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 _Білозерське_
Назва проекту

"Крок вперед"

Назва організації(ініціативної групи) «Фортуна»
П.І.Б. керівника організації(керівника групи) Кабченко Віталіна Анатоліївна
Дата реєстрації організації(створення ініціативної групи) 2017
Адреса (юридична та поштова) 85013, Донецька обл., м. Білозерське, вул. Гірнича , буд.15
Адреса ел. пошти dk0123@ukr.net
П.І.Б. керівника проекту Кабченко Віталіна Анатоліївна
Адреси та контактні телефони, факс

0665811791

Бухгалтер проекту ______________________________________________________________________
Обов'язки керівника проекту:
Я, _Кабченко Віталіна Анатоліївна, проект у зазначені терміни. Я гарантую, що отримана фінансова допомога
буде повністю витрачена на успішне виконання проекту згідно з бюджетом. Також Я, відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних” від 1 червня 2010 року, надаю згоду на обробку у картотеках та/або за допомогою
комп’ютерних систем у базі персональних даних фізичних осіб
моїх персональних даних, за наявності: особисті
відомості, прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, дані щодо місця проживання, дані щодо посади, контактна
інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування).

Підпис
___________________
Дата 28.04.2019
М.П.
Термін реалізації проекту 01.08.2019- 30.11.2019
Загальна сума проекту, грн 96000 грн.
Запитувана сума, грн 80000 грн.
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Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 2018 рік
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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)

За 60 років існування ЦКД хореографічні станки, які були зроблені кустарним
способом,прийшли у критичний стан непридатності , що погрожує травматизмом при
подальшій їх експлуатації. Також для удосконаленого обладнання танцювальної зали необхідні
дзеркала.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Створення благодійних умов з розширення можливостей талановитих дітей та молоді міста в
час дозвілля з метою виявлення ,розвитку та реалізації творчого потенціалу в галузі хореографії.
Створення умов для отримання художньої освіти та залучення до мистецтва і культури всіх
груп населення, особливо дітей, підлітків та молоді, збереження кращих вітчизняних традицій
освіти в сфері культури і мистецтва, виявлення художньо обдарованих дітей та їх підтримки,
виховання дітей і молоді за допомогою культури і мистецтва наявність достатньої кількості
висококваліфікованих фахівців, здатних навчати і виховувати підростаюче покоління в дусі
поваги до культурних традицій, патріотизму і розуміння цінності прекрасного.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

• Жителі міста Білозерське різних вікових категорій - 500 чол.
• Діти трудящі ШУ «Білозерське», ШУ «Добропольское», «ДТЕК Сервіс», ЦЗФ «Добропільська»
ТОВ ДТЕК - 500 чол.
• ВПО - 200 чол.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.
2.

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

Назва діяльності
Терміни
Согласовать график и план выполнения
Июль 2019
работ по ремонту
Организовать группу сотрудников
и
июль 2019
родителей участников самодеятельности
для подготовительных работ по ремонту
зала
Заказ оборудования (зеркала, станки)
август 2019
демонтаж
август 2019
Размывка стен
сентябрь 2019
Покраска
сентябрь2019
Монтаж оборудования
октябрь 2019
Торжественное введение в действие
ноябрь 2019
зрительного зала, проведение презентации.

Примітка

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
 Населення міста близько 16 000 чоловік
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 Збільшення відвідуваності культурно-масових заходів.
Якісні результати:
 Безпечне і більш якісне проведення тренувань,зростання відвідувачів танцювальних
колективів, розширення надання послуг (репетиції, майстер - класи , творчий обмін). •
Забезпечення умов безпеки життєдіяльності під час проведення заходів.
• Підвищення духовно - морального і патріотичного виховання населення.
• Підвищення соціальної активності населення.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Проведення репетицій,майстер – класів,фестивалів;
Участь у культурно – масових заходах міста та за його межами;
Участь у конкурсах та фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівня.
Систематичне проведення заходів, які покликані сприяти розвитку аматорської
творчості, задоволення духовних запитів населення, розвитку інтересу до культури і
мистецтва.
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
Так
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. 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)
Співробітники, батьки і учасники творчих колективів Центру культури та дозвілля міста Білозерське,
які будуть надавати допомогу в ремонтних роботах.

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Соціальні мережі, преса - районна газета «Новий шлях», реклама на кабельному телебаченні,
презентація.

10. Бюджет, в грн
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Розрахунки по
Запитувана
даним
Загальна сума, грн
сума, грн
видаткам

Назва видатків

60 м2 х 500
грн
Дзеркала
Хореографічні 25 м.п. х 2000
станки
грн
демонтаж
Размывка стен
Покраска
Монтаж
оборудования
Торжественное
введение в
действие зала,
проведение
презентации.

30000

30000

50000
3000
1000
5000

50000

Внесок з
інших
джерел

3000
1000
5000

5000

2000
96000

Власний
внесок

5000

80000

5000
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ПРОТОКОЛ
собрания инициативной группы города Белозерское
по осуществлению проекта:
«Крок вперед»
___ 04.04.2019 г. .___
Всего присутствовало - _20_
Председатель собрания: Кабченко Виталина Анатольевна
Секретарь собрания: Магуряк Элла Владимировна
Повестка дня:
1. О создании инициативной группы по осуществлению проекта «Крок вперед» ремонт и оборудование танцювального зала.
СЛУШАЛИ: Кабченко Виталина Анатольевна
ВЫСТУПИЛИ:

Савчук Елена Ивановна

РЕШИЛИ:
1.
Создать инициативную группу «Фортуна» по осуществлению проекта «С
любовью к людям» в количестве 11 человек (список прилагается).
2.
Избрать председателем инициативной группы «Фортуна» Кабченко
ВиталинуАнатольевну.
3. Поручить:
3.1. Члену инициативной группы «Фортуна» Магуряк Элле Владимировне
подготовить описательную часть проекта.
3.2. Члену инициативной группы «Фортуна» Савчук Елену Ивановну подготовить
перечень необходимых материалов на выполнение проекта, составить смету
расходов.
4. Обратиться к жителям города Белозерское, руководителям организаций,
депутатов с инициативой проведения и финансирования проекта.
Председатель собрания: ______________________ В.А.Кабченко
Секретарь собрания: ____________________ Е.В.Магуряк
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Список инициативной группы
по осуществлению проекта – ремонт и оборудование танцевального зала.
«Крок вперед»

1. Кабченко В.А. руководитель группы
2. Кабченко А.С.
3. Кривошей Т.И.
4. Савчук Е.И.
5. Магуряк Э.В.
6. Варга О.М.
7. Емигулова М.Н.
8. Курилова С.А.
9. Авраменко Л.П.
10. Савчук В.А.
11. Кривенко А.С.
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