Приклад 13.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту Title of the project
Створення Школи розвитку і відпочинку для всієї сім’ї
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Тренінговий центр «Барви життя»
ГО «Створімо майбутнє разом»
3. Призначення проекту
Purpose
Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров'я дітей, формування у них світогляду, спрямованого на його збереження, опанування навичок способу життя та безпечної поведінки, створення умов для гармонійного розвитку душі й тіла, тобто умов психічного здоров’я і творчості дитини в майбутньому.
Дитинство – це період життя, наповнений радістю, іграми й безпосередністю. Це особливий час без будь-яких турбот. На жаль, це твердження справедливе не для кожної дитини.
Багато дітей стають свідками або потерпілими в різних ситуаціях, де отримують ті чи інші психологічні травми. Такі події можуть мати негативний вплив на їхнє емоційне здоров'я та вплинути на все подальше життя.
Щоб допомогти дітям подолати перешкоди, що виникають (психологічного характеру також), дорослі повинні займатись їхнім емоційним здоров'ям. Саме воно допомагає дитині впоратися з життєвими проблемами. Емоційне здоров'я характеризується психологічною стійкістю. Однак лише малий відсоток дітей можуть упоратися із труднощами.
Дослідження показують, що кожна п'ята дитина має певну психологічну проблему, яка не дає їй нормально розвиватись. На жаль, діти страждають мовчки та часто не отримують належної допомоги.
Емоційне благополуччя дитини – це не тільки його позитивні емоції, це почуття емоційного комфорту в цілому, почуття захищеності і довіри до світу. Все це формується, в першу чергу, завдяки матері дитини, і в різному ступені завдяки родині і найближчому оточенню. 
Вирішення даної проблеми передбачено Стратегією розвитку міста Ніжина до 2020 року та Програмою соціального та економічного розвитку. 
Також даний проект відповідає Стратегії сталого розвитку Чернігівської області:
           Стратегічна ціль 1. Розвиток людського потенціалу. “Людина – понад усе”. 
           Операційна ціль 1.1. Комплексний розвиток територіальних громад. 
4. Мета проекту
Objectives
 Мета проекту – створення Школи розвитку та відпочинку всієї сім’ї для зміцнення емоційного здоров’я, розвитку навичок партнерського спілкування батьків та дітей, обмін транс культурним досвідом виховання. 
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
     Тренінговий центр «Барви життя» (ініціатор Проекту) - інтереси значні: втілення ідеї Проекту, вирішення проблеми зміцнення емоційного здоров’я сім’ї; вплив - на всіх фазах – ініціалізації, планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Безпосереднє керівництво, участь у виконанні заходів Проекту. 
     ГО «Створімо майбутнє разом» (ініціатор Проекту) - інтереси значні: втілення ідеї Проекту, вирішення проблеми зміцнення емоційного здоров’я сім’ї; вплив - на всіх фазах – ініціалізації, планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Безпосереднє керівництво, участь у виконанні заходів Проекту.   
     Ніжинська міська рада (учасник Проекту) – інтереси високі: очікування успіху Проекту; вплив - на фазах планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Участь у виконанні заходів проекту. Фінансування заходів Проекту.
     Загальноосвітні школи міста Ніжина (учасник Проекту) - інтереси високі: очікування успіху Проекту; вплив - на фазах планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Участь у виконанні заходів проекту.
     ТОВ “Лосинівська” (учасник Проекту) – очікує на успіх проекту; вплив - на фазах планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Фінансування заходів Проекту.
     ПАТ “Ніжинський консервний завод” (учасник Проекту) - очікує на успіх проекту; вплив - на фазах планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Фінансування заходів Проекту.
     Благодійний фонд “Сприяння розвитку психічного здоров’я” - очікує на успіх Проекту. Фінансування Проекту.
     Міжнародний фонд “Відродження” - очікує на успіх Проекту. Фінансування Проекту.
     Населення міста Ніжина та Ніжинського району (учасник Проекту) – інтерес значний із середньою можливістю впливу: очікує на успіх продукту Проекту. На фазах планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Споживачі Продукту проекту. Співфінансування заходів Проекту.
     Місцеві ЗМІ – значний інтерес із можливістю впливу: очікування цікавих привабливих для аудиторії матеріалів, фінансові надходження від реклами та розміщення інформації; вплив - на фазах планування, реалізації та експлуатації продукту Проекту. Беруть безпосередньо участь у виконанні заходів Проекту.
6. Цільові групи 
Target group(s) 
     Цільові групи:
	діти, віком 5 – 17 років;
молодь, віком – 18 – 35 років;

батьки учнів. 
7. Бенефіціари Final beneficiaries

8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Короткотермінові результати проекту:
Введення в експлуатацію Школи розвитку і відпочинку всієї сім’ї, що відповідає сучасним вимогам;
Забезпечення доступності послуг для населення різного віку міста та району;
Забезпечення умов для індивідуального розвитку, урахування особистих досягнень учнів, стимулювання їхньої творчої активності, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізація їх нахилів та інтересів;
Створення умов для розвитку рівня творчих здібностей кожного учня.
Створення 7 нових робочих місць; 
Створення приміщень для дітей та дорослих – 4.
Перспективні наслідки проекту:
Створення у місті Ніжині сучасного закладу зміцнення емоційного здоров’я для всієї сім’ї.
Сприяння для дітей активності у творчій, культурній, спортивній, а також в інших сферах діяльності.
Збільшення кількості робочих місць з 7 до 15. 
Інноваційність проекту полягає в реалізації конкретних заходів щодо створення школи розвитку і відпочинку для всієї сім’ї нового типу. 
Інноваційними впровадженні будуть методи та прийоми навчання та виховання, розвитку навичок партнерського спілкування батьків і дітей, обміну транс культурним досвідом виховання. 
Реалізація даного проекту сприятиме поєднанню зусиль у важливій справі – формуванні особистості дитини та сприятливого психічного клімату в родині. 
     Продукт проекту - новітній освітньо-навчальний заклад для всієї родини різних категорій населення міста та району, який дозволить забезпечити вирішення актуальних проблем емоційного здоров’я.
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, фінансовим витратам за проектом).
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Заходи:
а) Проведення підготовчих заходів. Проведення зборів жителів міста та району, засідання організаційного комітету, де визначити основні заходи по організації робіт.
б) Підготовка документації та оголошення про проведення відкритих торгів, проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та визначення переможця відкритих торгів.
в) Укладання угоди з переможцем на закупівлю матеріально-технічних засобів.
Оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень та фасаду будівлі, благоустрій прилеглої території. 
Закупівля меблів.
Облаштування спеціально відведених приміщень для гурткових занять, клубів, студій, проведення різних заходів, надання психологічних послуг. 
Закупівля комп’ютерної техніки та спеціальної техніки.
Проведення зимової Школи розвитку та відпочинку
Проведення літньої Школи розвитку та відпочинку
 - Здача об’єкту в експлуатацію. 
 - Проведення інформаційних та презентаційних заходів Проекту.
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
Проект триватиме 12 місяців.
І. Підготовчий етап – організаційні заходи (визначення керівних органів проекту, складання плану дій, тощо). 
Термін виконання: жовтень – листопад 2017 р. 
ІІ. Етап виконання Проекту – техніко-технологічні заходи (реалізація практичних кроків Проекту).
Термін виконання: грудень 2017 р. – вересень 2018 р. 
ІІІ.  Завершальний етап та поширення інформації про результати проекту. 
Термін виконання: вересень – жовтень 2018 р.  
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Разом бюджет проекту: 556 986 грн.
	Джерела фінансування проекту: 
Місцевий бюджет м. Ніжина - 300 000 грн. 
            ТОВ “Лосинівська” – 100 000 грн.
            ПАТ “Ніжинський консервний завод” – 75 000 грн.
            Благодійний фонд “Сприяння розвитку психічного здоров”я” – 6 986 грн.
Міжнародний фонд “Відродження” – 20 000 грн.
Державний фонд регіонального розвитку – 20 000 грн. 
Волонтерські організації, громадські організації - 35 000 грн.
13. Ризики проекту 
Risks
Серед можливих ризиків є: погіршення політичного стану в країні та швидка зміна в законодавстві, нестабільна економічна ситуація в Україні, виникнення конфліктних ситуацій, зміна курсу в напрямку залучення інвестицій, господарські ризики тощо.
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Політична сталість.
Реалізація проекту вплине на формування сталої місцевої політики у освітній сфері мешканців міста Ніжина та Ніжинського району, зміцнення іміджу та політичного становища місцевої влади, зниження соціальної напруги, покращення соціально-культурної та освітньої інфраструктури, зміцнення впевненості у завтрашньому дні. 
Також даний Проект буде поштовхом для вдосконалення, уточнення, систематизації місцевих програм в напрямку освіти та соціального захисту населення міста Ніжина та Ніжинського району. Широке залучення до розробки інноваційно-інвестиційних проектів громадськості підвищить політичну сталість у місті Ніжині та Ніжинському районі.
Інституційна сталість.
Створення школи розвитку і відпочинку для всієї сім’ї дасть можливість:
- створення в місті Ніжині потужної бази для забезпечення емоційного здоров’я родин міста Ніжина та Ніжинського району;
- підвищити рівень сприятливого психологічного клімату в родинах міста та району.
Також реалізація проекту вплине на розвиток освітніх закладів в місті Ніжині та Ніжинському районі.
Після завершення проекту буде збережено співпрацю з усіма партнерами, що надасть можливість продовжувати та розвивати подальший напрямок із відповідної проблеми. 
Фінансово-економічна сталість. 
Проект є економічно ефективним та самоокупним. Крім того, Проект матиме подальший розвиток і створена структура продовжуватиме функціонувати і в наступні роки, а також діяльність за проектом впливатиме на формування та розвиток джерел надходжень до місцевого бюджету. 


