Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

Заявка
на участь громадських організацій у конкурсі міні-грантів «Громада своїми руками», який
проводиться в рамках реалізації Програми соціального партнерства
компанії ДТЕК і міста Добропілля
Назва проекту

«SMART-бібліотека»

Назва організації (ініціативної групи громадян)
ініціативна група користувачів та працівників Добропільської центральної міської бібліотеки «БібліоFan»
П.І.Б. керівника організації (керівника групи)
Ладченко Олена Віталіївна
Дата реєстрації організації (створення ініціативної групи) 19.04.2019 р.
Адреса (юридична та поштова) 85000 Донецька обл. м. Добропілля, вул. Першотравнева, 121
Адреса ел. пошти dobropolie.cbs@gmail.com
П.І.Б. керівника проекту Ладченко Олена Віталіївна
Адреси та контактні телефони, факс 85000 Донецька обл. м.Добропілля, Вул. Першотравнева,
121. тел .: (06277) 2-84-49
Бухгалтер проекту Клевець Тетяна Юріївна
Обов'язки керівника проекту:
Я, Ладченко Олена Віталіївна, підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає готовність мою (моєї
організації / ініціативної групи) виконати проект в зазначені терміни. Я гарантую, що отримана фінансова допомога буде
повністю витрачена на успішне виконання проекту згідно з бюджетом. Так само Я, відповідно до Закону України "Про
захист персональних даних" від 1 червня 2010, надаю згоду на обробку в картотеках та / або за допомогою комп'ютерних
систем в базі персональних даних фізичних осіб моїх персональних даних, при наявності: особисті відомості, прізвище,
ім'я , по батькові, стать, дата народження, дані про місце проживання, дані про посади, контактна інформація (телефон,
електронна пошта, адреса для листування).

підпис ___________________
Дата _24.04.2019_
М.П.
Термін реалізації проекту 3 місяці
Загальна сума проекту, грн
49650,00
Запитувана сума, грн
43200,00
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Додатки до Заявки для ініціативних груп громадян
1. Інформація про учасників ініціативної групи не більше 1 стор за такою схемою:
Учасники ініціативної групи – представники навчальних, реабілітаційних та культурних
закладів міста Добропілля та волонтери, які переймаються питаннями сучасної освіти та цифрової
грамотності підростаючого покоління. Ініціативна група має досвід реалізації освітніх та культурномистецьких проектів для дитячої та юнацької цільової аудиторії, знає і постійно вивчає потреби і
можливості ЦА.
Склад ініціативної групи:
Ладченко Олена Віталіївна – директор Добропільської міської централізованої бібліотечної
системи, керівник проекту
Козачук Ірина Олександрівна – заступник директора Добропільської міської ЦБС, координатор
проекту
Шуман Ольга Володимирівна – завідуюча методико-бібліографічним відділом Добропільської
міської ЦБС
Кулигіна Антоніна Володимирівна – представник ініціативної групи від батьків дітей з
інвалідністю.
Рибалко Марина Володимирівна – консультант-психолог реабілітаційного центру для людей з
інвалідністю
Лейба Віра Павлівна – вчитель молодших класів НВК № 7
Тимошенко Володимир – волонтер, технічний консультант
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2. Копія протоколу створення ініціативної групи.
Протокол
зборів ініціативної групи
користувачів Добропільської центральної міської бібліотеки
з приводу реалізації міні-проекту «SMART-бібліотека
__19 квітня 2019р_
(Дата)
Всього присутніх - _6_ осіб.
Голова зборів:
Секретар зборів:

Ладченко Олена Віталіївна __
Козачук Ірина Олександрівна_

Порядок денний:
1. Про створення ініціативної групи користувачів Добропільської центральної міської бібліотеки з
приводу реалізації міні-проекту «SMART-бібліотека»
2. Про використання смарт-технологій в бібліотеці для організації змістовного та інтерактивного
дозвілля підростаючого покоління
Слухали Лейбу Віру Павлівну – про необхідність залучення дітей та юнацтва до читання та цікавого
навчання через використання смарт-технологій у публічній бібліотеці м.Добропілля, а також навчання
комп’ютерній та інтернет грамотності дітей та підлітків.
Виступили: Ладченко Олена Віталіївна - підтримала пропозицію Лейби В.П. та підтвердила
готовність участі працівників Центральної бібліотеки в реалізації проекту.
Вирішили:
1. Створити ініціативну групу по реалізації проекту «SMART-бібліотека» у кількості 6 осіб:
Ладченко Олена Віталіївна – директор Добропільської міської централізованої бібліотечної
системи, керівник проекту
Козачук Ірина Олександрівна – заступник директора Добропільської міської ЦБС, координатор
проекту
Шуман Ольга Володимирівна – завідуюча методико-бібліографічним відділом Добропільської
міської ЦБС
Кулигіна Антоніна Володимирівна – представник ініціативної групи від батьків дітей з
інвалідністю.
Рибалко Марина Володимирівна – консультант-психолог реабілітаційного центру для людей з
інвалідністю
Лейба Віра Павлівна – вчитель молодших класів НВК № 7
Тимошенко Володимир – волонтер, технічний консультант
2. Обрати керівника ініціативної групи – Ладченко Олену Віталіївну
3. Доручити:
3.1. Члену ініціативної групи Козачук Ірині Олександрівні підготувати описову частину проекту та
скласти перелік необхідного обладнання для реалізації проекту.
Председатель собрания
Секретарь собрания:

______________
______________

Ладченко Олена Віталіївна
Козачук Ірина Олександрівна

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

6

3. Якщо проектом передбачено будівництво або відновлення об'єкта благоустрою, то
обов'язковим Додатком є гарантійний лист про те, що збудований об'єкт перейде у комунальну
власність міста або буде переданий на баланс іншої організації, яка приймає об'єкт на баланс і
здійснює його подальше утримання та обслуговування.
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