Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)
Вся робота Добротвірської дитячої музичної школи побудована на навчанні та естетичному вихованні
дітей смт Добротвір та навколишніх сіл. Школа має вагомі успіхи в своїй діяльності. Ії вихованці –
неодноразові переможці Міжнародних, Всеукраїнських,обласних конкурсів. Діти мають вже великий
досвід виступів на концертній сцені. Саме для покращення творчої майстерності дітей,їхньої технічної
підготовки якісної роботи в процесі підготовки до різноманітних мистецьких заходів постала потреба у
придбання якісного мікшерного пульту. Крім того, наявність відповідної, якісної апаратури дає змогу
проводити концертні програми в школі на більш високому художньому рівні.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Надати можливість учням покращити підготовку до різноманітних мистецьких заходів.
Урізноманітнити процес навчання. Залучити дітей до творчості, навчити, розвинути, подарувати гарні
емоції, допомогти виховати дітей свідомими і відповідальними. Підвищення виконавської майстерності
окремих виконавців і творчих колективів. Підтримка талановитих виконавців, підвищення престижу
виконавців-музикантів. Стимулювати використання нових технологій в освітньому та творчому
процесі.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Прямі користувачі:
Учнівська молодь смт. Добротвір та навколишніх сіл. 153 особи
Педагогічний колектив музичної школи 18 осіб
Творчі колективи , які працюють в школі та Народному домі смт Добротвір в кількості 98 осіб.
Непрямі користувачі:
Громада та гості смт Добротвір
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1

2
3
4

Назва діяльності
Уточнення найкращої цінової пропозиції
по закупівлі обладнання та укладання
договорів
Закупівля
та
доставка
музичного
обладнання
Взяття на баланс закупленого обладнання
Проведення
мистецьких
заходів
з
використанням закупленого обладнання

Терміни
2 тиждні

Примітка

2 тиждні
2 тиждні
2-5 місяці проекту

Обладнання
використовуватиметься і
після закінчення даного
проекту.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
 Закуплено мікшерний пульт Allen Heath Zed 2402
 Проведено 8 художньо-мистецьких заходи
 Взяли участь понад 200 учасників
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Якісні результати:
Покращення навчально-виховної роботи в школі.
Активна участь дітей та викладачів школи в позашкільній діяльності.
Активна участь у різноманітних мистецьких заходах(конкурси, фестивалі,огляди тощо).
6. Довгостроковий вплив проекту.
Даний проект дасть можливість піднести на більш високий рівень творчу підготовку та участь учнів
школи в різноманітних творчих мистецьких заходах:конкурсах,фестивалях, оглядах, концертах тощо.
Це дасть можливість дітям,які зараз навчаються в школі та дітям,які прийдуть на навчання до школи
вдосконалювати свою мистецьку майстерність та бути активними учасниками громадського життя
громади.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Компанія ДТЕК – фінансовий партнер,
Агенція місцевого економічного розвитку Камʼянка-Бузького району – співкоординатор проекту.
Творчі колективи громад – учасники проекту.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Про результати та успіхи проекту, який виносить на конкурс міні-грантів «Громада своїми руками»
ініціативна група Добротвірської дитячої музичної школи буде опубліковано в районній газеті «Життя і
слово», інформаційний листок «Відкритий Добротвір», на відповідній сторіці Добротвірської дитячої
музичної школи в соціальній мережі Facebook. Про це буде доведено педагогічному, учнівському
колективам школи та громаді селища на відповідних концерних заходах.
9. Бюджет, в грн.
№
п/п
1
2

Назва видатків
мікшерний пульт
Allen Heath Zed
2402
Організація
концертних заходів
Разом

Розрахунок по
даним видаткам

Загальна
сума

Запитувана
сума, грн

1*24 000

24 000

24 000

8*1 500

12 000
36 000

24 000

Внесок з
інших
джерел

Власний
внесок

10 000

2 000

10 000

2 000
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