Приклад 19.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту

СОНЯХ
Назва проекту «Сонях» відображає прагнення ініціативної групи до згуртування ВПО у Білій Церкві з місцевою громадою. Разом ми цільний СОНЯХ, де кожен з нас як насіння, а його пелюстки – це особисті напрямки розвитку кожного з нас
2. Назва організації, яка подає заявку 
Громада м. Біла Цервка
3. Призначення проекту

Станом на 1.09.2017 у місті Біла Церква зареєстровано 3887 внутрішньо переміщених осіб, які перемістились з Донецької, Луганської областей або АР Крим. Серед них пенсіонерів 1060, та дітей до 18 років 914. Немало хто з них відчуває прояви дискримінації та труднощі в комунікації з приймаючою громадою. Для більшості переселенців головними  проблемами є: оренда житла, оформлення субсидії, пошук роботи та  спілкування рідною мовою. Складнощів у взаємовідносинах між ВПО і місцевою громадою додає той факт, що у місті дислокується 72-га особиста бригада. Багато місцевих військових приймає участь у АТО, тому ставлення до переселенців напружене, через що діти з числа ВПО зазнають утисків з боку однолітків, особливо тих, у кого в сім’ях є учасники АТО. 
Сучасний розвиток міста неможливо уявити без громади, яка приймає активну участь у розбудові міста, вирішенню громадських, політичних, соціальних питань тощо. На жаль, у Білій Церкві ситуація залишає бажати кращого і це, в першу чергу, пов’язано з низькою громадянською обізнаністю мешканців міста в питаннях гендерної рівності та толерантності, слабкою суспільною комунікацією та роз’єднаністю багатьох верств населення, що призводить до виключення з громадського життя тих мешканців, які за різними причинами опинились в складних життєвих обставинах.
Досвід у вирішенні подібних питань свідчить, що ефективний шлях до змін у ментальності суспільства можливий завдяки проведенню спільних заходів які спрямовані на згуртування населення.
Для реалізації цього проекту обрано приміщення Міської бібліотеки №8, через те, що, по-перше, для громадян, котрі народилися ще за років СРСР це звичне місце зустрічей, а, по-друге, через ці заходи до бібліотеки буде залучена молодь яка, можливо, тільки вперше відкриє для себе бібліотеку. Цей проект стане корисною базою для подальшого згуртування через проведення туристичних подорожей, спортивних та культурних заходів, активізації молоді у громадській діяльності.
4. Мета проекту

Мета – згуртувати громаду м. Білої Церкви, створити сталі умови для безпечного та комфортного комунікування поміж членами громади за рахунок активізації дій в напрямках: Освіта, Культура та Громада – Влада. 
Завдання:
	Створити умови для обговорення проблем громади для подальшого пошуку шляхів вирішення цих проблем;

Започаткувати створення майданчику з активізації громадськості, виявлення та навчання громадських лідерів;
	Створити сталі умови для безпечного та комфортного комунікування поміж членами громади;

Надати можливість вивчати англійську мову якомога більшої кількості людей у Білій Церкви, залучивши в першу чергу дітей та молодь;
Сприяти бажанню молоді вивчати фотомистецтво;
Створити літературний осередок на базі Бібліотеки та посилити обізнаність мешканців громади у вивченні рідної мови;
	Урізноманітнити культурну і творчу діяльність, дозвілля та відпочинок мешканців громади;

Сприяти згуртуванню громади під час проведення спортивних та туристичних заходів;
	Зменшити дію негативних соціальних наслідків від подій на Півдні та Сході України.

Всі заходи в рамках проекту будуть взаємо-пов’язані та спрямовані на втілення кінцевої мети проекту. Заявлені потрібні матеріали та обладнання будуть використовуватися по всім заходам, де вони зможуть приносити користь на протязі всього проекту, а також продовжать застосовуватись після офіційного закінчення силами волонтерів та небайдужими громадянами
5. Заінтересовані сторони 

Міська влада, місцеві мешканці, ВПО, люди з інвалідністю, громадські активісти  
6. Цільові групи 

діти 6-12 років, підлітки 13-17 років, молодь 18-35 років,  молоді сім’ї з дітьми, дорослі 46-54 років, літні люди 55 +. При плануванні заходів та формуванні усіх груп буде дотримано гендерного, соціального, професійного, географічного та етнічного балансу. До участі в усіх заходах будуть запрошені як внутрішньо переміщені особи так і представники місцевої громади. 
7. Бенефіціари 

Молоді сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю, ВПО, літні люди, діти
8. Очікувані результати проекту

2 000 прямих бенефіціарів;
10 000 непрямих бенефіціарів (члени родини, професійне оточення, сусіди, тощо);
1 онлайн-платформа в ФБ для спілкування та поширення інформації;
500 учасників в групі #Сонях;
	75 % позитивних та нейтральних коментарів;
30 волонтерів залучено до проведення заходів;
	75 % опитуваних учасників відзначили позитивний вплив на соціальне згуртування;
	2 ЗМІ долучилось до інформаційної підтримки;
	10 статей про проект у ЗМІ;
	20 відеороликів про проект у ЗМІ та соцмережах;
	1 500 переглядів відеороликів;

2 тематичних виставки;
	1 000 учасників заходів беруть активну участь у спільних заходах;
	10 спільних ініціатив від учасників заходів були підтримані іншими донорами;
70 % інвентаря постійно задіяно в заходах громади;
3 учасників заходів створили власні осередки громадянської активності;
2 щорічні заходи – Фестиваль «Hand Madе» та Фотовиставка «Picture club»;
20 волонтерів з числа учасників залучено до проведення заходів;
50 консультацій надано волонтерам щодо проведення заходів;
	Створена 1 Громадська організація
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )

згуртування громади;
зменшення соціальної напруги та вирішення конфліктів всередині громади;
	налагодження співпраці за напрямком Громада - Влада;
	підвищення рівня толерантності;
створення умов для рівних можливостей участі людей з інвалідністю, етнічних меншин, молодих сімей з дітьми, ВПО та учасників АТО;
покращення взаємовідносин у сім’ях та між поколіннями,
	порозуміння в громаді та всебічна інтеграція ВПО в життя громади;
покращення зовнішнього вигляду міста;
зміцнення здоров’я та покращення настрою мешканців громади;
розвиток руху волонтерства задля згуртування;
започаткування сталих волонтерських ініціатив та традицій.
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
1. Напрямок “Громада - Влада”
2. Напрямок “Освіта”
3. Напрямок “Культура”
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи - 1 рік (розбивка по місяцях подана в таблиці) 
     Місяць


Назва заходу
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
січень
лютий
березень
квітень
1. Напрямок “Громада - Влада”
1.1. Інфо-центр «Громада – Влада»
(проведення круглих столів)
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
1.1.1. Відкритий мікрофон
2 год. /2 р.м.
2 год. /2 р.м
2 год. /2 р.м
2 год. /2 р.м
2 год. /2 р.м
2 год. /2 р.м
2 год. /2 р.м
2 год. /2 р.м
2 год./2 р.м
2 год./2 р.м
2 год./2 р.м
2 год./2 р.м
1.1.2. Майданчики обговорення
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1.1.3. Правова допомога
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1.2. “Школа громадського лідера”
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
2 год.
1 раз на 2 міс
1.3 Флешмоб
1 год.
1 раз на 3 міс
1 год.
1 раз на 3 міс
1 год.
1 раз на 3 міс
1 год.
1 раз на 3 міс
2. Напрямок “Освіта”
2.1. Клуб «Рідна мова»
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
2.2. Speaking English Club
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год. /4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
1 год./4 р.м.
2.3. Фотоклуб «Picture club»
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2.4. Бібліоароматерапія
10 год. /2 р.м.
10 год. /2 р.м.
10 год. /2 р.м.
10 год. / 2 р.м.
10 год. /2 р.м.
10 год./2 р.м.
10 год./2 р.м.
10 год./2 р.м.
10 год. /2 р.м.
10 год./2 р.м.
10 год./2 р.м.
10 год./2 р.м.
2.5. Жіночій клуб «Леді»
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год./1 р.м.
3. Напрямок “Культура”
3.1. Літературно-містецька вітальня
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год. /1 р.м.
2 год./1 р.м.
2 год.
/1 р.м.
2 год.
/1 р.м.
2 год.
/1 р.м.
2 год.
/1 р.м.
2 год.
/1 р.м.
2 год.
/1 р.м.
3.1.1.
Літературно-мистецькі-маршрути
3 год.
1 раз на 3 міс
3 год.
1 раз на 3 міс
3 год.
1 раз на 3 міс
3 год.
1 раз на 3 міс
3.2. Родинний кінозал
2 год. /2 р.м.
2 год. /2 р.м.
2 год. /2 р.м.
2 год. /2 р.м.
2 год. /2 р.м.
2 год./2 р.м.
2 год./2 р.м.
2 год./2 р.м.
2 год./2 р.м.
2 год./2 р.м.
2 год./2 р.м.
2 год./2 р.м.
3.3. - 3.3.1.  Артмайстерня
2 год.
1 раз на 3 міс
2 год.
1 раз на 3 міс
2 год.
1 раз на 3 міс
2 год.
1 раз на 3 міс
3.4. -3.4.3. Школа майстрів народного мистецтва
2 год.
1 раз на 3 міс
2 год.
1 раз на 3 міс
2 год.
1 раз на 3 міс
2 год.
1 раз на 3 міс
3.5. Бібліоняня
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
3.6. Соціальний фітнес
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
2 год. /2 р.т.
3.7. Курси здорового харчування
1 год. /2 р.м.
1 год. /2 р.м.
1 год. /2 р.м.
1 год. /2 р.м.
1 год. /2 р.м.
1 год./2 р.м.
1 год./2 р.м.
1 год./2 р.м.
1 год./2 р.м.
1 год./2 р.м.
1 год./2 р.м.
1 год./2 р.м.
3.8. Туристично-спортивний клуб «Зелена миля»
2 дні/1 р.м.
3 дні/1 р.м.
2 дні/1 р.м.
3 дні/1 р.м.
2 дні/1 р.м.







3.9. Шаховий клуб «Білий кінь»
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год. /1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.
1 год./1 р.т.

12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Назва заходу
Опис заходу/обґрунтування
Перелік необхідних матеріалів та обладнання
Власний внесок
Загальна сума
Місцепроведення та фасилітатор (виконавець)
1.1.Інфо-центр
«Громада-влада»













Круглі столи з метою виявлення та вирішення проблем громади. Місцева громада та ВПО. Розрахований на певні категорії людей, проводяться 1 раз на 2 міс.

Проектор, екран, ноутбук 2 шт, мікрофон,  портативна аудіосистема, відеокамера, штатив для відеокамери. 
Стільці-розкладні 50шт, столи-розкладні 10 шт, фліпчарт,
папір для фліпчарту
 Канцтовари, кулер, бутель, помпа, фільтр зворотнього осмосу,  бензиновий генератор, мобільний телефон та сім карта, LCD монітор, гра «Світ Громад», Пауки з рекламними банерами – 2 шт, подовжувач – 2 шт.
БФП (багато функціональний пристрій).
Приміщення, власний час, транспорт, волонтери.
45 тис.
Бібліотека №8

1.1.1
Брифінги та Відкритий мікрофон – озвучування актуальних питань  громадян.  Заходи проводиться як на території бібліотеки, так можливо і на  виїзді. З записом відео та подальшим його обробкою, та викладанням на місцевому телеканалі та у соцмережах.
Проводяться 2 рази на 1 міс.
   Спільне користування:
Мікрофон,
відеокамера,  портативна аудіосистема, генератор, подовжувачі, освітлення,  карта  пам'яті.
Приміщення, власний час,транспорт, волонтери

10  тис.
Бібліотека №8

1.1.2
Майданчики обговорення та  Інформаційний  супровід усіх заходів, які проводяться.
 1 раз на тиждень
Спільне користування:

Мікрофон, банер,
відеокамера, штатив, ноутбук, карта  пам'яті. 
 Власний час,транспорт, волонтери, створення сторінок в соціальних мережах.
10 тис.

1.1.3
Правова допомого громадянам  
1 раз на тиждень (за умови заявок)
Флешка

Спільне користування:

БФП, папір, канцтовари,  мобільний телефон та сім карта
Методологія, волонтерська праця; приміщення.
5 тис.
Бібліотека №8
1.2 «Школа громадського лідера»
Тренінги
Семінари
Обмін досвідом
Сторітелінг
проводяться 1 раз в 2 міс. 
  за тематикою

Термопод, канцтовари, (Блокноти; маркери, ручки, олівці,папір, 
папір для фліпчарту)

Спільне користування:
Проектор, екран, ноутбук, мікрофон,  портативна аудіосистема, Стільці-розкладні 50шт, столи-розкладні 10 шт, фліпчарт,
папір для фліпчарту
 Канцтовари, кулер, бутель, помпа, фільтр зворотнього осмосу,  мобільний телефон та сім карта, LCD монітор, гра «Світ Громад», «пауки» з рекламними банерами – 2 шт, подовжувач – 2 шт.
БФП, фотокамера, флешка.
Приміщення, власний час, залучення тренерів, транспорт 
5 тис.
Бібліотека №8 
 
1.3 Флешмоб
Проводяться відповідно  тематики
 1 раз на 3 міс.
Спільне користування:
Мікрофон, ноутбук; подовжувач, генератор.
Розробка тематики заходів.
Власний час, робота волонтерів
5 тис.

2.1  Клуб
«Рідна мова»
Ціль  покращення знань з української мови та навички спілкування для осіб з сходу України, Криму та всіх бажаючих, з метою згуртування громади.
Проведення 4 рази на міс.
Портативна колонка; 
Спільне користування:
Ноутбук, проектор, екран, фліпчарт, БФП, столи та стільці, канцтовари, флешка , термопод.
Приміщення, власний час, волонтер-викладач,  навчальні посібники.
5 тис.

2.2. SPIAKING CLUB ENGLISH
Вивчення та вдосконалення англійської мови з метою згуртування громади  на основах спілкування іноземними мовами. 
проводяться 1 раз на тиждень
Спільне користування:
Ноутбук, проектор, екран, фліпчарт, БФП, столи та стільці, канцтовари, флешка , термопод.  портативна колонка. 
Приміщення, власний час, волонтер-викладач
5 тис.

2.3.
Фотоклуб «Picture club»
Навчання молоді фотомистецтву, що в подальшому може стати професією. Створення та проведення фотоконкурсів, фотосесій.  Проведення фестивалів соціальної реклами. Зустрічі учасників проходять в класах та на пленерах.
Проводиться 1 раз на міс.
Стенди та розтяжки для розміщення фото,
Фотоапарат, переносне світло,  Принтер для друку фото, фотопапір.
Спільне користування:
Фотоапарат, штатив, карта пам'яті, ноутбук, кулер, бутель, помпа, фільтр, меблі.
Волонтер-фотограф, транспорт
приміщення
5 тис.

Фото туристичні маршрути.
 Квест-маршрути
м.Біла Церква
Це допоможе учням фотоклубу закріпити знання з фотомистецтва. Учасники квестів будуть згуртовуватися за інтересами  та проводити  фотосесії, а в  майстрів  фотографії буде можливість розвивати свій творчій потенціал.
Проводиться 1 раз на три міс.
Спільне користування:
Фотоапарат, штатив, карта пам'яті, ноутбук.
Фотографи, волонтери-екскурсоводи
5 тис.

2.4. Бібліоаромо
терапія

Надзвичайні ефекти дає впровадження аромотерапії. Спеціально підібрані запахи, маючи лікувальні властивості, впливають як на настрій, так і на фізичний стан. Бібліоаромотерапія запропонована працівниками бібліотеки супроводжується музикою та читання поезії (розроблені тематичні підбірки) і ми переконалися,що  
 запах є важливим компонентом розвитку дорослих та  дітей, який гармонізує його. 
Всі ці заходи мають за мету налагодити відносини між  дітьми та батьками. Проведення тренінгів з підручними матеріалами цікаві будуть, як дітям так і дорослим.
Людям, які змінили своє життя потрібне спілкування з однодумцями. 
Проводиться циклом по 10 днів раз у два міс.
Аромолампи, аромомасла,свічки. 
Спільне користування:
термопод, меблі, портативна колонка ,  кулер, бутель, помпа, фільтр, меблі.
Волонтер-бібліотекар, розробка тематики проведення заходу з
 Бібліоаромо
Терапії
10 тис.
Приміщення бібліотека №8


2.5. Жіночий клуб «Леді»
Спілкування жінок, консультації спеціалістів, проведення майстер-класів. Добрі поради молодим матусям. Це все можна  отримати відвідавши та поспілкуватися з позитивними учасниками жіночого клубу . Панянок ВПО та місцевої громади об’єднають проблеми виховання дітей, краси та здоров’я.  Проводиться 1 раз на міс.
Пуфи
Спільне користування: Ноутбук, екран, проектор, електрочайник (термопод), фотоапарат, 
кулер, бутель, помпа, фільтр, меблі.
Методологія
(розробка планів роботи клубу, опрацювання матеріалів); Волонтерська праця;  дитячі іграшки
10 тис.

волонтери
3.1. Літературно- мистецька вітальня
Біла Церква багата на талановитих художників, письменників, поетів. Мистецька вітальня буде місцем зустрічі з митцями міста на виставках картин, тематичних  творчих музичних, поетичних вечорах для зустрічей, спілкування та обговорення  творчих надбань як місцевих мешканців  так і ВПО.
Такі зустрічі зможуть об’єднати громаду міста та ВПО за інтересами, що сприятиме новим членам громади жити в місті Біла Церква повноцінним життям та  пристосувати свої таланти на благо міста.
Ці  заходи будуть не тільки розвивати в культурному плані як дітей, так і дорослих, а й допоможуть будувати взаємовідносини представникам різних областей та етнічних меншин в процесі зустрічей. Знайомитись, спілкуватись та взаємодіяти один з одним.
Проводиться 1 раз на два міс.
Спільне користування:
Ноутбук, екран, мікрофон, проектор, фотоапарат, принтер термопод,
стільці,  кулер, бутель, помпа, фільтр.
Методологія; 
Написання сценаріїв;
Реквізит; 
Волонтерська праця з організації та проведення заходів; Продукти харчування для фуршету.

10 тис.
Бібліотека №8
Виставкова зала
Літературна гостина (в приміщені бібліотеки№8)
3.1.1. Літературно-мистецькі-маршрути
Знайомство з визначними людьми та місцями нашого міста.  Цей захід дасть змогу  ВПО  та всім бажаючим познайомитись з історичними місцями міста. Маршрути розроблятимуться за бажаннями учасників. Такі заходи будуть сприяти спілкуванню та вивченню української мови.
Проводиться 1 раз на три міс.
Спільне користування:
фотокамера
Методологія; 
Написання сценаріїв; розробка вікторин.
Література
Волонтерська праця з організації та проведення заходів;
5 тис.
Волонтери-екскурсоводи
3.2. Родинний кінозал
Перегляд  та обговорення кінофільмів за різною тематикою, що надасть змогу батькам та дітям проводити більше часу разом. 
Проводиться 2 рази на міс.
Ролети на вікна.
Спільне користування:
Ноутбук, екран, проектор, термопод, портативна аудіосистема,  кулер, бутель, помпа, фільтр, меблі
Волонтерська праця з організації та проведення заходів.
5 тис.

3.3. Арт-майстерня

Культурна спадщина, різноманіття творчих думок об’єднує цілі покоління.  Заняття в Арт майстернях об’єднує  людей різних за характерами, поглядами  – це маленька екскурсія в дивовижний світ творчості.
Проводиться 1 раз на три міс.

Волонтерська праця  організації та проведення заходів.

-
Досвід роботи з проведення  майстер класів, регулярні навчання.

3.3.1. Гурток
«Майстриня» (роботи в стилі «Декупаж», вироби з фоамиранту.


Учасникам будуть запропоновані різноманітні шляхи вдосконалення поробок в стилі декупаж з доступних матеріалів або речей, які, на перший погляд вже не використовуються в побуті. Прикраси виготовлені з фоамиранту  це можливість  розвинути власний бізнес з виготовлення прикрас.
Проводиться 1 раз на три міс.

Декупажні карти, клей ПВА, акрилові фарбі, акриловий лак, шпакльовка, структурна паста, шпагат,   ножиці, канцелярский ніж;
голки,щіточки силіконовий пістолет 2 шт., силіконові  
стержні 20,  утюг;
Фоамирант 20 різнокольорових листків, суха пастель, тейп лента, зелена проволока 1,2мм
Н 10 ободочків для волосся,
Волонтери задіяні 2 керівника гуртку

5 тис.
Приміщення 
 бібліотеки №8
(окрема кімната для проведення майстер-класів)



3.4 Школа майстрів Народного мистецтва

Школа майстрів народного мистецтва пропонує всім бажаючим розширити свої можливості в пізнанні народного мистецтва на яких відкриватимуться скрині зі справжніми скарбами сакральної спадщини.
Проводиться 1 раз на три міс.
Спільне користування:
Ноутбук, екран,  проектор, фотоапарат

Волонтерська праця з організації та проведення заходів

5 тис.
Приміщення 
 бібліотеки №8
(окрема кімната для проведення майстер-класів)
3.4.1. Майстер-класи: Вироби з полімерної глини

Заняття з полімерним матеріалом розширює уяву та творчі здібності людини. Заняття передбачають спільну роботу і розраховані як для дорослих так і дітей.
Проводиться 1 раз на три міс
Набір «Пластішка»
Інструменти леза, стекі, вощинні нитки, декоративні гвоздики
глина червона , зелена, чорна. магнітна лента.
Волонтерська праця з організації та проведення заходів

5 тис.
Приміщення 
 бібліотеки №8
(окрема кімната для проведення майстер-класів)
3.4.2. Майстер-класи з флористики та ошибани.

Використовуючи природні  матеріали майстри-волонтери не вимушено привчають любити і шанувати природу  та бережливо ставитися до кожної травинки , квіточки та листочків.  Роботи з природним матеріалом згуртовують різні категорії громади, поєднують інтереси та розвивають  смак і сприяють естетичному вихованню.
Проводиться 1 раз на три міс.
Флористичний матеріал
Картон різного кольору, двосторонній скотч, дервяні рамки, клей ПВА, ножиці,   картон, фарби, щіточки.

Волонтерська праця з організації та проведення заходів.

5 тис.
Волонтери-майстри робота з полімерною глиною
Досвід роботи з Проводення  майстер класів, регулярні навчання.
Майстер-флорист


3.4.3. Майстер-клас «Ляльки-мотанки»

Всі бажаючі зможуть дізнатись стародавні секрети та значення ляльок-мотанок, оберегів, орнаментів вишивки.
Просвітницько-ігрові заняття практичної спрямованості з метою набуття, поглиблення та розширення  знань і умінь в спільному створенні ляльки-мотанки дозволить зберегти пам’ять поколінь та збагатити стиль власних робіт. Батьки зможуть приходити з дітьми, з якими займатиметься досвідчений майстер.  Майстерня включатиме виготовлення аксесуарів народного одягу, індивідуальних прикрас зі стрічок та іграшок з шерсті,ляльки-обереги – трав’янки, зернівки, подорожниці…  що дозволить додати яскравості та урізноманітнити заняття.
Культурна спадщина об’єднає  різні покоління громади міста тому що це не тільки модно, але й цікаво.
Проводиться 1 раз на три міс.
Спільне користування:
Столи, стільці, ноутбук, екран, прінтер, подовжувач.
Ножиці, голки
Штагат, мішковина 5м., ляна тканика, нитки для вишивки, канва 3м., голки.

Волонтерська праця з організації та проведення заходів.

10 тис.
Волонтери, знавці роботи з виготовлення ляльки-мотанки


Приміщення бібліотеки №8
(окрема кімната для проведення майстер-класів

3.4.4. Фестиваль «Hand MADE fest»

На фестивалі будуть виставлятися унікальні та корисні речі виготовлені  учасниками гуртків та клубів. Такі фестивалі згуртують волонтерів та не байдужих людей, які приймають участь в благодійних ярмарках.
Зроблені вироби стануть взірцями неповторності і індивідуальності, що притаманно виробам handmade, та залишать учасникам приємні спогади.
Проводиться 1 раз на рік.
Тенти
Спільне користування: 
Столи; Акустична система; Стійка для мікрофону; Подовжувач; Фотокамера; Відеокамера
Мальберти

Вироби з творчих майстер-класів; Волонтерська праця; Транспорт

 Їжа;напої,вода

40 тис.

3.5.  Бібліоняня

Створення сучасної дитячої зони в бібліотеці з метою висвободити батьків на недовгий час.
Бібліоняня відкриє свою чарівну валізу наповнену  іграми, захоплюючими книгами. Бібліотечні працівники з волонтерами-аматорами зустрінуть маленьких читайликів ляльковою виставою також буде можливість перегляду фільмів та мультфільмів. 
Бібліоняня зможе частково замінити новим мешканцям нашого міста відсутніх бабусь та дідусів. З часом  Бібліоняня запропонує нові послуги. Доброзичливість, вихованість все це нас згуртує.
Плануємо роботу Бібліоняні по попередній  домовленості.
Кресло-груша Іграшки для лялькового театру. 
Дитячий майданчик для ігор; Кінетичний пісок.
Ширми для лялькового театру. Мякі меблі.

Спільне користування:
Фотокамера, ноутбук,  портативна колонка.

Методологія; Напрацювання;
Волонтерська праця з організації та проведення заходів.
Написання сценарію. Іграшки та предмети інтер’єру.

80 тис.
Приміщення 
Бібліотека ЦД

3.6. Соціальний фітнес

Заняття з трениром-волонтером дасть можливість активним, молодим дівчатам та жінкам в гарній компанії тримати себе в прекрасній фізичній формі. Дівчата які займалися у себе дома фітнесом вирішили згуртуватися, що і стало стимулом до активної фізичної діяльності. Групова програма фітнес команди – це унікальне поєднання дружніх стосунків ВПО і місцевої громади.
2 рази на тиждень.
Килимки для фітнесу; 
бодибары, еспандери, жгут, обважнювачі, гантелі; фітболи; скакалки; ваги; секундомер; степ-платформи; 
Сумісне користування: Фотоапарат;  портативна аудіосистема,  кулер, бутель, фільтр.

Методологія; Розробка програми навчання; Волонтерська праця;
Тренерська підтримка

50 тис.


3.7.  Курси здорового харчування

Здоровий спосіб життя це запорука здорових відносин в сім’ях про  це та багато цікавого про корисні продукти, здорове харчування  будуть знайомити на курсах здорового харчування лікар-діетолог, тренери-волонтери, лектори. Об’єднати за інтересами місцевих любителів здорового способу життя взялися тренер та ініціативна група ВПО. 
1 раз на тиждень.
Сумісне користування: Фотоапарат, екран, проектор, подовжувач, кулер, бутель, фільтр, ваги.

Методологія; Розробка програми харчування за допомогою тренера і лікаря; Волонтерська праця;

5 тис.

3.8.  Туристично-спортивний клуб
«Зелена миля»


Чекаємо на  однодумців, які вважають, що багаття, намети, ліс, річки можуть змінити життя.
Родинний туристично-спортивний клуб згуртує навколо себе ВПО та місцеву громаду серед яких діти та дорослі, які прагнуть змінити своє життя та країни. Подорожі цікавими місцями, командна робота, практичний досвід походів, незабутні емоції у колі активних людей і все це ми пропонуємо безкоштовно. Впевнені, що з нами багато хто по любить подорожувати.
1,2,3-х денні подорожі.
Сумісне користування: Фотокамера, генератор, коврики туристичні 10 шт, 
Туристичні палатки
2-х місні 2 шт., 4-х місні 2 шт.,  спальні мішки 12шт.,  
фонарики 3 шт.
м’яч футболний та волейбольний, ракетки, воланчики.
Байдарка.
Методологія; Розробка маршрутів; Волонтерська праця; особистий час, транспорт, харчування.

40 тис.

3.9.  Шаховий клуб «Білий кінь»
Можливість навчитися грати в шахи, вдосконалити свої навички та мати спілкування за шаховою дошкою.
Шахи, шахові дошки, набори із 3 ігр (шахи, нарди, шашки). шахові годинники
Сумісне користування:
меблі
Волонтерська праця; особистий час
5 тис.

Бюджет



390 тис.


13. Ризики проекту 

Низька мотивація населення до участі в заходах згуртування. Реакція – проведення ознайомчих зустрічей, інформування через ЗМІ, Інтернет, проведення квестів для залучення молоді
Хвороба одного або кількох тренерів. Реакція – заміна тренера на іншу мотивовану до волонтерської праці людину.
Небажання представників місцевої влади брати участь у діалогах. Реакція – особисте запрошення і пояснення чиновникам переваг взаємодії громади і влади, важливості доручення представників громади до розв’язання проблем міста, регіону

14. Сталість результатів проекту

	Проект передбачає сталість отриманих результатів та наступність проведення заходів із використанням інвентаря через залучення, навчання та консультування широкого кола волонтерів (20-30 осіб) з числа учасників, які зможуть продовжувати діяльність разом з ініціативною групою.
	Під час та після реалізації проекту нами буде надаватись всебічна підтримка спільних ініціатив, які будуть запропоновані учасниками заходів з метою залучення додаткових коштів/ресурсів для посилення дії проекту (наприклад, на продукти харчування, дозвільні поїздки, запрошення експертів, оренду приміщень, тощо).
	Закуплений інвентар і надалі перебуватиме у постійному користуванні громади, для чого ми розробимо відповідну анкету-заявку онлайн, щоб спростити логістичні та операційні питання та забезпечити безперервність використання.
	Створена група в ФБ стане платформою (онлайн простором) для обміну практиками, думками, ідеями, можливостями поміж всіх, хто приєднався до проекту в 2017-18 рр.
	Інформаційно-аналітичний центр «Громада – Влада» стане свіжим джерелом взаємовідносин та мостом рішень тих питань, що були у тіні. 
	Громадська організація «Сонях» посилить інтеграцію ВПО у місцеву громаду. 
	Фестиваль «Hand Madе» та Фотовиставка «Picture club» стануть щорічними та будуть запропоновані донорам та місцевій владі для співфінансування. Ми будемо мотивувати учасників до створення власних осередків громадянської активності і надаватимемо консультаційну та експертну підтримку.
	Після 6 місяців від дати завершення проекту, буде проведене оціночне опитування щодо впливу результатів проекту на згуртування громади та мотивування щодо спільних дій, висвітлимо історії успіху. Це дозволить поширити набутий досвід, оцінити реальний стан справ та якісніше спланувати майбутні дії, направлені на сталий розвиток.


