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)

У селі працює ФАП,фельдшер надає кваліфіковану медичну допомогу жителям
села.
Торік за кошти місцевого бюджету та бюджету районної ради у приміщенні було
проведено поточний ремонт та придбано необхідні основні засоби.
За браком коштів без ремонту залишився дах. Покрівля протікає,що завдає шкоди
вже відремонтованим стінам , стелі та підлозі.
Жителі громади готові надати допомогу у вигляді фізичної праці, але щоб
повністю вирішити проблему яка склалася,ініціативна група «Подоляни» вирішила
подати проект «Ремонт даху на ФАПі» на 7 сезон щорічного конкуру міні-грантів ДТЕК
«Громада своїми руками».
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.

Покращити умови для комфортного відвідування ФАПу та надання якісних
медичних послуг жителям села шляхом проведення ремонту даху приміщення.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

- Працівники ФАПу - 3 особи;
- Жителі села – 300 осіб;
- Майбутні жителі.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.

2.
3.
4.
5.

Назва діяльності

Терміни

Розміщення інформації в ЗМІ про
участь в конкурсі
Демонтаж старої покрівлі
Придбання та заміна шиферу
Придбання та монтаж стічних труб
Проведення презентації проекту для
членів громади

01.08.18 – 05.08.18

Примітка

10.09.18 – 12.09.18
12.09.18 – 15.09.18
15.10.18 - 19.10.18
25.10.18

5. Очікувані результати
Кількісні результати:

Замінено 190 листів шиферу;
Змонтовано 58 метрів стічної труби;
Статті у місцевих ЗМІ – 2шт та в системі Інтернет 2 шт.
Виготовлено та встановлено інформаційну табличку встановленого формату -1шт.
Якісні результати:

1. Покращаться умови комфортного відвідування ФАПу.
Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії
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2. Покращиться надання медичних послуг .
3. Підвищиться рівень довіри до Ладижинської ДТЕК.
4. Закріпиться механізм співпраці громада-бізнес;
6. Довгостроковий вплив проекту.

- Після реалізації проекту право власності відремонтованого об’єкту буде закріплено за
Заозерненською сільською радою Тульчинського району Вінницької області;
- Утримання та обслуговування приміщення ФАПу буде передано до Заозерненської
сільської ради Тульчинського району Вінницької області;
- Після реалізації проекту відремонтований дах плануємо підтримувати за рахунок
місцевого бюджету.
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)

Жителі с. Заозерне - демонтаж старої покрівлі та монтаж стічних труб.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?

В газеті «Тульчинський Край» та мережі Інтернет.
9. Бюджет, в грн
№
Назва видатків

1.
2.

3.
4.

Демонтаж старої
покрівлі
Придбання та
встановлення
шиферу
Придбання
стічних труб
Монтаж стічних
труб

Розрахунки
по даним
видаткам
2 000

Загальна сума

Запитувана
сума, грн.

2 000

-

-

2 000

30 000

30 000

30 000

-

-

18 000

18 000

18 000

-

-

5 000

5 000

2 000

-

3 000
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