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)

По вулиці Шевченка в с. Старий Добротвір проживають чимало сімей з дітьми різного
віку, котрі потребують впорядкованого місця для дозвілля. На вулиці Шевченка немає
жодного дитячого майданчика. Цю ситуацію ми й збираємося виправити.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Встановлення дитячого майданчика і створення навколо нього впорядкованої території
для сімейного дозвілля.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

Діти дошкільного віку – 5 осіб
Діти шкільного віку – 10 осіб
Батьки – 12 осіб
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

Назва діяльності

1.

Замовлення елементів дитячого 1 місяць
майданчика
Встановлення дитячого майданчика 2 місяць
Облаштування території довкола 3 місяць
майданчика

2.
3.

Терміни

Примітка

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
Втановлено: спортивний комплекс – 1 шт., карусель -1 шт
Якісні результати:
Створено дитячий майданчик та облаштовано територію для сімейного дозвілля
6. Довгостроковий вплив проекту.
Конструкції майданчика будуть передані на баланс Стародобротвірської сільської ради та будуть
обслуговуватися силами учасників ініціативної групи.
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)

Стародобротвірська сільська рада, (03254) 66-333, факс (03254) 66-323, stdobrotvir.rada@gmail.com
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Соціальні мережі (фейсбук, інстаграм), інформаційний листок «Відкритий Добротвір»
9. Бюджет, в грн
Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 2018 рік

2

№ Назва видатків
1 Спортивний комплекс
2 Карасель
3 Доставка
Встановлення
конструкцій майтанчика
4 та благоустрій території
ВСЬОГО:

Розрахунк
Запитувана
и по даним Загальна сума, грн
сума, грн
видаткам
1 шт.
1 шт.

23000
9650
8000

4600
45250

Внесок з
інших
джерел

Власний
внесок

23000
9650
8000

40650

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

4600
4600
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