Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Спортивний інвентар відділення академічного веслування , придбаний ЗО років тому, зносився та не
відповідає умовам технічної безпеки під час тренувань на воді. Склалася ситуація, в якої все менша
кількість дітей міста має змогу займатися улюбленим видом спорту - академічним веслуванням.
Спортсмени відділення, які відстоюють честь міста, області та України на всеукраїнських та
міжнародних змаганнях, не мають можливості проявити свої таланти та здібності.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Придбати весла та запчастини для академічних човнів.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Діти, які займаються у відділенні академічного веслування, в кількості 50 чоловік.
Молодь в кількості 15 чоловік.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
1
Замовлення та укладення договору
2
Отримання весел
3
Презентація проекту
5. Очікувані результати

Терміни
05.07-10.07.2019
10.07-05.08.2019
05.08.2019

Примітка

Кількісні результант:
придбання 4 пар весел та запчастин для човнів
Якісні результати:
при дбане обладнання збільшить кількість дітей у відділенні
академічного веслування , та покращить підготовку та виступ у змаганнях їх та дорослих спортсменів.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Завдяки реалізації проекту більша кількість дітей та молоді міста покращить своє здоров’я та буде
мати можливість реалізувати свої здібності та таланти , що стане в майбутньому запорукою
зміцнення України. Заняття спортом виховає в них тверде ставлення до здорового способу життя, як
єдиною можливістю бути щасливою особистістю в сильній країні.
7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):
Ні

»

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Відділ з питань фізичної культури та спорту Ладижинської міської ради.
Начальник відділу - Стоян Сергій Михайлович тел.. 8 098 271 95 08
Надання інформаційної допомоги щодо участі у грантових проектах, доставка інвентарю.

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

2

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Соціальні сіті - Фейсбук, Твітер, Інстаграм.

№

Назва видатків
«

1

Весла академічні
парні
Запчастини для
човнів

2

3

Розрахунки
по даним
видаткам
4 пари по
17 000 гри
Сидіння,
взуття для
човнів

Загальна
сума, грн

Запитувальна
сума, грн

68000

68000

12000

12000

Доставка

8000

Р азом :

88 000

Внесок 3
інших
джерел

Власний
внесок

8000
80 000

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 201.8 рік

8 000

