Приклад 6
Проект покликаний довести,  що кожен з мешканців громади може впливати на те, яким буде наш спільний простір проживання та брати посильну участь у формуванні нашого спільного середовища – прямо чи опосередковано. Мешканці мають власноруч змінювати середовище навколо себе, творити його, наповнювати новим життям «мертві зони». Ми хочемо спільно створювати нове якісне середовище, максимально відкрите і комфортне. 
Проект направлений на створення відпочинкової зони, де для жителів громади пропонуватимуться тематичні заходи, що сприятимуть підвищенню їх культурної свідомості не залежно від віку, соціального становища. Кожен, що має що показати чи розказати, запропонувати, матиме доступ до технічних можливостей майданчика. 
На сьогодні відкритим питанням є відсутність облаштованих місць для проведення наповненого, інформативного сімейного дозвілля, яке б сприяло встановленню сімейних традицій, пізнанню культурних надбань. 
Проведення відкритих лекторіїв, майстер-класів, занять з танців, кінопоказів під відкритим небом тощо сприятиме розвитку комунікації, формуванню позитивного мікроклімату в окремо взятій сімʼї, родині, етногрупі, що позитивно відображатиметься на макрокліматі громади.
Окремий акцент буде робитись на впровадження нових доступних форм сімейного дозвілля шляхом популяризації культурних надбань, традицій етногруп, народностей, зокрема через їх народні танці. 
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
Назва проекту


  Повна назва:
 Відновлення шкільного двору та створення культурно-освітнього простору для мешканців ОТГ
 «Назва гасло»: «Шкільний дворик – спільний простір для мешканців громади»
2. Назва організації, яка подає заявку 
ОТГ NNN – активна молодь громади
3. Призначення проекту

Ритм життя в сучасному світі прискорюється з кожним днем. Батькам не вистачає часу на дітей, друзі не можуть зустрітися для спілкування. В світі сучасної компьютерізації різко знизився показник особистісного спілкування. Різні Інтернет програми, телебачення – це основні чинники, які впливають на вищезгадане. Ще одним чинником, є недостатня кількість громадських просторів для спілкування. Просторів без алкоголю, для дорослих та дітей  з можливістю розвитку. Цей проект створюється, як місце громадського відпочинку.
В громаді не має жодного відкритого  простору, де б мешканці могли не тільки корисно проводити своє дозвілля, але б і мали змогу проявити себе. Проведення цікавих творчих заходів, концертів, фестивалів, виставок, показ кінофільмів просто неба – це не лише добрий ґрунт для безпосереднього міжособистісного спілкування, а й платформа для творчого розвитку молоді та дітей. Відкритий простір буде головним центром відпочинку, куди буде доступно прийти кожному мешканцю та гостям громади.
 Проект є прикладом гармонійного поєднання створення дитячого простору  та доступності спільного простору для жителів громади .Даний проект має наступні переваги: може бути місцем проведення семінарів, читання віршів, сучасних відкритих уроків, шкільних свят, неформальних нарад, тренінгів, дискусійних платформ.У вечірній час та вихідні дні буде відкривати свої двері для переглядів фільмів, організації презентацій, семінарів, зустрічей, проведення інсталяцій та постійних культурних заходів.
4. Мета проекту

Ревіталізація внутрішнього дворику школи, який вирішить проблему створення сучасного спільного громадського простору для школярів школи та мешканців громади, гостей міста. Дворик стане унікальним продуктом, який зможе привернути увагу гостей селища, стати цікавим місцем зустрічі мешканців громади, місцем відпочинку для учнів школи, батьків та вчителів.
Створити відкритий осередок під відкритим небом для організації та проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, концертів, творчих вечорів на відкритій вуличній сцені, який би задовольнив культурно-дозвіллєві потреби усіх вікових та соціальних груп громади.
5. Заінтересовані сторони 

Заінтересовані сторони проекту:
	Ініціатор – у втіленні ідеї;

Проектний менеджер і команда управління проектом – у досягненні показників успіху проекту;
Бізнес – у фінансовій ефективності експлуатації продукту проекту; (підприємці, які можуть використовувати продукт проекту для отримання додаткового заробітку)
Громада – у результатах використання продукту проекту;
Влада – у політичній та соціально-економічній ефективності, екологічній безпеці створення й експлуатації продукту проекту;
ЗМІ – у незалежному висвітлюванні ходу важливих подій як під час реалізації проекту, так і після і в ході його діяльності
	Адміністрація навчального закладу, вчителі, батьки, учні - бенефіціари
	Структура ОТГ з управління освітою та культурою  – співфінансування проекту, організаційна підтримка – спонсор, партнер 
	Приватні інвестори, фонди – співфінансування проекту – спонсори 
	Волонтери – організаційно-господарська допомога – виконавці робіт 
6. Цільові групи 

Проект спрямовано на такі цільові групи  і саме потреби цих груп будуть задоволені 
1. Учні, вчителі, адмністрація та батьки школи
2. Мешканці ОТГ – потреба у культурно-освітньому дозвіллі
3. ОМС  ОТГ – потреба у вирішення важливої соціально-культурної проблеми ОТГ
Відкритий  простір задовольняє потреби змістовного та цікавого відпочинку фактично всіх вікових і соціальних груп громади.
7. Бенефіціари 

Учні, батьки, вчителі, мешканці та гості громади.
Під час зустрічей, дискусійних платформ участь також будуть брати школярі інших шкіл та громадськість ОТГ. Користуватися результатами проекту зможуть представники усіх вікових груп та верств населення, усі бажаючі. Творчі особистості, аматори, різного віку – від дітей до людей літнього віку, матимуть змогу творчо самореалізуватися, а глядачі (жителі та гості міста) зможуть змістовно відпочити та насолодитися мистецтвом. Це ж стосується і осіб з особливими потребами.
8. Очікувані результати проекту

Розроблення та реалізація даного проекту стане прикладом партнерських відносин між школою та громадою. Адже формування громадянської компетентності не обмежується шкільним подвір’ям. Процес взаємодії з місцевою владою громадянським суспільством – важливий елемент практичного досвіду участі в демократичному процесі як для учнів, так і для вчителів, батьків, представників громади. Проект реалізовує принципи: формування сталого рівноправного партнерства (реалізовувати співпрацю, спільні проекти, заходи, акції); використання спільного освітнього потенціалу та ресурсів; практичної участі у громадському житті (організовувати ярмарки, брати участь у тренінгах, проекти, свята, благоустрій).
Шкільний дворик – спільний простір, буде працювати відкритим у весняно-літньо-осінній сезон протягом дня, у вихідні дні за погодженими годинами. Графік роботи буде розміщений на вході у двір школи та розміщений на сайті школи та інших онлайн-ресурсах.
Очікується отримати затишне місце під відкритим небом, технічно облаштоване, де кожен житель громади зможе прийти та цікаво провести час: 
	послухати цікаву лекцію,

подивитись концерт,
кіно або мультфільми,
	та навіть провести діалог із представниками влади у невимушеній атмосфері на свіжому повітрі.
Місце, де починаючі співаки та музиканти, поети та письменники зможуть заявити про себе. Ми впевнені, що наявність такого простору згуртує жителів нашої громади, адже до її складу входять сім населених пунктів і всім їм є що показати та на що подивитись.
Підвищення інтересу підлітків, молоді до корисних культурних заходів, що вплине на зменшення проявів деструктивної поведінки, зменшення кількості правопорушень у громаді та підвищенню загального культурного та освітнього рівня
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )

Вимоги до якості проекту:
	зміст проекту

а.облаштування діючого внутрішнього двору як  для шкільних культурно-масових заходів так і громадських;
б. Послуги культурно-освітнього простору мають надаватися на рівні діючих стандартів
	час та графік реалізації – жовтень 2017 - квітень  2018 рр.

а. жовтень-листопад 2017 рр. розробка проекту та організаційні питання
б. грудень 2017-лютий 2018 рр. – реалізація проекту: закупівля обладнання, будівництво та встановлення оснащення
в. березень-квітень 2018 рр. –інформування мешканців громади щодо проекту, відкриття культурно-освітнього простору
- вартість та ресурси – максимально продумано складений кошторис проекту дозволить швидше знайти кошти на реалізацію проекту та підтримку як фінансову (частково) так і документальну з боку органів місцевого самоврядування і не перевищувати 250 000 грн.
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом

 Основні заходи у реалізації проекту:
- зібрати ініціативну групу громадян, 
- залучити до співпраці органи місцевої влади та комунального підприємства
- знайти кошти на втілення проекту
- закупити необхідні будівельні матеріали та технічне оснащення для проведення культурно-масових заходів 
-  встановити сцену, вуличні меблі, освітлення та 
- запросити жителів громади на відкриття  простору, громадський захід або кінопоказ
11. Орієнтовна тривалість проекту

- Орієнтовна тривалість проекту - 7 місяців
- Основні періоди реалізації проекту:
1. Розробка проекту: жовтень 2017 р.
- залучити до співпраці органи місцевої влади та комунального підприємства
2. Знайти кошти на втілення проекту: листопад 2017 р.
3. Будівництво та реалізація:  грудень 2017 – лютий 2018 рр.
- закупівля обладнання для сцени
- доставка та монтаж обладнання для сцени
- закупівля та встановлення фонарів вуличного освітлення з сонячними батареями;
- придбання обладнання для вуличного кінотеатру та технічного оснащення.
- закупівля та монтаж вуличних меблів та лавок
4. Розробка графіку роботи: березень 2018 р.
5. Інформування населення та відкриття простору у шкільному дворику: квітень 2018 р.
- Віхі проекту:
–підготовчий етап завершено 
- ремонтно-будівельні роботи завершено
 - облаштування шкільного двору завершено
 - культурно-освітній простір відкрито
 - Проект завершено
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси

1. Людські ресурси. Керівник проекту (ідейний організатор проекту) та відповідальний за будівельно-ремонтні  роботи, трудовий та фізичний потенціал громади
2. Матеріально-технічні ресурси. Закупівля обладнання та устаткування за грантові кошти
· Матеріали та обладнання для проведення ремонтних робіт 
· Обладнання
3.Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
- орієнтовна вартість проекту – 250 000 грн.
- потенційні джерела фінансування проекту – 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на формування їхньої інфраструктури
 кошти місцевих бюджетів 
 гранти міжнародних благодійних організацій і фондів
 проекти технічної допомоги 
 участь у державних (або регіональних) цільових програмах
 інвестори (комерційні компанії, приватні особи і т.п.) 
 спонсори
- доля кожного учасника фінансування: місцевий бюджет лише як співфінансування та організація трудових робіт
13. Ризики проекту 

Із-за відсутності координації дії між зацікавленими сторонами проекту та відсутність моніторингу під час реалізації проекту, шкільний двір може залишитись в занедбаному стані  (як є ) або якість благоустрою не буде відповідати сучасним вимогам мешканців громади. Також існує вірогідність, що орієнтовний бюджет може мати помилки у розрахунках і проект буде коштувати більше, ніж планується. У разі виникнення такої проблеми, як нестача коштів, я буду залучати додаткових інвесторів. Економічні обставини: підвищення цін на обладнання, затримка в проведенні процедур закупівель.
14. Сталість результатів проекту

Даний проект має довгостроковий ефект. Після завершення реалізації проекту новостворений об’єкт відпочинку буде переданий в комунальну власність громади. Подальше утримання шкільного дворику буде здійснюватися шкільною адміністрацією за підтримки відділу освіти громади через проведення суботників, ремонтно-профілактичних робіт та органів місцевого самоврядування.


