БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017рік
Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

Забезпечення рівного доступу до культурних цінностей
незахищеним категоріям населення
2. Приоритетом напрямки проекту:

• ремонт тротуарів - П

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаштування міста - П

• облаштування зон відпочинку - О • інше3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):

69114, м Запоріжжя, вул. Героїв 93 бригади, 13
Хортицький район
Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської
ради Запорізької області та Дитяча школа мистецтв №3 (ДШМ №3)
4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

Хортицький район - віддалений від центру, має обмежені
можливості організації дозвілля.
Проект спрямований на підвищення соціальних стандартів
незахищених категорій населення шляхом забезпечення рівного доступу до
культурних цінностей. Базою є власні ресурси.
Для реалізації проекту необхідно придбати технічне обладнання,
меблі для актової зали.
Очікувані результати: соціалізація незахищених категорій;
виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):

Вартість проекту:
№
з/п
1.

Категорії

Ноутбук
Підсилювач потужності
2.
3.
Звукові колонки
4.
Мікрофони шнурові
5.
Шнур для мікрофонів
6.
Радіо мікрофони
Стійки під мікрофони
7.
8.
Світлові ефекти
9.
Стільці для актової зали
Разом:

Кількість
1 шт.
1 шт.
2 шт.
5 шт.
50 м
3 шт.
5 шт.
2 шт.
180 шт.

Орієнтовна
вартість (грн.)
16 000
39 000
15 000
30 000
4 000
4 37 000
5 000
10000
144 000
300 000
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6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
7. Інша інформація, яка може бути додана, але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-. ..
до бланку-заяви).

Учасники та аудиторія проекту:
Цільовою аудиторією проекту є люди похилого віку, інваліди, молодь.
Зв’язки:
Районна адміністрація, територіальний відділ освіти - координаційна та
організаційна підтримка масових заходів, зв’язки із ЗМІ.
Районні громадські організації ( спілка ветеранів, спілка дітей-інвалідів, спілка
учасників локальних війн) - координаційна діяльність із цільовими аудиторіями.
Заклади (інтернати, дитячі будинки, притулки, госпіталі) - співпраця в
організації культурно-просвітницьких заходів.
Діяльність та досвід:
Забезпечуємо реалізацію рівних прав людини на дозвілля та розвиток
особистості, використовуючи власний ресурс для покращення якості життя
малозахшцених категорій населення району з 2005 року. Щ о р і ч н о проводяться
заходи:
S концертно-просвітницькі зустрічі «Дитяча філармонія Хортицького району»
(9 зустрічей на рік)
S благодійні концерти (46 концертів за останній рік);
S свято для дітей-інвалідів «Добрик скликає друзів» (до 70 учасників);
^ фестиваль «Таланти громади Хортицького району» (до 120 учасників);
J районні молодіжні акції (від 200 до 500 учасників);
S театральні вистави (до 180 глядачів);
S майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва (до 25 учасників на
одному занятті).

