Приклад 5
Проект має суто соціальний характер.
Метою проекту є: створити на базі колишнього гуртожитку для дітей-школярів, який знаходиться на території  Криничанської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області і на даний час не використовується за призначенням ,  Центр соціальної підтримки дітей та сімей, якість послуг в якому відповідає діючим стандартам та не перевищує 250 грн. на особу на добу, з дотриманням терміну створення 10 місяців та бюджету 980 тис.грн.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project

Повна назва:
Створення в Криничанській ОТГ  Дніпропетровської області  Центру соціальної підтримки дітей та сімей
«Назва гасло»: Разом  дорогою  до щасливого дитинства!
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Виконавчий комітет Криничанської селищної ради
Співзаявник   – Служба у справах дітей  Криничанської  РДА
3. Призначення проекту
Purpose
Криничанська ОТГ створена у 2016 році шляхом об’єднання трьох рад з центром в смт Кринички. В громаді мешкає 9720 осіб, з них 1600 дітей.
На території проживають родини, які перебувають на обліку як неблагополучні, такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. Найчастіше в зазначених родинах виховуються діти, які все своє дитинство потерпають від злиднів, холоду,  недоїдання, насилля . Опікунська рада при виконкомі селищної ради разом із представниками служби у справах дітей постійно працює з такими сім’ями: проводить профілактичні бесіди, надає консультативну та практичну допомогу. В деяких випадках це дає позитивний результат. В інших – справи опиняються в суді з позовом про позбавлення батьківських прав батьків по відношенню до дітей. До таких кардинальних методів приходимо у випадках, коли вже не вдається вирішити питання іншим способом, адже головною метою є - створення сприятливих умов для проживання дітей у власних домівках з рідними батьками.  В більшості випадків до прийняття рішення в суді (процедура інколи займає до трьох – шести місяців), дітей доцільно  вилучати з родини. До отримання статусу дитини позбавленої батьківського піклування, малеча не може бути влаштована в жоден з будинків – інтернатів, дитячих будинків сімейного типу  і т.п. Таких дітей зазвичай влаштовують до спеціалізованих реабілітаційних центрів, які існують в декількох  містах області. До недавнього часу діти інших громад обслуговувались зазначеними центрами за рахунок обласного бюджету. Відтепер  вони перейшли на власні місцеві бюджети, внаслідок чого утримання таких дітей відбувається на платній основі(близько 400 грн на добу).
З іншого боку , є родини, покращення умов проживання яких можливе лише за  влаштування  на роботу до міста (часто  по змінах). Діти не можуть залишатися без нагляду дорослих і потребують також тимчасового влаштування. 
 Власного подібного закладу Криничанська ОТГ не має.
Проблема полягає у  протиріччі між потребою нормальних умов проживання деяких категорій дітей, та відсутністю належних умов її реалізації в Криничанській ОТГ. 
Дана проблема стосується не лише дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, їх батьків, а й всіх мешканців ОТГ, оскільки із збільшенням кількості нужденних дітей, зростає рівень дрібних крадіжок, злочинів , молодіжних сутичок на території ОТГ,  що призводить до посилення соціальної напруги серед населення, ускладнення криміногенної ситуації, погіршення життя мешканців ОТГ.
На цей час проблема може бути оцінена у 5 балів за 10 бальною шкалою (експертна оцінка) , але вона зростає в зв’язку з високою народжуваністю саме в неблагонадійних родинах . 
Проблема є сталою і найближчим часом не зникне без здійснення певних заходів, оскільки залишення дітей до вирішення питання про позбавлення батьківського піклування або покращення умов проживання   в таких умовах,  загрожуватиме як їхньому життю та здоров’ю, так і спокою сусідів, однолітків, всіх мешканців громади.  
Проблема відповідає стратегії розвитку Криничанської громади, зокрема її пріоритету «Соціальна підтримка дітей та сімей»,; відповідає  стратегії розвитку Дніпропетровської області, пріоритету «Захист прав дітей та розвиток сімейних форм виховання у Дніпропетровській області»; відповідає національній стратегії сталого розвитку  «Україна 2020» , пріоритет (за вектором відповідальності) «Реформа системи соціального захисту».
Вирішити проблему соціальної підтримкм дітей можна наступними шляхами:
Альтернатива 1. Створити Центр соціальної підтримки дітей та сімей на базі розташованого на території ОТГ колишнього гуртожитку для дітей-школярів, що приїздили на навчання з віддалених сіл (нині будівля повністю опалюються , використовується для невеликого штату працівників районного відділу освіти). У центрі будуть працювати висококваліфіковані спеціалісти-психологи, педагоги-вихователі, фахівці з соціальної роботи, які будуть надавати необхідний спектр послуг.
Альтернатива 2. Укладання угоди з реабілітаційними центрами  міст області. 
Обґрунтування вибору альтернативи. Враховуючи ті фактори, що:
	проблема  є сталою, має тенденцію до посилення

коштів в ОТГ не вистачає, а субвенція на з обласного чи державного бюджетів не виділяється
в ОТГ є приміщення, яке за технічними характеристиками відповідає имогам для проживання зазначених категорій (наявність кімнат для проживання, відпочинку, харчоблок, столова і т.д.)
в ОТГ є спеціалісти (наприклад, працівники райво, які знаходяться в зоні ризику на скорочення), які зможуть надавати кваліфіковану допомогу,
більш привабливою та перспективною є перша альтернатива.
Реалізація даного проекту зменшить соціальну напругу серед населення, сприятиме підтримці дітей та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
4. Мета проекту
Objectives
Створити на базі колишнього гуртожитку для дітей-школярів, який знаходиться на території  Криничанської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області і на даний час не використовується за призначенням ,  Центр соціальної підтримки дітей та сімей, якість послуг в якому відповідає діючим стандартам та не перевищує          250 грн. на особу на добу, з дотриманням терміну створення 10 місяців та бюджету 980 тис.грн.
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість: 
	Виконавчий комітет  Криничанської  ОТГ – ініціатор, здійснює фінансування проекту з бюджету громади, управління ним

2. Мешканці  Криничанської ОТГ – цільова група 
3. Фахівці райво – отримання якісних робочих місць – цільова група
Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив: 
4. Діти, що опинилися в складних життєвих умовах – бенефіціари 
5. Батьки неповнолітніх, що опинилися в складних життєвих умовах  – бенефіціари 
Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані: 
6. Структури з  соціального захисту громадян обласної та районної держадміністрації – сприяння виконанню їх місії, співпраця в отриманні ліцензії та наданні дозволу на початок роботи центру
7. Працівники служби в справах дітей – проводить роз’яснювальну та організаційну роботу серед осіб, що опинилися  в складних життєвих обставинах – спонсор, партнер, виконавець робіт. 
8. Комунальна будівельна організація «Будівельник» - здійснює ремонтно-відновлювальні роботи будівлі уолишнбого гуртожитку - виконавець робіт. 
9. Відділ освіти, культури та спорту виконавчого комітету Криничанської ОТГ – підбір педагогічного персоналу центру - виконавець робіт. 
10. Обласна Рада – співфінансування проекту, організаційна підтримка – спонсор, партнер 
11. Приватні інвестори, фонди – співфінансування проекту – спонсори
 12. Волонтери – організаційно-господарська допомога – виконавці робіт 
 13. Засоби масової інформації – партнери, виконавчі робіт.
6. Цільові групи 
Target group(s) 
1. Діти, які до вирішення питання про позбавлення батьківського піклування  вилучені з родин – потреба у соціально-психологічній допомозі, потреба в нормальних умовах проживання
2. Діти, батьки яких для покращення умов проживання влаштовуються на роботу за межами населених пунктів ОТГ  – потреба в нормальних умовах проживання
3. Батьки неповнолітніх – отримання можливості виправити ситуацію, що склалася в родині, приклавши усі зусилля (робота  за межами ОТГ, довготривале лікування від алко- та наркозалежгості і т.д.)
4. Мешканці Криничанської ОТГ – потреба у зменшенні конфліктності соціального середовища та покращення соціально- психологічного клімату в ОТГ
5. Персонал райво -  отримання якісних робочих місць
6. ОМС Криничанської ОТГ – потреба у вирішенні важливої соціальної проблеми ОТГ
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
1. Діти, які до вирішення питання про позбавлення батьківського піклування  вилучені з родин – отримають  соціально-психологічну допомогу, нормальні  умови проживання
2. Діти, батьки яких для покращення умов проживання влаштовуються на роботу за межами населених пунктів ОТГ  – отримають нормальні умовах проживання
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Інноваційна ідея проекту:
Буде створено Центр соціальної підтримки дітей та сімей на базі розташованого на території ОТГ колишнього гуртожитку для дітей-школярів, що приїздили на навчання з віддалених сіл (нині будівля повністю опалюється , використовується для невеликого штату працівників районного відділу освіти). У центрі будуть працювати висококваліфіковані спеціалісти-психологи, педагоги-вихователі, фахівці з соціальної роботи, які будуть надавати необхідний спектр послуг.
Переваги: 
- вартість перебування у розрахунку на одну особу є нижчою порівняно з реабілітаційними центрами; 
- немає необхідності у транспортних витратах на перевезення дітей на значні відстані, 
- центр зможе приймати не тільки дітей громади, а й сусідніх громад на договірних умовах; 
- створюються нові робочі місця для спеціалістів-психологів , соціальних фахівців,  персоналу райво (які знаходяться у зоні ризику скорочення)
 - є можливість влаштовувати зустрічі дітей з родичами, які проживають на території громади,
- є можливість відвідування дітьми звичних навчальних шкільних та дошкільних закладів.
Наявність Центру суттєво зменшить рівень конфліктності соціального середовища та сприятиме покращенню соціально- психологічного клімату в ОТГ, сприятиме розвитку людського потенціалу ОТГ через створення робочих місць для висококваліфікованих кадрів.
 Продукт проекту: 
Діючий Центр соціальної підтримки дітей та сімей, укомплектований кваліфікованими фахівцями, в якому послуги з соціально- педагогічної допомоги  надаються на рівні діючих стандартів, з оплатою з бюджету ОТГ та із залученням спонсорських коштів
Використання продукту проекту забезпечуватиме такі очікувані локальні результати: 
за індикаторами соціальних ефектів:
 - 50 неповнолітніх осіб на рік отримали послуги центру
- 40 неповнолітніх осіб на рік,  які поступили з інших територіальних громад отримали послуги центру,
 - на 50 % зменшено кількість випадків соціальних конфліктів з участю безпритульних дітей
 - створено 10 нових якісних робочих місць для кваліфікованих спеціалістів –педагогів, психологів, вихователів
- створено 5  нових якісних робочих місць для працівників кухні
- створено 2  нових якісних робочих місця для медичних працівників
 - на 12 % у середньому підвищилася заробітна працівників
за індикаторами фінансово-економічних ефектів: 
- на 40 % зменшено вартість надання соціальних них послуг порівняно з міськими реабілітаційними центрами  
- 800 тис. грн. на рік склала економія бюджетних коштів ОТГ на реабілітаційних та транспортних витратах на доставку утримання дітей в інших містах 
- 600 тис. грн. на рік склали додаткові надходження до бюджету Криничанської  ОТГ за рахунок оплати послуг центру з інших територій (кошти з бюджетів інших територіальних громад) 
-  400 тис. грн. на рік склали додаткові надходження до бюджету Криничанської  ОТГ за рахунок державного, обласного, районного бюджетів, від спонсорів та меценатів тощо 
за індикаторами політичних ефектів
 - з 60% до 80% підвищилася задоволеність членів Криничанської  ОТГ соціально-психологічним кліматом у громаді (опитування) 
- з 65% до 90% підвищилася довіра до влади в Криничанській ОТГ (опитування)
 У більш віддаленій перспективі проект може забезпечити такі ефекти:
 - розширення кола отримувачів послуг центру за рахунок інших мешканців Криничанської  ОТГ та прилеглих громад, що мають потребу у вирішенні інших проблем , серед  яких, наприклад,  психологічна підтримка вагітних жінок, що залишились сам на сам із проблемами, одиноких молодих матерів, дітей-підлітків, що не знаходять спільної мови з рідними, та ін.
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
-  Діючий Центр соціальної підтримки дітей та сімей
 - Центр має бути укомплектований кваліфікованими фахівцями 
- Центр має бути розташований на території Криничанської ОТГ
 - Послуги неповнолітнім у Центрі мають надаватися на рівні діючих стандартів 
- Оплата за послуги має здійснюватись з бюджету ОТГ та із залученням спонсорських коштів 
ЗМІСТ: відремонтувати та оздобити, укомплектувати персоналом, забезпечити належність надання послуг та відкрити Центр соціальної підтримки дітей та сімей, залучитись підтримкою мешканців ОТГ 
ЧАС/ГРАФІК ВИКОНАННЯ: відкриття через десять  місяців від старту проекту  
РЕСУРСИ: Бюджет проекту не має перебільшувати 980 тис. грн
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Основні види діяльності за проектом (пакети робіт). 
1. Підготовчі роботи за проектом (розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями). 2. Виконання ремонтно-будівельних робіт.
 3. Підбір персоналу Центру.
 4. Закупівлі (обладнання, меблі) та облаштування кімнат для проживання, столової, душевої та туалетної кімнат.
 5. Отримання ліцензії Міністерства соціального захисту населення  України. 
6. Відкриття центру соціальної підтримки дітей та сімей. 
7. Відпрацювання технології роботи центру. 
8. Масово-роз’яснювальна робота серед мешканців ОТГ. 
9. Підведення підсумків проекту.
 Пакети робіт 2–8 формують складові продукту проекту, які у сукупності утворюють діючий соціальної підтримки дітей та сімей , функціонування  якого забезпечить отримання очікуваних локальних результатів  та позитивних наслідків реалізації проекту, зокрема, покращення життя неповнолітніх , які опинилися в складних життєвих умовах,  соціально-психологічного клімату, зниження соціальної напруги та покращення криміногенної ситуації на територіях користування послугами Центру Криничанської  ОТГ. 
 Під час виконання ремонтних робіт можуть реалізовуватись роботи з підбору персоналу. Відкриття Центру може відбутись після виконання пакетів 2–5.
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
- Орієнтовна тривалість проекту (в місяцях) - 10 місяців. 
- Основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі 
1 етап. Розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – 2 місяці. 
2 етап. Виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщенні колишнього гуртожитку для дітей-школярів, підбір персоналу центру – 4 місяці. 
3 етап. Закупівлі спеціального обладнання, меблів для облаштування  кімнат  – 1 місяць
 4 етап. Отримання ліцензії Міністерства соцзахисту України, відкриття центру соціальної підтримки дітей та сімей -2 місяці. 
5 етап. Відпрацювання технології роботи центру, масово-роз’яснювальна робота серед мешканців ОТГ, підведення підсумків проекту – 1 місяць.
Віхи проекту 
- підготовчий етап завершено 
- ремонтно-будівельні роботи та підбір персоналу завершено
 - облаштування кабінетів і кімнат  завершено 
- центр соціальної підтримки дітей та сімей відкрито 
- Проект завершено
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Людські ресурси, які мають критичний вплив на отримання  якісного продукту проекту:
 -   персонал (педагоги, психологи, фахівці з соціальної роботи)
-  Персонал виконавчого комітету, що управлятиме проектом. 
- Персонал організації виконавця ремонтно-будівельних робіт «Будівельник». 
- Персонал організації постачальника обладнання. 
- Фахівці, які підтримують процес отримання ліцензії
- Фахівці з комунікації та зв’язків з громадськістю 
  2. Матеріально-технічні ресурси. 
- Матеріали та обладнання для проведення ремонтних робіт 
- Обладнання 
3.Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
- Орієнтовна вартість проекту: 980 000 грн. 
- Витрати за етапами проведення робіт за проектом та виконавці робіт:
 - Розробка проекту (з урахуванням короткотермінового навчання працівників ОМС з управління проектами) –18 000 грн. – фахівці ОМС 
- Проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – 2 000 грн. - фахівці ОМС.
 - Виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщенні колишнього гуртожитку для дітей-школярів – 450 000 грн. Спільне фінансування: бюджет ОТГ –250 000 грн., Державний фонд регіонального розвитку – 200 000 грн. 
- Добір та підготовка персоналу Центру  соціальної підтримки дітей та сімей – бюджет ОТГ - 50 000 грн.
 – Закупівлі спеціального обладнання кабінетів, меблів для облаштування кімнат – 390 000 грн. Спільне фінансування: ДФРР – 300 000грн. волонтерські організації –90  000 грн. 
- Відкриття Реабілітаційного центру, відпрацювання технології роботи Центру – 25 000 грн. бюджет ОТГ 
- Отримання ліцензії Міністерства соціального захисту – 20 000 грн. бюджет обласної Ради. 
- Організація обслуговування  у Центрі соціальної підримки  дітей та сімей– 15 000 грн.  волонтерські організації.
 - Масово-роз’яснювальна робота серед мешканців ОТГ – 10 000 грн. волонтерські організації.
13. Ризики проекту 
Risks
Найбільш ймовірними та небезпечними ризиками проекту є:
 Фінансові – небезпека нестачі фінансування для реалізації проекту у повному обсязі. 
Заходи – пошук додаткових джерел фінансування, зокрема на шляхах співробітництва з прилеглими громадами (перетворення Центру соціальної піжтримки дітей та сімей на спільний об’єкт комунальної власності), додаткове залучення приватних інвесторів, фондів міжнародної технічної допомоги.
 Кадрові – нестача досвіду  кадрів. Заходи – проведення заходів щодо організації навчання спеціалістів за певними напрямками.
 Управлінські – некваліфіковане управління проектом, недостатній рівень комунікацій зі структурами з управління соціального захисту населення  рай- та облдержадміністрації, громадськими організаціями. Заходи – проведення короткострокового навчання з основ управління проектами для команди проекту за дистанційною формою; 
залучення кваліфікованих функціональних спеціалістів ОМС під загальним керівництвом голови ОТГ.
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Критичні фактори сталості проекту – фінансово-економічні, інституційні, соціальні. 
Фінансово-економічна сталість – забезпечення постійної підтримки (комунікаційної, PR у ЗМІ здійснення ОМС бюджетних витрат на реабілітацію із забезпеченням одночасного поповнення бюджету за рахунок діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сімей.
Інституційна сталість – формування передумов переведення Центру соціальної підтримки дітей та сімей на організацію зі статусом спільного об’єкту комунальної власності прилеглих територіальних громад .
Соціальна сталість – формування суспільної думки на підтримку діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сімей як суспільно-корисного для громади закладу з метою зміцнення факторів фінансово-економічної та інституційної сталості.


