Шаблон вправи «Підготовка концепції проекту в соціально-педагогічній сфері»
Курс «Соціально-педагогічне проектування»

Для виконання вправи Вам необхідно:
Подати формулювання складових власної концепції проекту у 2-й колонці таблиці-шаблону замість коментарів щодо змісту складової концепції та рекомендацій щодо заповнення секцій
Ознайомитись із критеріями оцінювання складових концепції проекту та, за потреби, доопрацювати концепцію власного проекту.
Підготувати анотацію проекту, взявши із заповненого шаблону такі складові: мета, основні види діяльності (пакети робіт), термін реалізації, вартість, назва організації, що подає заявку.
ТАБЛИЦЯ-ШАБЛОН ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ «ПІДГОТОВКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СФЕРІ»
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project


Ця секція заповнюється в останню чергу після уточнення усіх складових!!!
Формулюється не на початку, а поступово (ітеративне) у процесі  написання концепції і остаточно визначаються наприкінці її розробки.  
Підготуйте назву проекту у двох форматах: повна назва і «назва-гасло».
Повна назва:
уміщує такі складові: 	
ГЛОБАЛЬНА ДІЯ, яку необхідно реалізувати під час проекту для отримання продукту проекту в матеріальному вигляді (удосконалення, покращення, впровадження, ліквідація, створення, розробка, побудова) 
уявлення про майбутній ПРОДУКТ проекту 
визначення ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ продукту проекту (населений пункт, район, область)
«Назва гасло»: 
являє собою «бренд» проекту і має сприяти просуванню ідеї проекту

2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 

Впишіть назву основної / головної організації, яка подає заявку / презентує проект, а також
назви організацій – співзаявників та пов’язаних організацій/структур, якщо такі є.

3. Призначення проекту
Purpose
Схарактеризуйте передумови виникнення проекту.
Вкажіть, на досягнення яких стратегічних пріоритетів та/або місії організації спрямований цей проект.
Проблему визначте як розбіжність між бажаним і існуючим станом системи. 
Подайте системний опис проблеми, на вирішення якої цей проект спрямований (її актуальність) за такими складовими:
- симптоми проблеми у співставленні з потребами; 
- причини проблеми; 
- масштаб проблеми; 
- прогнозовані наслідки невирішення проблеми.
Яким буде внесок проекту у досягнення цілей організації. Визначте призначення проекту – які зміни мають відбутися після реалізації цього проекту, які потреби будуть задоволені. 
Подайте результати аналізування і оцінювання альтернативних варіантів розв'язання проблеми і обґрунтування вибору найбільш привабливої (опорної) альтернативи.
Обмеження щодо обсягу тексту у даній секції - до 500 слів !!!
4. Мета проекту
Objectives
Мета проекту – описова модель майбутнього продукту проекту, умов, обмежень та вимог проекту, виконання яких забезпечує задоволеність учасників проекту. Мета породжує (зумовлює) назву проекту. 
Сформулюйте мету проекту за логічною структурою формування мети проекту:
- глобальна дія, яку необхідно реалізувати під час проекту для отримання продукту проекту в матеріальному вигляді (удосконалення, покращення, впровадження, ліквідація, створення, розробка, побудова); 
- уявлення про майбутній продукт проекту;
- бажані показники реалізації проекту в часі, вартості (у термін до __ місяців із дотриманням бюджету ____ тис. грн.) та, якщо можливо, особливості його реалізації (територіальні – визначення географічного розміщення продукту проекту (населений пункт, район, область), оточення тощо).
Застосуйте підхід SMART до визначення/уточнення/перевіряння належності мети проекту
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Подайте перелік ключових заінтересованих сторін проекту.
Для кожної з груп заінтересованих сторін проекту зазначте характер участі (ініціатор, партнер, виконавець робіт, спонсор, бенефіціар тощо), а також групу важливості та впливу 
6. Цільові групи 
Target group(s) 
Визначте, на які цільові групи спрямовано проект, і які саме потреби цих груп будуть задоволені 
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Визначте, хто є бенефіціарами проекту, які саме блага вони отримають
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Схарактеризуйте інноваційну ідею проекту: яке саме нововведення відбудеться за проектом у вигляді продукту (підходу / технології / послуги), що приведе до якісної зміни стану системи, забезпечить конкурентоздатність створюваного продукту і приведе до істотного поліпшення рівня та якості життя / функціонування організації. 
Визначте продукт проекту як об'єкт реального світу, який буде отримано на «виході» проекту – матеріальний (споруда, технічна система…) чи нематеріальний (система управління, процес надання послуги, соціально-педагогічний захід) із визначенням його складових (ці складові мають відповідати цілям проекту)
Сформулюйте очікувані результати проекту через індикатори успішності («буде зменшено (збільшено) на…», «становитиме…», «досягатиме рівня…» «на …% краще стандарту»; «додаткові надходження до бюджету складатимуть…»; «кількість навчених осіб…»)
Подайте передбачувані довгострокові ефекти від реалізації (використання, експлуатації) продукту проекту – наслідки проекту.
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
Сформулюйте основні обмеження (специфічні вимоги) ключових заінтересованих сторін до якості продукту проекту та ходу реалізації проекту (до змісту діяльності (робіт) за проектом, термінів та графіку реалізації проекту, фінансових витрат за проектом).
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Визначте основні види діяльності за проектом (пакети робіт).
Покажіть пов'язані очікувані вихідні результати (складові продукту) проекту, результати та наслідки реалізації проекту із описом взаємозв’язків між видами діяльності (роботами та пакетами робіт) за проектом
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
Подайте:
- орієнтовну тривалість проекту (в місяцях);
- основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі ;
- віхи проекту
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Надайте загальну характеристику ресурсів , які необхідні для реалізації проекту, та визначте його ОРІЄНТОВНУ ВАРТІСТЬ і джерела фінансування:
1. Людські ресурси.
2. Матеріально-технічні ресурси.
3.Фінансові ресурси, із визначенням таких елементів:
- орієнтовна вартість проекту;
- потенційні джерела фінансування проекту;
- частка кожного учасника фінансування
13. Ризики проекту 
Risks
Подайте:
- перелік основних ризиків, які можуть виникнути в процесі реалізації проекту і вплинути на досягнення мети проекту;
- характеристику реагування на ризики
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Схарактеризуйте положення щодо політичної, інституційної, фінансової сталості результатів проекту


