Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)
Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського
Футбольна асоціація жінок м.Києва
суспільства
Назва проекту
Молодіжний центр комунікацій
Пріоритет, завдання, визначене Організатором
Комунікація з активними
конкурсу на розв’язання якого спрямовано
представниками громадського
проект (словами, зазначити лише один
сектору та органами влади
напрямок)
Загальна сума кошторису на здійснення витрат
299тис.грн.
проекту
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
199тис.грн.
коштів
Строк реалізації проекту
9 місяців
Прізвище,
ім’я,
по-батькові
керівника
Гончарук Василь Віталійович,
організації, місце знаходження організації, просп.Г.Сталінграду,24-а, корпус Б
телефон, факс, e-mail
моб.тел.096-036-00-00
e-mail:0960360000@i.ua
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника
Гончарук Василь Віталійович,
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail
вул.Малиновського,4 моб.тел.096036-00-00 e-mail:0960360000@i.ua
До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту
(положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної
пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ
та організацій;
3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за
формою, затвердженою організатором Конкурсу;
4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання
проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел
фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове
забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації,
скріпленим її печаткою.
5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,
залучених до виконання проекту (у разі потреби).
Керівник інституту громадянського суспільства _______ ______________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
09 лютого 2018 року

Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект

Молодіжний центр комунікацій
(назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства: Футбольна асоціація жінок
м.Києва
1. Анотація (додається)
2. Загальна інформація, що подається за схемою:
Організація створена 07 вересня 2006року.
основна мета діяльності організації: розвиток спорту
структура та кількісний склад організації: в структурі організації є голова,
секретар та члени правління, кількісний склад організації майже 100чоловік.
інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).
3. Опис програми відповідно з анотацією
план виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Етапи реалізації

Опитування населення
щодо
активної
громадської участі
Проведення форумів

Опис заходів для
здійснення етапу

Електронне
опитування,
спілкування наживо чи за
телефоном
Підготовка,
друк
інформаційних матеріалів,
проведення,
подальша
комунікація
Проведення семінарів
Підготовка,
друк
інформаційних матеріалів,
проведення,
подальша
комунікація
Проведення
круглих Підготовка,
друк
столів
інформаційних матеріалів,
проведення,
подальша
комунікація
Інформування
Підготовка матеріалу, друк
населення про роботу інформаційних матеріалів,
центру для подальшого проведення,
подальша
залучення
комунікація

Таблиця 1
Строк
реалізації
етапу
Березеньквітень

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)
ГончарукВ.В.
керівник проекту

З квітня ГончарукВ.В.
по
керівник проекту
грудень
З квітня ГончарукВ.В.
по
керівник проекту
грудень
З квітня ГончарукВ.В.
по
керівник проекту
грудень
З квітня ГончарукВ.В.
по
керівник проекту
грудень

очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому
вираженні);
цільова аудиторія на яку спрямовано проект;
способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування
громадськості);
організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса,
телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в
рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?;
яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати
лише ті витрати,які потрібні безпосередньо для реалізації проекту)згідно з Таблицею2
№

1

2
3
4
5

1

Стаття витрат

2

Опитування
населення щодо
активної громадської
участі
Проведення форумів
Проведення семінарів
Проведення круглих
столів
Інформування
населення про роботу
центру для
подальшого залучення

Розрахунок
витрат

3

Сума
коштів,
очікувана з
бюджету
м.Києва,
грн.
4
40 000

Таблиця 2
Сума
Власни
Загальна
коштів
й
сума
з інших внесок
коштів на
джерел, організа реалізацію
грн.
ції ,
проекту,
грн.
грн.
5
6
7
10 000
10 000
60 000

40 000
40 000
40 000

10 000
10 000
10 000

10 000
10 000
10 000

60 000
60 000
60 000

39 000

10 000

10 000

59 000

199 000
50 000
50 000
299 000
ВСЬОГО:
РАЗОМ:
299 000
5. Обґрунтування кількості послуг та товарів: лише в Оболонському районі м.Києва
більше 300 тисяч мешканців, серед яких є багато зацікавлених в комунікації та
співпраці над заходами та проектами для покращення умов проживання в усьому
районі та місті вцілому. Тому витрати на роботу центру комунікації будуть
використовуватись в залежності від динаміки роботи центру комунікацій.
6. Перелік характеристик наявного матеріально –
Для реалізації проекту буде задіяно 10 чоловік, використані власна оргтехніка, меблі
на суму не менше 100тис.грн.
(інформація вказується у кількісних показниках)

Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
09 лютого 2018 року

1. Анотація

Назва проекту: МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙ
Подає: ГО Футбольна асоціація жінок м.Києва
В м.Києві зростає кількість активних громадян, які направляють свої зусилля на
покращення умов проживання мешканців столиці.
Та їх активність часто згасає, не знаходячи підтримку з боку громадськості або
органів влади, чи просто не можуть самостійно проводити системну роботу.
В звя’зку з цим виникає потреба в центрі комунікацій, де активна молодь може
зустрічатись, ділитись ідеями, об’єднуватись, отримувати корисну інформацію
та головне, навчатись як професійно готувати свої громадські проекти, щоб
вони були позитивно сприйнятими з боку мешканців міста та підтримані для їх
реалізації органами місцевого самоврядування.
З метою налагодження констуктивних звязків для співпраці представників
громадськості з органами влади, даний центр буде співпрацювати зі
структурним підрозділом Оболонської районної адміністрації по зв’язкам з
громадськістю та Департаментом суспільної комунікації Київської міської
державної адміністрації.
Протягом реалізації проекту будуть проводитись форуми, семінари, круглі
столи, опитування, анкетування та інші заходи комунікації.

