Створення у м. Глиняни, Золочівського
району, Львівської області
НВК “МОЗАЇКА”
Проект фінансується Європейським Союзом у рамках Програми:
“Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”
Виконавець проекту: Глинянська міська рада
Вартість проекту: 483 512,98 євро.
Завершення проекту: липень 2017р.
2015-2017

ГЛИНЯНИ (1397) – це:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Королівське містечко” з Магдебурзьким правом, “Золота
долина”, Храми, Митрополити і Гетьмани, високоенергетична
глина, історичні парки, 2 річки і аеродром, добре сполучення;
Колиска Галицького килимарства з 1886р…
Понад 20тис. паломників щороку і 4 різноконфесійні Храми…
Лікарня з 5 відділеннями, модернізована завдяки ЄС у 2014р;
Сучасна каналізація;
Повноцінна школа (400 учнів у 2016р.) та районна бібліотека;
Переповнений дитячий садочок…;
Професійна пожежна частина;
Прекрасні люди (3500). Чисельність зростає…
Команда оптимістів, чисельність котрої зростає…
І… накінець… НАША “МОЗАЇКА”, яка щойно створюється…

Відстані:
• до Львова – 55км. – (1год.) – автомобілем по існуючій
відремонтованій автотрасі Н-02;
• до Львова – 27 км (30хв.) – історичним Глинянським
Трактом, який потрібно відновити;
• до м. Золочева (24тис.) – 35км. (45хв);
• м. Перемишляни (7.0тис.) – 20км. (30хв.);
• м. Буськ (9.0тис.) – 20км. (30хв.);
• залізничної станції Красне (6,5тис.) – 15км. (20хв);
• залізничної станції Задвір’я (2,0тис.) – 13км. (30хв.)

І так…. НВК “МОЗАЇКА”…це:
Багатоцільовий навчально–виробничий комплекс трансформерного типу,
загальною площею 1000.0м.кв., створений на базі ще австрійської
споруди (1856р.) старої школи

Стара споруда оновлюється і у ній створюються:
•
•
•
•
•
•

Швидкісний оптоволоконний ІNTERNET – від 50 Мбіт/сек;
Добротний готель/хостел на 30 місць;
4 виставкові зали (300.0м.кв.) з можливістю трансформації їх під музей ремесел;
Сучасний конференцзал на 70 місць;
4 навчальні аудиторії по 50м.кв. кожна;
Автономна котельня, яка працює на твердому паливі (поки, що…);
Облаштовуються прилегла територія з автостоянкою

Вартість проекту: 483 512,98 євро.
Завершення: липень 2017р.
М Е Т А:
Забезпечення можливостей для індивідуального і професійного розвитку та подальшого
працевлаштування жителів міста, навколишніх сіл, району та області; збільшення терміну
перебування у місті відвідувачів; відродження традиційних для цього регіону ремесел (зокрема
килимарства), збільшення кількості робочих місць, шляхом створення НВК “МОЗАЇКА”
П Р О Е К Т:
• Відновлює та реконструює приміщення "старої школи" і технічно обладнує його для НВК;
• Моніторить ринок “найгарячіших” професій регіону і розробляє для працездатного населення
спеціалізовані навчальні програми, залучає найкращі існуючі;
• Створює спеціалізовані послуги для майбутніх батьків, дітей і вразливих соціальних груп
(курси з раннього розвитку дитини та усвідомленого батьківства);
• Започатковує юридичний консультаційний центр;
• Проводить тренінги з написання проектів та основ підприємництва, комп’ютерні курси;
• Зберігає, рекламує, та, по можливості, відроджує ремесла які історично сформувалися в
регіоні (в першу чергу килимарство);
• Проводить підсумковий еко-етно фестиваль;
• Створює нові робочі місця;
• Сприяє розвитку туризму;
• Налагоджує контакти з активними діловими партерами багатьох країн, придумує творчі ідеї та
сприяє їхньому впровадженню

Наші плани:
•
•

•
•
•
•
•

Професійно відродити наше килимарство та знову вивести його
на міжнародний рівень. Потреби 1-го етапу - 50 000.00
Започаткувати щорічний міжнародний “Глинянський ярмарок
ремесел”. Вартість проекту – 2 500 000.00
Відновити в еко-стилі історичний “Глинянський тракт”. Вартість
проекту – 12 000 000.00 ;
Створити сучасний спортзал для молоді регіону. Вартість
проекту – 2 000 000.00
Перетворити історичний парк та недіючий аеродром у
тренінговий центр оперативої самомобілізації населення.
Вартість – 3 000 000.00
Є у нас і Проект вартістю 130 000 000.00
А є і щось надзвичайне… Про це – 22.12. 2016р. у “МОЗАЇЦІ”.

Запрошуємо небайдужих, думаючих та ініціативних !!!

22 грудня 2016р. Четвер
Що?
Творчий Круглий Стіл
Де?
НВК “МОЗАЇКА”. м. Глиняни
Для кого? для небайдужих, ініціативних,
творчих, креативних та усіх Мрійників…
Вартість?
За кошти проекту
Час?
Ще уточнюється….
Тема:

“Комплекс – є! Що далі???”

Запрошуємо до співпраці!
Міський голова - Ігор Шульга:
0674284314
hlyniany@i.ua
Керівник проекту - Олег Гураль:
0676736468 mail@glynjany.org.ua
Наш помічник - Назар Жарківський:
0671916695 nazar0704@gmail.com

Деталі:
• http://gmr-lviv.at.ua/,
https://www.facebook.com/mozaikahlynyany/,
• http://mozaika.net.ua/

Дякуємо за увагу !

