Приклад 11.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project
Створення культурно-ремісницького центру у селищі Н, Н-ського р-ну,.  з виготовлення святкової та сувенірної продукції місцевими жінками-майстринями
 «Назва гасло»: «Все в твоїх руках»
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Громадська організація «Сільська жінка»., Н-ська селишня рада., гуртово-роздрібна база «Сувенір»
3. Призначення проекту
Purpose
30% жінок,що проживають у даному селищі, не мають можливості отримати роботу через вікові обмеження, хвороби, догляд за дітьми, або батьками похилого віку.
За умови необхідності фізичної присутності неподалік від рідної домівки, жінки втрачають можливість відвідувати навчання у містах, знаходити роботу, яка сприятиме сталому розвитку. А невелика кількість підприємств потребує працівниць, які відвідують роботу суворо за графіком.
 Більшість жінок здатні шити, в’язати та майструвати сувенірну продукцію вдома, але не мають коштів для придбання матеріалів і не мають змоги реалізувати власні вироби.
Держава підтримує жінок виплатами по догляду за хворими, пенсіями, але того замало. 
Отже, даний проект покликаний об’єднати у культурному середовищі жінок для реалізації їх власного потенціалу, розвитку та покращення матеріального становища.
4. Мета проекту
Objectives
Мета проекту – Створення культурно-ремісницького центру у селищі Н, Н-ського р-ну,.  з виготовлення святкової та сувенірної продукції місцевими жінками-майстринями на базі недіючого сільського музею, який стане одночасно центром навчання, замовлення, та реалізації продукції на ринках України та у мережі інтернет. 
Даний центр буде містити необхідні матеріали для виготовлення сувенірної продукції та устаткування. 
Швейні машини, оверлоки, воскоплави, форми для виготовлення свічок, інструменти для різьби.
Також, на постійній основі у центрі працюватиме дизайнер для розробки моделі сувенірів та менеджер з продажу для пошуків шляхів реалізації продукції. Проект має вийти на самоокупність за три роки, та існувати надалі самостійно.

5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість
Ініціатор-ГО « Сільська жінка» Організаційні роботи виконуватиме ГО, як сторона, що покликана сприяти підвищенню життєвого рівня жінок у селищі Н
Партнер-селишня рада селища Н.Надає приміщення музею у довгострокову оренду. . 
Селишня рада зацікавлена у збереженні будівлі музею, та сприятиме проекту за умови дбайливого ставлення до будівлі. Також, контролюватиме рівень експлуатації, та заборонятиме зміни фасаду будівлі-музею.
Спонсор-оптово-роздрібна база «Сувенір» Стврорює замовлення на продукцію, реалізує продукцію.
Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив:
Бенефіціар-Місцеві жінки, що знаходяться у скрутному становищі, навчаються та виготовляють продукцію.
Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані
Соціальні служби, податкова інспекція, центр зайнятості та працевлаштування.
6. Цільові групи 
Target group(s) 
Матері малолітніх дітей або дітей-інвалідів
Жінки інваліди частково-працездатні
Жінки що доглядають літніх батьків-інвалідів
Діти або літні люди, за якими доглядають такі жінки
Селишня рада-розпорядник будівлі-музею

7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Безробітні жінки матимуть можливість навчатись та працювати за зручним графіком.
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
У нашій країні не існує центрів, здатних навчати та формувати замовлення, також, підприємств що створюють сувенірну продукцію мала кількість. 
Центр виготовлятиме сувенірну продукцію для туристичних мереж Н-ської обл.,та тематичні сувеніри ручної роботи до певних свят (Новий Рік, Різдво, Великдень і т.д), розроблені дизайнером. Окрім місцевого ринку та торгівельних мереж, буде сформований інтернет-магазин.
Такий проект сформує робочі місця, або додатковий прибуток для самої вразливої категорії населення селища Н. Сувенірна та святкова продукція завжди актуальна, тому в подальшому проект здатен існувати самостійно.

9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
Розробка проекту, перемовини з потенційними працівниками(постачальниками, дизайнерами, розробниками софту, менеджерами, бухгалтерами)
Ремонтні роботи з устаткування приміщення
Підбір та навчання персоналу ( бенефіціари можуть мати складнощі з навчанням)
Планування асортименту матеріалів та обладнання
Закупівля матеріалів та обладнання
Погодження з державними структурами
Реєстрація проекту та відкриття
Погодження графіків та напрямків робіт з учасниками проекту та бенефіціарами
Погодження об’ємів реалізації продукції
Рекламні заходи
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Види продукції
Створені з заготовок ( штучні квіти, віночки, фігурки)
Створені за шаблоном ( свічки, кульки з пенопласту, вишивка, бісер)
Авторські ( серветки, коврики, ляльки)
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
Тривалість проекту складатиме три роки
Перший рік займуть ремонтні та підготовчі роботи, а також навчання жінок та формування каналів збуту продукції
Другий рік займе робота над якістю, асортиментом та популяризацією продукції
Третій рік буде зорієнтований на зміцнення проекту та доведення його до можливості існувати самостійно.
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Людські ресурси, які мають критичний вплив на життєздатність проекту.
Бухгалтерія
Дизайнер
Менеджер зі збуту
Промоутер
Самі виконавці
Матеріально-технічні ресурси.
Матеріали для виготовлення продукції
Обладнання для робіт
Інструменти
3.Фінансові ресурси 
- орієнтовна вартість 555 000 грн
З них
20 000 на ремонт будівлі
180 000 на придбання обладнання
200 000 матеріали та інструменти
70 000 на початкову з.п
35 000 розробка інтернет-магазину
50 000 рекламні акції
- потенційні джерела фінансування проекту-оптово-роздрібна база «Сувенір», яка готова здійснити форвардну закупівлю продукції та готова профінансувати таким чином   355 000
Постачальник обладнання-200 000
13. Ризики проекту 
Risks
Низька якість продукції-навчальні роботи, залучення тимчасових професійних майстрів
Порушення строків виготовлення-робота з графіками працівників
Погана реалізація-розвиток менеджера з продажу, зміна стратегії рекламних заходів, залучення сторонніх дизайнерів
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Фінансово-економічна сталість залежить від якісно спланованих розрахунків з собівартості продукції, та моніторингу потреб ринку. А також від спрямованості рекламних заходів.
Соціальна сталість полягає у постійній потребі у задіяності малозабеспечних жінок, що стали заручниками ситуації.


