Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
У нинішній час дитячі майданчики ДНЗ №1 потребують оновлення. На майданчиках дитячих груп,
придатними для використання збереглися лише декілька елементів ігрових споруд. Для розвитку дітей у
повному обсязі необхідна заміна морачьно та фізично застарілого ігрового обладнання (дитячих майданчиків)
та встановлення нового, що забезпечить перебування дітей раннього та дошкільного віку на свіжому повітрі
в будь-яку пору року, з метою зміцнення та загартування дитячого організму, розвитку рухових якостей та
профілактики захворювань. Пропонуємо облаштувати майданчики сучасними розвиваючими елементами.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Організація ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку, створення комфортних та
безпечних умов для відпочинку вихованців на свіжому повітрі з метою активізації рухової діяльності
малюків, впровадження здорового способу життя, покращення естетичного вигляду даної території.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
> діти раннього та дошкільного віку, які відвідують ДНЗ -1 4 5 дітей;
У батьки вихованців;
У працівники закладу.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва діяльності
Терміни
Звернутися до батьків і колективу ДНЗ №1
за підтримкою проекту встановлення
червень
нових елементів для дитячих майданчиків.
Вибір підприємства (організацій), де
здійснюватиметься
закупівля
малих
липень
ігрових споруд.
Заключення договору щодо закупівлі
липень
ігрових споруд.
Вирівнювання території
серпень
Монтаж обладнання дитячого майданчика
серпень
Вирівнювання поверхні території шаром
серпень
піску
Передача ТМЦ на баланс
вересень
Інформаційний супровід проекту
вересень

Примітка

5. Очікувані результати
Кількісні результати: закупівля малих ігрових споруд у кількості 7 шт.
Якісні результати: облаштування дитячих майданчиків Д Н З №1, як безпечних та комфортних
територій ігрової та активної діяльності дітей різного віку з метою зміцнення та загартування
дитячого організму.

6. Довгостроковий вплив проекту:
- соціальний: зниження захворюваності дітей, що як наслідок веде до системної професійної
зайнятості батьків;
- оздоровчий: створення необхідних умов для зміцнення та загартування дитячого організму;
- педагогічний: забезпечення гармонійних умов перебування дітей у вільний від навчання час;
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- естетичний: привабливіш вигляд територіїДНЗ;
- для розвитку громади: ріст рейтингу> органів місцевого самоврядування щодо покращення умов
перебування дітей у ДНЗ, підняття іміджу селища Добротвір як селища, що дбає про майбутнє
покоління та дозвілля дітей.

7. Застосування принципу 8тагі Сііу в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):
Ні
Так

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Агенція місцевого економічного розвитку Кам ’янка-Бузького району - інформаційний супровід,
тел. (093) 6221039, е-таії: агг(а)агг-кЬ. сот. на
Добротвірська селищна рада - співфінансування, тел. 03(254) 31150, е-таії: ііхгКсїі. на.

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту? Висвітлення результатів відбуватиметься на сайті ДН З №1 «Струмочок», на
сайті АМЕР, в соціальних мережах та часописі Кам ’я неччини «Життя і слово», інформаційному
листку «Відкритий Добротвір».

10. Бюджет, в грн
№
з/п

Назва видатків

1. Пісочниця
«Трансформер»
2. Будиночок
«Башня»
3. Транспортування
та доставка
4. Підготовка
земельної ділянки
та встановлення
ігрового
обладнання
Всього:

Розрахунки по
даним
видаткам
6 x 5 500,00

Загальна
сума

Запитувана
сума, грн.

33 000,00

46 000,00

1 x 13 000,00

13 000,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

6 000,00

57 000,00

Внесок 3
інших
джерел

Власний
внесок

5 000,00

46 000,00

2 000,00

4 000,00

2 000,00

9 000,00
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