Код проекту

(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Поступове подорожчання паливно-енергетичних ресурсів вимагає особливоїуваги до питань енергозбереження
та енергоефективності. Добротвірський ДНІ №1 «Струмочок» функціонує понад 50 років. На теперішній час
окремі вхідні двері та міжкімнатні двері (блоки) дошкільного закладу знаходяться в стані, непридатному для
використання, крім того, із-за їх деформації вони погано відчиняються. Тому виникла потреба замінити
зношені дверні блоки на нові, що забезпечить енергозбереження приміщення, охорону життя і здоров'я дітей,
працівників ДНЗ, покращить умови перебування людей в дошкільному закладі, а також• будівля садка матиме
естетичний вигляд.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Покращення температурного режиму в дитсадку, створення комфортних умов перебування дітей
та працівників у ДНІ, естетичний вигляд будівлі дошкільного закладу.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
> діти раннього та дошкільного віку, які відвідують ДНІ -145 дітей;
> батьки вихованців;
> працівники закладу.
4. 'Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.

2.

3.
4.
5.

Назва діяльності
Терміни
Вибір підприємства (організацій), де
здійснюватиметься закупівля вхідних,
липень
міжкімнатних дверей.
Заключення договорів щодо закупівлі та
встановлення
вхідних,
міжкімнатних
липень
дверей.
Закупівля
і
встановлення
вхідних,
серпень
міжкімнатних дверей.
Передача ТМЦ на баланс
вересень
Інформаційний супровід проекту
вересень

Примітка

5. Очікувані результати
Кількісні результати: закупівля вхідних дверей у кількості 2 шт., міжкімнатного
металопластикового дверного блока з перегородкою у кількості 2 шт.
Якісні результати:
> зменшення витрат тепла;
> позитивний вплив на здоров ’я дітей та працівників закладу.
6. Довгостроковий вплив проекту. Громада отримає дошкільний навчальний заклад у доброму
стані, що дасть змогу більш якісно надавати освітні послуги.
7. Застосування принципу 8шагі Сіїу в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):
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8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Агенція місцевого економічного розвитку Кам ’янка-Бузького району - інформаційний супровід,
тел. (093) 6221039, е-таіі: агг(а),агг-кЬ. сот. иа
Добротвірська селищна рада - співфінансування , тел. 03(254) 31150, е-таіі: сізгКсі і.иа.
9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту? Висвітлення результатів відбуватиметься на сайті ДНЗ №1 «Струмочок», на
сайті АМЕР, в соціальних мережах та часописі Кам ’янеччини «Життя і слово», інформаційному
листку «Відкритий Добротвір».
10. Бюджет, в гри
№
з/п

Назва видатків

1. Вхідні двері

броньовані
2. Міжкімнатний
дверний блок
металопластиковий
з перегородкою
3. Демонтаж та
встановлення
дверних полотен
4. Транспортування
та доставка
Всього:

Розрахунки по
даним
видаткам
2 х 15 000,00

Загальна
сума

Запитувана
сума, гри.

30 000,00

54 000,00

2 x 12 000,00

24 000,00

14 000,00

14 000,00

3 000,00

3 000,00
71 000,00

Внесок 3
інших
джерел

Власний
внесок

14 000,00
3 000,00
54 000,00

3 000,00
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