Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Проблема змістовного відпочинку стоїть у всіх населених пунктах, оскільки тривала криза зумовила
вирішення найнагальніших проблем, а відповідно проблеми розвитку дітей села та належного
сімейного дозвілля були відкладені на невизначений час, особливо пропаганди здорового способу
життя. На даний момент потрібно створити місця відпочинку мешканців села, а також заохотити їх
робити вибір між переглядом телевізора та активним відпочинком на повітрі з сім’єю, друзями,
сусідами. На сьогоднішній день серйозно постає проблема живого спілкування, яке зараз замінюють
соціальні мережі та т.п.
Цільовою групою проекту є в основному діти та їх батьки, які мають бажання провести своє дозвілля
зі своїми дітками.
Даний проект відповідає напрямку проекту – благоустрій міста, в тому числі проекти, спрямовані на
формування дбайливого ставлення до навколишнього середовища і міської інфраструктури.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
організація змістовного відпочинку дітей та їх батьків села Руда, що є дуже важливим аспектом у
правильному розвитку дітей. У ході реалізації проекту плануються наступні заходи: облаштування та
встановлення ігрового комплексу на дитячому майданчику.
Даний проект відповідає напрямку проекту - підтримка громадських ініціатив у сфері відпочинку та
проведення культурного дозвілля дітей та їх батьків.
Завданнями проекту є:
придбання необхідного матеріалу (ігровий комплекс «Смільчак»);
проведення робіт з встановлення даного об’єкту на майданчику;
залучення активної частини громади до співпраці в упорядкуванні території майданчика.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Цільовою групою проекту є діти та їх батьки села Руда.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1
2
3

Назва діяльності
Встановлення обладнання
Передавання на баланс Кам’янка-Бузькій
міській раді обладнання майданчика
Промоція та звіт за проектом

Терміни
1-2 тиждень проекту
3-й тиждень проекту

Примітка

4-й тиждень проекту

5. Очікувані результати
Кількісні результати: придбано та встановлено ігровий комплекс «Смільчак».
Якісні результати: створено можливість проводити дозвілля мешканців села Руда та їх дітей у
комфортних та безпечних умовах.
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6. Довгостроковий вплив проекту.
Ігровий комплекс, придбаний в результаті реалізації проекту «Капітошка», буде знаходитися на
балансі Кам’янка-Бузької міської ради. Обслуговування та ремонт буде здійснювати за рахунок
бюджету міської ради та силами ініціативних мешканців села.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Кам’янка-Бузька міська рада - конструкції буде передано на баланс міської ради, (03254) 5-15-16
e-mail: ms.kbmr@ukr.net
АМЕР – консультації,інформаційний супровід та адміністрування проекту,(095 )6001105
marіazhukovska@arr-kb.com.ua
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформація про проект буде розміщена на сайті АМЕР та на сторінках АМЕР у соціальних мережах
в Фейсбук, Твіттер
та сторінці Соціальне партнерство ДТЕК. Буде розміщено
статті в
інформаційному листку «Відкритий Добротвір» та часописі Кам’янеччини «Життя і слово».
9. Бюджет, в грн
№
Назва видатків

1

2

Закупівля
конструкцій
майданчика
Встановлення
обладнання
Всього:

Розрахунки по
даних видаткам

Загальна
сума, грн

Ігровий комплекс
«Смільчак»

41471,00

Запитувана Внесок з
сума, грн
інших
джерел
41471,00
-

Власний
внесок
-

4147,00

-

-

4147,00

45618,00

41471,00

-

4147,00
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