Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Так вже склалося, що прибудинкова територія нашого будинку по вул. Сагайдачного 5 вже
декілька років обділена увагою селищної влади. Щодня ми спостерігаємо проведення ремонтних і
відновлювальних робіт по всьому мікрорайону дев’ятиповерхових будинків. Рядом з нами все більше з’являється гарних облаштованих майданчиків, де діти разом із своїми батьками можуть
проводити дозвілля з користю для здоров’я і морального розвантаження.
А де тут ми?..
В майбутньому, будуть проведені комплексні роботи з благоустрою прибудинкової території, але дитячий майданчик в перелік цих заходів не включений. Тому силами мешканців будинку,
на базі існуючої інфраструктури, був створений проект накриття (захисту від негоди і сонця)
дитячої пісочниці, додатково заплановано встановлення дитячої гірки, а також визначений обсяг
робіт для відновлення лавок для відпочинку батьків і літніх мешканців будинку.
Ми, власними силами, бажаємо створити своє подвір’я комфортним і безпечним для діток
і тим самим долучитися до створення загального позитивного іміджу нашого рідного селища.
2. Мету і завдання проекту.
Мета проекту:
Метою проекту є створення відновлення інфраструктури і функціональне доповнення дитячого майданчика на подвір’ї будинку по вул. Сагайдачного 5.
Завдання проекту:
- створення комфортних та безпечних умов для відпочинку дітей на свіжому повітрі з метою активізації рухової діяльності дітей дошкільного та шкільного віку;
- покращення естетичного вигляду даної території;
- організація ігрової діяльності дітей;
- комфортне перебування батьків і дітей на свіжому повітрі.
3. Коло людей, на яких поширюватиметься проект.
Цільова група проекту включає дітей і їхніх батьків, які мешкають в будинку по вул. Сагайдачного 5, місцеві органи влади смт. Добротвір.
4. Заходи та робочий графік їх проведення:
№
1.
2.
3.
4.

Назва діяльності
Пошук постачальника обладнання і матеріалів
Закупівля обладнання і матеріалів
Ремонтні і монтажні роботи
Введення об’єкта в експлуатацію

Терміни
1 – 2 тижні
3 – 5 тижні
5 – 8 тижні
9 тиждень

Примітка

5. Очікувані результати:
1. Покращення соціально-психологічного клімату в громаді.
2. Додаткове місце культурного дозвілля дітей і батьків.
3. Близькість майданчика до місця проживання.
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4. Безпека дітей.
5. Забезпечення гармонійних умов перебування дітей у вільний від навчання час.
6. Привабливий вигляд і функціональність прибудинкової території.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними для мешканців будинку по
по вул. Сагайдачного 5 довготривалий час після його закінчення.
7. Партнери і їх роль у виконанні даного проекту:
- АМЕР (інформаційна та консультаційна підтримка);
- Добротвірська селищна рада (інформаційний супровід);
- ДКП «ПОЖ» (балансоутримувач);
- Компанія ДТЕК (фінанси).
8. Поширення інформації.
1. Ми будемо інформувати про проект, мешканців будинку, як усно, так і в письмовій формі: інформаційний вісник «Відкритий Добротвір».
2. Інформація про проект буде розміщена на сайтах АМЕР, Добротвірської селищної ради,
в соціальних мережах Facebook та Instagram.
9. Бюджет, в грн.:
КОШТОРИС
проекту «Майданчик дозвілля матері та дитини в подвір'ї будинку по вул. Сагайдачного 5»
№
п/п

1
2
3
4

Розрахунки по даним видаткам
Назва видатків

Дитяча велика гірка "Спуск", ДЕ105
Пісочниця "Піщаний будиночок",
ДЕ610
Доставка комплету Пісочниця+Гірка
Відновлення і ремонт майданчика.
Встановлення пісочниці і гірки.
РАЗОМ:

Од.
вимір.

Кількість

Ціна, грн

Загальна
сума, грн

Запитувана
сума, грн

шт.

1,00

11 504,00

11 504,00

11 504,00

шт.

1,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

комп.

1,00

8 220,00

8 220,00

8 220,00

5 000,00
42 724,00
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Власний
внесок,
грн.

5 000,00
37 724,00

5 000,00

3

