Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.

У Народному домі села Стриганка відсутня музична апаратура. Проблема в тому, що
відбуваються культурно-масові заходи, а саме: святкові концерти, розважальні вечори,
літературно-музичні вечори, тематичні вечори, для яких потрібні підсилювач,
мікрофони ,колонки і мікшерний пульт. Щоб організувати усі масові заходи для дітей,
їх потрібно вчити співати та танцювати під музику, а в наявності музичної апаратури у
Народному домі зовсім не має. Участь у даному проекті дасть можливість займатися та
проводити більше музичних заходів для дітей та жителів села. Музична апаратура є не
від’ємною складовою для роботи Народного дому с.Стриганка.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Вшанування українських традицій та організація змістовного відпочинку мешканців
села Стриганка, що є дуже важливим аспектом у відновленні культурних традицій та
правильному розвитку дітей.
Даний проект відповідає напрямку конкурсу - підтримка громадських ініціатив у сфері
культури.
Завданнями проекту є:
відновлення культурних традицій на селі.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи

Цільовою групою проекту є діти, молодь та люди різного віку, які хочуть відновити
народні та культурні традиції у селі.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

Назва діяльності

Терміни

1
2
3

Пошук постачальника
Закупівля та доставка
Встановлення та підключення
обладнання
Передавання обладнання на баланс
Стародобротвірської сільської ради

1 місяць проекту
2 місяць проекту
3 місяць проекту

Промокампанія та звіт за проектом

4 місяць проекту

4
5

Примітка

4 місяць проекту

5. Очікувані результати

Кількісні результати: придбано музичну апаратуру: мікшерний пульт та шнур, 2
колонки та шнури, підсилювач та шнур, 2 мікрофони та шнури, стійки мікрофонні.
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Якісні результати: створено належні умови для проведення культурно-масових заходів
в Народному домі села Стриганка.
6. Довгостроковий вплив проекту.

Обслуговування та ремонт буде здійснювати за рахунок бюджету сільської ради та
силами ініціативних мешканців села.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту

Стародобротвірська сільська рада – взяття на баланс придбаного обладнання;
АМЕР – консультації, інформаційний супровід та адміністрування проекту;
Компанія ДТЕК – фінансовий партнер.
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, сторінці Соціальне партнерство ДТЕК. Буде
розміщено статті в інформаційному листку «Відкритий Добротвір» та часописі
Кам’янеччини «Життя і слово».
9. Бюджет, в грн
№

1
2
3
4
5

Назва видатків

Мікшерний пульт
шнур
2 колонки та шнури

Розрахунки
по даних
видаткам
та 1*3 800,00

Підсилювач та шнур
2 мікрофони та шнури
Стійки мікрофонні
Всього:

Загальна
сума, грн
3 800,00

Запитувана Внесок з
сума, грн
інших
джерел
3 800,00
-

2*8 200,00

16 400,00

16 400,00

1*6 150,00
2*800,00
2*700,00

6 150,00
1 600,00
1 400,00

6 150,00

29 350,00

26 350,00

-

Власний
внесок
-

1 600,00
1 400,00
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-

3 000,00
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