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)
На сьогоднішній день у дев’ятиповерховому будинку Будівельна 15 на прибудинкові території є лише одна
гойдалка і одна качеля. В будинку до 10 років є 47 дітей. Діти немають де гратись, бігають через проїжджу
частину до других будинків, де є качелі і гірки. Наражаючи себе на небезпеку перебігаючи дорогу. Дуже важко
наглядати за дітьми. Для цього ініціативна група хоче встановити гойдалки, качелі і гірку, щоб діти з будинку
мали більше заохочення гратись у подвір’ї, ніж бігати по дорогах у пошуках вільних гойдалок. І батьки будуть
раді спостерігати за дітьми, які граються в безпечному та затишному подвір’ї.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Встановити гойдалки, гірку і каруселі біля будинку для дозвілля дітей. Надати естетичний вигляд
майданчику. Згуртувати мешканців будинку для встановлення дитячих качель по вул. Будівельна 15.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію

Проект розрахований на дев’ятиповерховий будинок, в якому проживає 72 сім’ї (близько 210осіб), з
них 47 дітей до 10 років.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1
2
3
4

Назва діяльності
Пошук найкращої цінової пропозиції
Закупівля та доставка качель
Облаштування території і монтаж качель
Інформування місцевого населення про
успішне завершення проекту

Терміни
1 тиждень
2-3 тижні
4-6 тижні
Протягом
терміну
проекту

Примітка

усього
реалізації
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5. Очікувані результати
Кількісні результати:
 Встановлено карусель;
 Встановлено качалку «Моторолер»;
 Встановлено ігровий комплекс «Маятник».
Якісні результати:
 Створено комфортні умови для дітей і їх батьків.
 Знижено соціальну напругу серед мешканців будинку.
 Підвищення безпеки та спостереження за дітьми.

6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект є сталим, оскільки його результат буде корисним для мешканців багатоквартирного
будинку та прилеглих багатоквартирних будинків селища на довготривалий час після закінчення.
Обслуговуванням дитячого ігрового майданчика буде займатись ДКП «ПОЖ» та ініціативна група.

7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

1.
2.
3.
4.

АМЕР (інформаційна та консультаційна підтримка)
ДКП «ПОЖ» (технічна підтримка)
Добротвірська селищна рада (інформаційний супровід)
Компанія ДТЕК (кошти)

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформацію про успішно реалізований проект плануємо розповсюджувати завдяки оголошенням
на дошках оголошень, соціальних мережах (facebook), на сайті АМЕР та сторінці «Соціальне
партнерство ДТЕК». Крім того буде розміщено стаття в інформаційному листку «Відкритий
Добротвір».

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 2018 рік

3

9. Бюджет, в грн

№

Назва видатків

1
2

Карусель ДЕ501
Карусель ДЕ304
«Моторорел»
Ігровий комплекс
«Маятник»
Облаштування
території під
встановлення
качель
Встановлення
качель (робота та
матеріал)
Зелені насадження
навколо дитячого
майданчика
Доставка качель

3
4

5
6
7

Разом

Розрахунки
по даним
видаткам

Загальна
сума, грн

Запитувана
сума, грн

Внесок з
інших
джерел

1*9510
1*4755

9510
4755

9510
4755

1*28404

28404

28404

800

800

800

3915

3915

3915

600

600

600

8000

8000

8000

55984

50669
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внесок

5315
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