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Категорія проекту: Культура, туризм

Локалізація проекту (місто, район): Деснянський

Адреси, назви установи/закладу, будинку: вул. Курчатова Академіка, 3-Б, Деснянський р-н, Київ

Короткий опис проекту:

Проект розраховано на дітей віком від 6 до 14 років. Проект відкриє можливості для дітей займатися у сучасно
облаштованому класі з використанням новітніх технологій та цікавих сучасних програм. Надасть можливість
викладачам застосувати надсучасні практики та зробить навчальний процес цікавим та продуктивним. Проект
також спрямований на розвиток естетичного виховання маленьких українців.

Строк виконання проекту, міс: 11

Бюджет: 158016

Кількість підписів:

Посилання на сторінку Facebook: https://www.facebook.com/okcdyvosvit/?modal=admin_todo_tour

https://www.facebook.com/okcdyvosvit/?modal=admin_todo_tour


Проблема:

Перешкодами може бути інфляція гривні

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування:

включили додаткові 20% загальної вартості поекту

Ключові показники оцінки результату проєкту:

Ключивими показниками є реалізація проекту за адресою вул.Курчатова 3 б. Доступність проекту для дітей в
Деснянському районі та реалізація авторської ідеї без змін. Проектом зможуть користуватися діти Деснянського
району.

Соціальна ефективність проєкту та його загальнодоступність:

Центр, на базі якого буде реалізовано проект, проводить майстер-класи для реабілітаційного центру дітей з
обмеженими властивостями, тому такий проект зможе поглибити співпрацю. Цей проект надасть можливість
займатися 80 дітям щотижня. Центр має безкоштовні бюджетні програми за окремими напрямами і це надасть
можливість для безкоштовного навчання.

Бюджетна ефективність проєкту:

Проект не потребує додаткових коштів

Інформація щодо інноваційності проєкту:

Проект є іноваційний з точки зору покращення освітнього процесу і іновація є в тому, що для цього залучаються
сучасні технології та вдосконалюються підходи до систематизації навчання .Також проект враховує інклюзивність.

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва:

158016

Інформація про співфінансування (співучасть) у проєкті:

Матеріальна база дитячого центру, на території якого буде реалізовано проект дає додатковий матеріальний
ресурс, що зменшує за рахунок цього вартість проекту. Етапи виконання-складання проекту, проходженя
експертизи, голосування, реалізація проекту.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту:

лютий 2021 тендери, березень-квітень закупівля послуг та товарів, травень- запуск проекту, вересень-грудень
реалізація проекту

Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу:

ризиком є здорожчення робіт та товарів

Приклади схожих рішень (проєктів):

Всі громадські проекти додатково включають 20% загальної суми проекту для зменшення різиків через інфляцію

Відповідальні підрозділи:

Управління культури Деснянської РДА

Назва Команди проєкту:

Культурний простір "Дивосвіт"

Наявність серед учасників Команди авторського права на реалізацію проєкту:

Ні

Приналежність до депутатських Команд:

Ні


	Бюджет участі міста Київ, 2020 рік
	Проект №375 Культурний простір "Children`s development school"


