Приклад 16.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project
Повна назва: Створення на сторінці соціальної мережі Facebook групи небайдужих мешканців України
 «Назва гасло»: "Майбутнє України"
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Фізична особа Іванова Іванка  презентує проект, а також Соціальна мережа Facebook

3. Призначення проекту
Purpose
Передумови виникнення проекту . Активні небайдужі  мешканці України  бажають брати активну участь у розв’язанні проблем країна та регіонального розвитку і мають власні пропозиції щодо вирішення окремої проблеми. Але, вони бажають обговорити власні пропозиції і отримати допомогу щодо оформлення власних пропозицій у виді окремого проекту (тобто, оформити пропозицію як документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів). 
На поточний момент часу на території України  висуваються різні думки, які мають на меті навчити мешканців як та яким чином представляти власні пропозиції, але  відсутні належні умови  на місцях для надання допомоги щодо їх обговорення та оформлення власних пропозицій у виді окремого проекту. 
Facebook – одна з найбільших світових соціальних мереж, в якій зареєстровано близько 400 мільйонів користувачів з усієї планети. В Україні Facebook тільки набирає обертів і за даними facebakers.com сьогодні там присутні понад 298 тисяч українців. 77,1% – користувачі віком від 18 до 34 років.
Отже, проблема полягає у протиріччі між бажанням  надати пропозиції та можливістю її надання у належно оформленому виді. 
Проблема є сталою і найближчим часом не зникне без здійснення певних заходів, оскільки без організації процесів обговорення та професійної допомоги його вирішити дуже складно. Крім того, процес самоосвіти триватиме вкрай довго. 
Але. Незважаючи на існуючі проблеми, активність мешканців зростає. 
А проблема відповідає стратегії розвитку Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", зокрема її стратегічному пріоритету за вектором відповідальності «Децентралізація та реформа державного управління» та сприяє реалізації Державної регіональної політики в частині забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України.
Вирішити проблему  відсутності засобу ефективної комунікацію із зацікавленими сторонами та неможливості оформлення власної пропозиції як документу за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів можна наступними шляхами:

Альтернатива 1. Створення віртуального кола небайдужих професіоналів громади.
 Особи, що вимагають допомоги в оформленні власної пропозиції як документу за встановленою законодавством формою, будуть мати можливість віртуального спілкування із професіоналами.
Переваги:
-  послуги можуть надаватися відразу після звернення;
Слабкі сторони:
- небажання професіоналів працювати безкоштовно;
- необхідно мати координатора, який спрямує мешканця до професійного консультанта.
Обґрунтування вибору альтернативи. Враховуючи такі фактори:
- проблема є сталою та має тенденцію до посилення і загострення;
- кількість осіб, що її потребують, має тенденцію до збільшення;

Альтернатива 2. Створення групи  небайдужих мешканців України на сторінці соціальної мережі Facebook.
 Особи, у яких з’явиться потреба щодо обговорення власної пропозиції або в її оформленні, матимуть можливість віртуального спілкування у групі із зацікавленими сторонами.
Переваги:
- можливість отримання допомоги он-лайн або найближчим часом після звернення;
-  більш чітке формулювання власної пропозиції  та можливість виявлення масштабів існування проблеми;
- не потрібні ресурсні витрати. 
Слабкі сторони:
- небажання професіоналів працювати безкоштовно.

Обґрунтування вибору альтернативи. Враховуючи такі фактори:
- проблема є сталою та має тенденцію до посилення і загострення;
- кількість осіб, що її потребують услуги, має тенденцію до збільшення;
- не потрібно координатора, який організовує обговорення або спрямує мешканця до професійного консультанта.
Більш привабливою та перспективною є друга альтернатива.
Група  на сторінці соціальної мережі Facebook краща за віртуальне коло небайдужих професіоналів громади. До того ж, група на сторінці соціальної мережі Facebook краща за створений сайт. Не потрібно купувати хостинг і домен. замовляти дизайн і копатися в різних кодах. Створив безкоштовно за кілька хвилин, розкрутив і ось тобі бажані обговорення та можливість отримання допомоги.
4. Мета проекту
Objectives
Створити групи небайдужих мешканців України та визначити коло професіоналів, які  на даний час бажають, але  фактично ще не надають послуги,  якість послуг яких відповідає діючим стандартам та надається безкоштовно, з дотриманням терміну створення одного  місяці та умовним бюджетом 15 тис. грн.
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Члени групи (зацікавлені сторони).  
6. Цільові групи 
Target group(s) 
мешканці України
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
мешканці громад
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Західні компанії вже кілька років використовують  Facebook для просування своїх товарів та послуг і успішно налагоджують пряму комунікацію зі споживачами. В Україні ж цей канал поширення інформації поки що не є приорітетним, але швидко набирає обертів. Якщо розкрутити в ній групу, то можна безкоштовно налагодити ефективну комунікацію із зацікавленими сторонами для створення інноваційних проектів.
Продукт проекту. Група  небайдужих мешканців України на сторінці соціальної мережі Facebook
Використання продукту проекту забезпечуватиме такі очікувані результати проекту:
- N осіб-мешканців  матимуть можливість  обговорити власну пропозицію
- N осіб-мешканців отримують допомогу в оформленні власної пропозиції
- L осіб професіоналів приймуть участь в обговоренні пропозиції мешканця 
- L осіб професіоналів нададуть допомогу в оформленні пропозиції мешканця 
- М% від кількості осіб-мешканців , які мали власну пропозиції та обговорили її у групі
- М% від кількості осіб-мешканців  ОТГ, які мають пропозиції, оформили їх з урахування законодавчо визначених умов та надали власні пропозиції для реалізації
- Z осіб-мешканців ОТГ, які надали власні пропозиції, реалізовано
- на G% зменшено кількість випадків соціальних конфліктів з причини відмови прийняття  пропозиції  (стосовно оформлення)
      за індикаторами фінансово-економічних ефектів:
- на 100% зменшено вартість надання послуг  з оформлення власної пропозиції як документу за встановленою законодавством формою 
- Q тис. грн. склали додаткові надходження до бюджету за рахунок впровадження бюджетообразуючих пропозицій мешканців (кошти до державного, обласного, районного бюджетів)
- V тис. грн. склали додаткові надходження до бюджету за рахунок безкоштовних віртуальних послуг  (не витрачається робочий час працівників громади, за який вони отримують заробітну плату)
   за індикаторами політичних ефектів
- з В% до С% підвищилася задоволеність мешканців  соціально-психологічним кліматом у громаді (опитування)
- з D% до К% підвищилася довіра до влади в громаді (опитування)

У більш віддаленій перспективі проект може забезпечити такі довгострокові ефекти:
- розширення кола небайдужих професіоналів, які нададуть послуги мешканцям;
- розширення кола небайдужих мешканців, які нададуть власні  пропозиції для реалізації;
- скочення існуючих проблем ;
- покращення соціально-психологічного клімату, зниження соціальної напруги та покращення криміногенної ситуації на території  країни
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
- особи, як і  є відвідувачами соціальної мережі Facebook;
- особи, як і  не входять у коло друзів зацікавлених сторін
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
пакети робіт:
- розробка проекту / документація створеного проекту, 
- створення групи небайдужих мешканців України / група небайдужих мешканців України на сторінці Соціальної мережі facebook;
- розповсюдження інформації щодо існування групи  для створення спільноти /члени групи та їх друзі
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
- орієнтовна тривалість проекту - 1 місяць;
- основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі 
1 етап. Розробка проекту – 0,3 місяця.
2 етап. Створення групи небайдужих мешканців України на сторінці Соціальної мережі Facebook – 0,2 місяця.
3 етап. Розповсюдження інформації щодо існування групи  для створення спільноти –   0,5 місяця.
- віхи проекту: 0,3 місяця, 0,2 місяця, 0,5 місяця.
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
1. Людські ресурси – всі зацікавлені сторони
2. Матеріально-технічні ресурс - соціальна мережа Facebook 
3.Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
- орієнтовна вартість проекту  безкоштовно / умовна вартість 15 тис грн./;
- потенційні джерела фінансування проекту – грантові кошти ;
- доля кожного учасника фінансування/грантові кошти 100 відс
13. Ризики проекту 
Risks
Найбільш ймовірними та небезпечними ризиками проекту є:
Фінансові – не має.
Кадрові – нестача професіоналів на території України, які бажають спілкуватися безкоштовно. Заходи – пошук спеціалістів серед випускників вищих та середніх начальних закладів, запрошення фахівців з інших міст та районів області.
Управлінські – некваліфіковане управління проектом, недостатній рівень комунікацій з волонтерами.
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Критичні фактори сталості проекту – фінансово-економічні, інституційні, соціальні.
Фінансово-економічна сталість – забезпечення якісних комунікацій  у групі  із зацікавленими сторонами. 
Інституційна сталість – формування передумов активності мешканців.
Соціальна сталість – формування суспільної думки на підтримку інноваційної діяльності


