Приклад 18.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project
Повна назва:
Створення Курсу «Школа молодого лідера» для підлітків віком 14-17 років Золочівської ОТГ 
«Назва гасло»:  «Створимо майбутнє разом!»
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Громадська організація «Золочівщина»

3. Призначення проекту
Purpose
Громадська активність є необхідною складовою демократичного управління і гарантією ефективного управління. Проте недостатній рівень громадянської освіти та залучення громадян як і раніше залишається проблемою для українського суспільства в цілому і для Золочівської ОТГ зокрема. Однією з передумов підвищення громадської активності є виховання відповідальності у мешканців громади, в тому числі і соціальної. 
 Курс «Школа молодого лідера» спрямований на розвиток лідерських навичок молодого покоління, виховання  почуття причетності та базового розуміння ролі громадян в демократичному суспільстві. Навчання громадян інструментам і перевагами громадянської освіти збільшить ймовірність того, що вони стануть більш відповідальними і активніше братимуть участь в успішній трансформації суспільства.
Проблема полягає у пасивності громадян та подекуди негативному їх ставленні до органів публічної влади.  Певний відсоток населення ОТГ проявляє активність, але через відсутність знань щодо механізмів співпраці громадськості та органів влади, ця активність у більшості випадків трансформується в конфронтацію. 
Невирішення проблеми посилюватиме пасивність громадян та небажання долучатися до процесу розвитку території.  Ті ж громадяни, які готові брати участь у місцевому розвитку, за відсутності базових знань щодо механізмів участі громадськості у процесах управління, або втратять цю внутрішню готовність, або реалізовуватимуть її не максимально ефективно.
Вирішення проблеми відповідає Стратегії розвитку Золочівської ОТГ до 2020 року, зокрема її пріоритету «Розвиток соціального капіталу»; Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, пріоритету «Розвиток соціального капіталу». 
Вирішити вказану проблему можна наступними шляхами:
Альтернатива 1. Організація курсу «Школа молодого лідера» при загальноосвітніх школах силами шкільних психологів та педагогічних колективів. 
Альтернатива 2. Організація курсу «Школа молодого лідера» у приміщенні комунальної власності в центрі ОТГ, обладнаного необхідним мультимедіа,  із залученням кращих тренерів району та експертів обласного рівня.
Обґрунтування вибору альтернативи. Враховуючи такі фактори:
- проблема є сталою та характерна для усіх населених пунктів ОТГ;
- необхідність створення платформи для спілкування підлітків з лідерськими якостями з усіх населених пунктів ОТГ;
- оптимальна чисельність групи – 15 осіб, що є забагато для 1 школи, особливо сільської;
- у школах немає необхідного мультимедіа-обладнання, відповідно обладнати доцільніше 1 кабінет для всіх учасників Курсу;
- організація Курсу за другим сценарієм дасть змогу об’єднати  зусилля найбільш кваліфікованих кадрів,
більш привабливою та перспективною є друга альтернатива.
Реалізація даного проекту не лише сприятиме розвитку лідерських особистісних якостей підлітків, а й суттєво підвищить рівень громадської активності, заохочуватиме зростання нових поколінь свідомої і активної молоді, а також зміну поведінки серед старших поколінь.
4. Мета проекту
Objectives
створення єдиної системи залучення молоді до процесу розвитку Золочівської ОТГ, що сприятиме активізації молодіжного руху та підвищенню рівня громадської активності, шляхом реалізації освітнього проекту «Школа молодого лідера» протягом 1 року для 75 підлітків віком 14-17 років з дотриманням бюджету 42500 грн.;
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Подайте перелік ключових заінтересованих сторін проекту.
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість:
ГО «Золочівщина» - ініціатор, здійснює управління проектом;
ОМС Золочівської ОТГ – партнер, надають приміщення, що знаходиться у комунальній власності, для реалізації проекту на безоплатній основі.
Фонд «YFEM» - здійснює фінансування проекту, спонсор / партнер
Мешканці Золочівської ОТГ – цільова група

Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив:
4. Підлітки віком 14-17 років – бенефіціари

Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані:
5.    Структурні підрозділи місцевих органів публічної влади (відділ освіти, відділ культури , відділу спорту та туризму)  – сприяння виконанню їх місії (реалізації соціальних, економічних, наукових, творчих, культурних, інформаційних та інших законних прав і інтересів громадян) – партнер
6.    Місцеві державні адміністрації – залучення іноземних інвестицій  – партнер
7.    Приватні інвестори, фонди – співфінансування проекту – спонсори
8.    Засоби масової інформації – партнери
6. Цільові групи 
Target group(s) 
1. Підлітки віком 14-17 років – потреба в інтелектуальному зростанні і розширенні світогляду молоді, розвитку ініціативності, цілеспрямованості, незалежності, відповідальності за себе і оточуючих, усвідомлення своєї соціальної ролі в суспільстві.   
2. Органи публічної влади Золочівської ОТГ – потреба у підвищенні рівня громадської активності, перспектива появи нових партнерів у процесі місцевого розвитку 
3. Мешканці Золочівської ОТГ – потреба у вирішенні питань місцевого значення (реалізація проектів)
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Підлітки віком 14-17 років – стають споживачами нової соціальної послуги, спрямованої на  інтелектуальне зростання і розширення світогляду, розвиток ініціативності, цілеспрямованості, незалежності, відповідальності за себе і оточуючих, усвідомлення своєї соціальної ролі в суспільстві.   
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Інноваційна ідея проекту. В результаті реалізації проекту на території Золочівської ОТГ буде надаватися нова соціальна послуга для підлітків віком 14-17 років, спрямована як на розвиток особистісних лідерських якостей, так і на розвиток громадської активності та залучення громадян (молоді) до процесу управління місцевим розвитком.
Переваги:
навчання основам проектного розвитку підлітків віком 14-17 років на безкоштовній основі та набуття власного досвіду реалізації проектів місцевого розвитку;
можливість особистісного розвитку для молоді на безкоштовній основі;
створення платформи для спілкування та подальшої співпраці активної молоді Золочівської ОТГ.
Продукт проекту. Діючий курс «Школа молодого лідера» на безоплатній основі для підлітків віком 14-17 років  з метою їх особистісного розвитку та виховання соціальної відповідальності та громадської активності  шляхом організації занять з 
акцентом на практичних  вправах, що викладаються висококваліфікованими тренерами та  залученими експертами з різних сфер, зокрема зі сфери проектного розвитку.
Очікувані результати проекту:
75 підлітків / рік віком 14-17 років пройшли курс «Школа молодого лідера», 
з них 15 підлітків – з смт Золочів,
          60 підлітків – з сільських населених пунктів;
 Подано Х проектів від учасників  курсу «Школа молодого лідера» на місцевий конкурс міні-проектів, з них Y проектів реалізовано;
Подано F проектів, розроблених  за участю підлітків, що пройшли  курс «Школа молодого лідера», до міжнародних фондів-грантодавців; 
Підготовано та проведено  А спільних заходів учасників проекту та місцевих органів публічної влади (відділу освіти, відділу культури, відділу спорту та туризму). На етапі проведення заходів В осіб, які не пройшли курс «Школа молодого лідера», долучилися до них і отримали досвід у реалізації проектів.
 На С% збільшилося відвідування сайтів місцевих органів публічної влади.
У більш віддаленій перспективі проект може забезпечити такі ефекти:
Підвищення рівня громадської активності мешканців ОТГ, зокрема молоді, що в свою чергу призведе до більш прозорої та ефективної роботи органів влади, якіснішому наданню публічних послуг
Долучення до процесів управління громадського сектору, що сприятиме реалізації саме тих проектів, які є нагальними для громади.
Підвищення явки на вибори до органів влади усіх рівнів.
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
- Діючий курс «Школа молодого лідера» для підлітків віком 14-17 років;
- Викладачі курсу повинні мати високий кваліфікаційний рівень;
- Заняття курсу мають бути цікавими для учасників, мають використовуватися сучасні підходи до викладацького процесу з акцентом на практичних  вправах;
- До процесу викладання мають залучатися експерти з різних сфер, зокрема зі сфери проектного розвитку;
- Курс має бути безкоштовним для його учасників.
ЗМІСТ: облаштувати наявне приміщення для занять, розробити методичну програму Курсу з урахуванням акценту на практичних вправах, налагодити контакт з експертами у сфері проектного розвитку для їх залучення до Курсу, знайти потенційних учасників Курсу (підлітків, які виявляють схильність до лідерства).
ЧАС/ГРАФІК ВИКОНАННЯ: початок Курсу - через два місяці від старту проекту
РЕСУРСИ: Бюджет проекту не має перебільшувати 42500 грн.;
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Основні види діяльності за проектом (пакети робіт).
Підготовчі роботи за проектом (розробка проекту, фандрайзинг, укладання договору на фінансування з грантодавцем).
Закупівля обладнання та облаштування наявного приміщення для занять.
Підбір тренерів Курсу.
Розробка методичної програми Курсу.
Пошук експертів у сфері проектного розвитку для їх залучення до Курсу.
Пошук потенційних учасників Курсу
Початок Курсу та його реалізація.
Підведення підсумків проекту.
Пакети робіт 2–7 формують складові продукту проекту, тобто старт курсу «Школа молодого лідера», реалізація якого отримання очікуваних локальних результатів (див. Розділ 8) та позитивних наслідків, зокрема, підвищення рівня громадської активності  мешканців  Золочівської  ОТГ,  залучення  їх  до  процесів  управління  та  становленню  партнерських  відносин 
«влада – громадськість».
Старт курсу «Школа молодого лідера» може відбутись після виконання пакетів 2–6. Деякі пакети можуть реалізовуватися одночасно (див. наступний розділ)
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
Орієнтовна тривалість проекту – 2 місяці
Основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі ;
Основні періоди (етапи) реалізації проекту
1 місяць
2 місяць

1 етап. Розробка проекту, фандрайзинг, укладання договору на фінансування з грантодавцем.



2 етап. Закупівля обладнання та облаштування наявного приміщення для занять.



3 етап. Підбір тренерів Курсу.




4 етап. Розробка методичної програми Курсу.




5 етап. Пошук експертів у сфері проектного розвитку для їх залучення до Курсу.



6 етап. Пошук потенційних учасників Курсу



Віхи проекту:
Підготовчий етап завершено
Закуплено обладнання та облаштувано наявне приміщення для занять.
Підбір тренерів та експертів Курсу та розробка методичної програми Курсу завершено.
Старт Курсу
Проект завершено.
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Людські ресурси.
Члени громадської організації «Золочівщина», які здійснюють управління проектом.
Тренери Курсу, які здійснюють розробку методичної програми та в подальшому є викладачами.
Експерти у сфері проектного розвитку для їх залучення до Курсу.
Матеріально-технічні ресурси.
Обладнання для кабінету
Канцелярія
Організація кави-брейк.
3.      Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
Орієнтовна вартість проекту – 42500 грн.;
Витрати за етапами проведення робіт за проектом та виконавці робіт: 
               Закупівля обладнання для аудиторії – кошти Фонду «YFEM» – 36 500 грн.
              Закупівля канцелярських товарів - кошти Фонду «YFEM» – 5000 грн.
              Організація кави-брейк - кошти Фонду «YFEM» – 2000 грн.
              Супутні транспортні витрати – спонсорські кошти – 1000 грн.
Потенційні джерела фінансування проекту та доля кожного учасника фінансування:
                Кошти Фонду «YFEM» - 41500 грн.
               Спонсорські кошти - 1000 грн.
13. Ризики проекту 
Risks
Найбільш ймовірними та небезпечними ризиками проекту є: 
Фінансові – небезпека появи нових витрат, пов’язаних із залученням експертів  у сфері проектного розвитку для їх залучення до Курсу. Заходи – пошук додаткових джерел фінансування; налагодження роботи з консульствами іноземних держав, які надають допомогу Україні з розвитку демократії та громадянського суспільства.

Кадрові – нестача кваліфікованого тренерського складу. Заходи – проходження тренінгів, семінарів та курсів підвищення кваліфікації наявних спеціалістів; співпраця зі структурами, які спеціалізуються на коучингу та проектному розвитку, під час розробки методичної програми курсу «Школа молодого лідера». 

Споживчий - небажання підлітків брати участь у подібному Курсі. Заходи – розроблення якісної методичної програми Курсу з використанням сучасних підходів та орієнтуючись на інтереси підлітків; PR Курсу у місцевих ЗМІ та соціальних мережах.
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Критичні фактори сталості проекту – фінансово-економічні, інституційні, соціальні. 
Фінансово-економічна сталість – забезпечення реалізації проектів на території Золочівської ОТГ за рахунок грантових (небюджетних) коштів;   
 Інституційна сталість – підвищення рівня соціальної відповідальності та громадянської активності; залучення громадян до вирішення питань місцевого значення; подальша громадська діяльність учасників Курсу у розвитку території.
Політична сталість  - становлення партнерських відносин «влада – громадяни», залучення мешканців громади до процесу управління.


