукоділля.
7. Кадрове забезпечення проекту:
 автор проекту, керівник клубу рукоділля «Світ вишивки», організатор
благодійного аукціону – Гурин Ірина;
 майстрині,

що

проводитимуть

майстер-класи

з

основних

технік

вишивання (хрестик, гладь, гаптування, бісер).
8. Критерії оцінювання ефективності проекту – успішність проведення
благодійного аукціону й кількість учасників клубу рукоділля.
9. Передбачувані кінцеві результати – збір коштів для дітей одного з
притулків Тернопільщини; популяризація вишивання серед населення
Тернополя, можливість подальшого функціонування клубу (не лише
впродовж літа).
10. Ресурсне забезпечення проекту – схеми вишивок з Інтернету, в
подальшому – схеми й нитки учасників клубу, які можна буде обміняти на
інші.

