Приклад 9.
у «Центрі комунікацій та освіти»  кожен охочий зможе отримати знання, експертну оцінку та конкретні поради, а також знайти союзників для реалізації запланованих проектів.На створеній базі буде проводитися щоденна регулярна робота з комунікації, обміну досвідом та навчанню команд різноманітних громадських ініціатив.

Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project
Повна назва:
Створення в Котелевській ОТГ Полтавської області «Центру комунікацій та освіти» для людей різної вікової категорії, що хочуть навчатися далі
 «Назва гасло»:  «Освіта – крок до майбутнього громади!»
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Методичний кабінет відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської райдержадміністрації

3. Призначення проекту
Purpose
Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)
- Недоступність сучасних знань для всіх бажаючих;
- Відсутність доступних місць для зборів громадських активістів;
- Низький рівень кваліфікованої підтримки громадських ініціатив;
- Нестача центрів обміну досвідом та комунікаційних майданчиків для соціально активних громадян.
Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування
Базовий ремонт і оснащення «Центру комунікацій та освіти»  є необхідними засобами для повноцінної діяльності громадсько-освітнього простору для молодих громадських ініціатив.
На створеній базі буде проводитися щоденна регулярна робота з комунікації, обміну досвідом та навчанню команд різноманітних громадських ініціатив.
В «Центрі комунікацій та освіти»  кожен охочий зможе отримати знання, експертну оцінку та конкретні поради, а також знайти союзників для реалізації запланованих проектів.
4. Мета проекту
Objectives
Створити на базі приміщення агрофірми «Маяк», яке знаходиться на території Котелевської об’єднаної територіальної громади Полтавської області і на даний час фактично не використовується «Центр комунікацій та освіти», з дотриманням терміну створення 12 місяців та бюджету 534 тис. грн.
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Перелік ключових заінтересованих сторін проекту. 
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість: 
1.Методичний кабінет відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської райдержадміністрації - ініціатор, здійснює фінансування проекту з бюджету громади, управління проектом
2.Мешканці Котелевської ОТГ – цільова група
3. Агрофірма «Маяк»  надає на правах довгострокової оренди приміщення для створення «Центру комунікацій та освіти» – спонсор / партнер
Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив:
4. Громадські активісти – бенефіціари
5. Науковці та дослідники – бенефіціари
Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані:
6. Обласна Рада – співфінансування проекту, організаційна підтримка – спонсор, партнер
7. Приватні інвестори, фонди – співфінансування проекту – спонсори
8. Волонтери – організаційно-господарська допомога – виконавці робіт
9. Комунальне господарство «Котелевське ЦПК» - здійснює ремонтно-відновлювальні роботи у приміщенні агрофірми «Маяк»   - виконавець робіт.
10. Засоби масової інформації – партнери
6. Цільові групи 
Target group(s) 
Визначте, на які цільові групи спрямовано проект і які саме потреби цих груп будуть задоволені
1.Громадські активісти – потреба в досконаленні навичок та вмінь для реалізації в майбутньому громади.
2. Широке коло студенстської молоді – потреба у соціальній адаптації молоді в дорослому житті.
3.Науковці та дослідники - потреба в обміну досвідом та навчанню команд різноманітних громадських ініціатив.
4. Мешканці Котелевської ОТГ – потреба в комунікації.
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Визначте, хто є бенефіціарами проекту, які саме блага вони отримають
Громадські активісти - отримання знань, експертної оцінки та конкретних порад, а також пошук  союзників для реалізації запланованих проектів.
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
- кількість громадських організацій, що отримали допомогу від реалізаторів проекту та змогли ефективніше реалізувати власні ідеї; 
- кількість відвідувачів простору «Центру комунікацій та освіти»
- кількість ідей, проектів та ініціатив мешканців Котелевської ОТГ, які були створені завдяки комунікаціям в просторі «Центру комунікацій та освіти»
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
ЗМІСТ: Проведення ремонту, придбання обладнання, проведення освітніх заходів та надання організаційної підтримки молодим громадським організаціям та ініціативам.
ЧАС/ГРАФІК ВИКОНАННЯ: відкриття через дванадцять місяців від старту проекту.
РЕСУРСИ: Бюджет проекту не має перебільшувати 600 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. 
4. Закупівлі (обладнання, меблів) та облаштування кабінетів і навчальних аудиторій. 
5. Отримання документації від профільних державних установ України. 
6. Відкриття «Центру комунікацій та освіти». 
7. Відпрацювання технології обслуговування громадян. 
8. Масово -роз’яснювальна робота серед мешканців Котелевської ОТГ. 
9. Підведення підсумків проекту. 
Пакети робіт 2–8 формують складові продукту проекту, які у сукупності утворюють діючий «Центр комунікацій та освіти», функціонування якого забезпечить отримання очікуваних локальних результатів (див. Розділ 8) та позитивних наслідків реалізації проекту, зокрема, покращення соціально-психологічного клімату, збільшення рівня освіти серед населення. Під час виконання ремонтних робіт можуть реалізовуватись роботи з підбору персоналу. Відкриття  «Центру комунікацій та освіти» 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) - 12 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 на території агрофірми «Маяк», підбір персоналу центру – 4 місяці. 
3 етап. Закупівля спеціального обладнання, меблів для облаштування кабінетів і навчальних аудиторій – 2 місяці 
4 етап. Отримання документації від профільних державних установ України., відкриття «Центру комунікацій та освіти»-2 місяці. 
5 етап. Масово-роз’яснювальна робота серед мешканців Котелевської ОТГ, підведення підсумків проекту – 2 місяці.
 Віхи проекту:
- підготовчий етап завершено 
- ремонтно - будівельні роботи та підбір персоналу завершено 
- облаштування кабінетів і навчальних аудиторій завершено 
- «Центр комунікацій та освіти» відкрито 
- Проект завершено
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
1. Людські ресурси, які мають критичний вплив на отримання якісного продукту проекту: 
· Фахівці з соціальної роботи. 
· Персонал методичного кабінету відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської райдержадміністрації, що управлятиме проектом. 
· Персонал організації виконавця ремонтно-будівельних робіт. 
· Персонал організації постачальника обладнання. 
· Фахівці, які підтримують процес отримання документації. 
· 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: 534 000 грн. 
· Витрати за етапами проведення робіт за проектом та виконавці робіт: 
- Розробка проекту (з урахуванням короткотермінового навчання працівників методкабінету з управління проектами) –10 000 грн. – фахівці методкабінету.
 - Проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями –4 000 грн. - фахівці методкабінету. 
- Виконання ремонтно-будівельних робіт на території агрофірми «Маяк» - 250 000 грн. Спільне фінансування: агрофірма «Маяк» - 50 000 грн., бюджет ОТГ – 100 000 грн., Державний фонд регіонального розвитку – 100 000 грн. 
- Добір та підготовка персоналу «Центр комунікацій та освіти» – бюджет ОТГ - 40 000 грн. 
- Закупівлі спеціального обладнання кабінетів, меблів для облаштування кабінетів і навчальних аудиторій – 200 000 грн. Спільне фінансування: агрофірма «Маяк» – 150 000. грн. волонтерські організації, громадські організації – 50 000 грн. 
- Відкриття «Центру комунікацій та освіти – 20 000 грн. бюджет ОТГ 
- Масово-роз’яснювальна робота серед мешканців Котелевської ОТГ – 10 000 грн. волонтерські організації.
· Потенційні джерела фінансування проекту та доля кожного учасника фінансування: 
- Бюджет Котелевської ОТГ – 174 000 грн. 
- Агрофірма «Маяк» – 200 000 грн. 
- Державний фонд регіонального розвитку – 100 000 грн. 
- Волонтерські організації, громадські організації - 60 000 грн.
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, додаткове залучення приватних інвесторів, фондів міжнародної технічної допомоги. 
Кадрові – нестача кваліфікованих кадрів. Заходи – пошук спеціалістів серед випускників вищих начальних закладів, запрошення фахівців з інших міст України.
Управлінські – некваліфіковане управління проектом, недостатній рівень комунікацій із громадськими організаціями. Заходи – проведення короткострокового навчання з основ управління проектами для команди проекту, можливо за дистанційною формою; залучення кваліфікованих функціональних спеціалістів методкабінету  під загальним керівництвом голови Котелевської ОТГ.
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Критичні фактори сталості проекту – фінансово-економічні, соціальні. 
Фінансово-економічна сталість – забезпечення постійної підтримки (комунікаційної, постійні комунікації із агрофірмою «Маяк»  з метою підтримки фінансової сторони співробітництва. 
Соціальна сталість – формування суспільної думки на підтримку діяльності «Центру комунікацій та освіти»  як суспільно-корисного для громади закладу з метою зміцнення факторів фінансово-економічної сталості.


