Приклад 10.
Створення центру дозвілля для підлітків та молоді (далі – Центр дозвілля) на базі колишнього БК Залізничників, який знаходиться в центрі смт Межова Межівського району Дніпропетровської області, є власністю Межівської громади, але ніяк не використовується вже багато років.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project
Повна назва:
Створення в Межівській ОТГ Межівського району Дніпропетровської області Центру дозвілля для підлітків та молоді на базі реконструйованої будівлі колишнього  БК Залізничників
«Назва гасло»:  У єднанні молоді – успіх громади!
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
ОМС Межівської ОТГ

3. Призначення проекту
Purpose
Межівська ОТГ створена в 2017 році з центром в смт Межова. В самому селищі проживає 8 тис. жителів, на інших територіях – ще 5600, загалом 13600 осіб. У Межівській ОТГ проживають близько 700 тис. підлітків (13-17 років) і 1,5имолоді (віком 18-30 років), які не мають можливості спілкуватися з користю і задоволенням поза вулицею або кафе (де обов’язково треба щось замовляти і платити за це). Одного разу серед школярів було проведено опитування по питанню «Чого вам не вистачає в нашому селищі?» Більшість респондентів відповіли, що хотіли б мати приміщення для проведення дозвілля, не витрачаючи на це гроші (як це доводиться робити в кафе). Тим більше, що в селищі немає ані кінотеатру, ані інших змістовних розваг, а спортивні секції вузько спеціалізовані і не всім підходять.
По причині відсутності місця для дозвілля підлітки (за анонімним опитуванням) все раніше починають пробувати алкогольні напої, або проводять більшість вільного часу у віртуальному світі (соцмережах), а отже, можуть зашкодити своєму фізичному та психічному здоров´ю і як результат – бути втягнутими в конфлікти та правопорушення або втратити навички живого спілкування з людьми.
Проблема полягає у протиріччі між потребою підлітків та молоді змістовно проводити час, спілкуючись між собою із користю та задоволенням, і неможливістю це втілити у зв’язку з відсутністю в селищі приміщення для такого спілкування та інших змістовних розваг, які є в великих містах.
На цей час гострота проблеми за оцінкою фахівців по роботі з молоддю сягає 5 балів з 10 (на Х% збільшилась статистика правопорушень, а також немотивованої агресії серед підлітків) але вона з часом зростатиме, адже при відсутності живого спілкування алкоголь та соцмережі/інтернет все міцніше входитимуть у повсякденне життя зазначених категорій, спотворюючи об´єктивне світосприйняття і загрожуючи неможливістю будувати гармонійні стосунки з оточуючими аж до психічних розладів.
Проблема є сталою і найближчим часом не зникне, оскільки на вулицях все частіше можна побачити молодь з пляшкою пива або з телефоном у руках (засиджуються в інтернеті), а причина цього - відсутність змістовної альтернативи.
Проект відповідає стратегії розвитку Межівської громади, зокрема її пріоритету «Розвиток людського потенціалу», стратегії розвитку Дніпропетровської області, пріоритету «Розвиток сільських територій», а також Національній стратегії «Україна-2020», вектор руху «Відповідальність та соціальна справедливість», програма розвитку для дітей та юнацтва.
Вирішити проблему відсутності змістовного дозвілля можна наступними шляхами:
Альтернатива 1. Створити центр дозвілля для підлітків та молоді (далі – Центр дозвілля) на базі колишнього БК Залізничників,  який знаходиться в центрі смт Межова,  є власністю Межівської громади, але ніяк не використовується вже багато років.
У Центрі дозвілля працюватимуть кілька фахівців, які організовуватимуть культурно-масові та освітні заходи для підлітків та молоді, тим самим сприятимуть розвитку комунікативних навичок відвідувачів, заохоченню їх до здорового способу життя та єднанню молодого покоління громади, що сприятиме більшій її згуртованості в майбутньому.
Альтернатива 2. Укладання угоди з молодіжним хабом одного з сусідніх міст для надання межівській молоді можливості час від часу проводити своє дозвілля змістовно. Мінуси цього варіанту: 
	треба їхати за багато кілометрів і за кілька годин повертатися додому;

це дорожче, складніше для виконання й не настільки ефективно, ніж мати власний центр, що працює на постійній основі.
4. Мета проекту
Objectives
Створити на базі реконструйованого БК Залізничників, який знаходиться в смт Межова Дніпропетровської області і на даний час ніяк не використовується, Центру дозвілля для підлітків та молоді з метою її згуртування, розвитку комунікативних навичок, заохочення до здорового способу життя та запобігання правопорушень серед цих категорій з дотриманням терміну створення 14 місяців та бюджету 1,5 млн гривень
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Перелік ключових заінтересованих сторін проекту.
	ОМС Межівської ОТГ – ініціатор проекту, здійснює фінансування проекту з бюджету громади і управління ним

Підлітки та молодь Межівської ОТГ – бенефіціари
Комунальне підприємство Межівської селищної ради «Комфорт» - виконавець робіт
Батьки підлітків та молоді Межівської ОТГ – цільова група
6. Цільові групи 
Target group(s) 

7. Бенефіціари 
Final beneficiaries

8. Очікувані результати проекту
Estimated results

9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements

10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities

11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones

12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 

13. Ризики проекту 
Risks

14. Сталість результатів проекту
Sustainability



