ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

НА КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
2015 р.

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Організація-заявник
повне найменування організації, що подає заявку






Найменування проекту
не більше двох пропозицій



Короткий опис суті проекту 
опишіть, що саме планується здійснити  в рамках проекту, яким бачиться його головний 
результат ( до 15 рядків)




Тривалість проекту 
(у місяцях)



Початок
(дд.мм.рр)

Закінчення 
(дд.мм.рр)



Витрати на реалізацію проекту
(у гривнях)
Загальна сума по номінації згідно із Програмою соцзамовлення                    
Загальні витрати на реалізацію проекту, включаючи особисті ресурси
Сума, що запитується                       з бюджету




1.1. Опис соціальної проблеми міста, на вирішення якої направлений проект
 (об’єм цього підрозділу – не більше половини сторінки)

1.2. Мета і завдання проекту
(мета проекту – це результат, який повинен бути досягнутий у  результаті реалізації проекту;
завдання проекту – це основні питання, які повинні бути вирішені в ході реалізації проекту і які забезпечують досягнення мети (формулювання завдань повинні знайти віддзеркалення в назвах складових частин проекту)

1.3. У чому полягає актуальність і новизна проекту
(об’єм не більше двох абзаців)

1.4. Що пропонується зробити в ході проекту
1.4.1. Цільова група
(опишіть на яку соціальну групу населення направлений проект, скільки осіб планується охопити діяльністю проекту)
1.4.2. Основні етапи реалізації проекту
(з яких основних етапів складається діяльність проекту; що конкретно пропонується зробити в ході реалізації проекту на кожному з етапів, які і скільки заходів заплановано провести, як вони сприяють досягненню мети проекту)

1.4.3. Опис окремих заходів
(якщо в проекті заплановано проведення тренінгів, семінарів, акцій, спортивних змагань                     і т.п., опишіть кожен з них, вказавши, на скільки осіб розрахований захід, часовий формат заходу, передбачуване місце проведення, кількість ведучих, з яких організацій вони будуть запрошені, а також  приведення іншої інформації, що описує ці заходи)
1.5. Очікувані результати проекту

1.5.1.  Очікувані результати проекту для цільової групи:

	короткострокові результати
(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати відразу по закінченню реалізації проекту і які можна оцінити будь-якими способами)
довгострокові результати
(опишіть кожне з них бачення того, як реалізація проекту може вплинути на цільову групу проекту надалі)

1.5.2. Очікувані результати для міста: 

	короткострокові результати

(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати в ході і відразу після закінчення реалізації проекту, які можна оцінити) 
	довгострокові результати

(опишіть як реалізація проекту може вплинути на соціальну ситуацію в місті надалі)

1.5.3. Очікувані результати проекту для ОРГАНІЗАЦІЇ-ВИКОНАВЦЯ:
короткострокові результати
(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати в ході і відразу після закінчення реалізації проекту і які можна оцінити) 
довгострокові результати
(опишіть як реалізація проекту може вплинути на організацію-виконавця   надалі)
1.6. Показники для оцінки результативності проекту
(вкажіть показники (індикатори), які будуть використані для оцінки ходу реалізації проекту і відповідності отриманих результатів поставленим цілям і завданням; 
опишіть як результати проекту можуть бути оцінені, враховуючи, що кожне завдання повинно мати свої показники для оцінки)
1.7. Розповсюдження інформації про діяльність з проекту і  його результати
(опишіть яким чином розповсюджуватиметься інформація про проект і його результати серед різних груп населення в місті:
1) як цільова група дізнається про прийнятий проект;
2) як населення міста зможе дізнатися про початок реалізації проекту, його хід і результати;
3) які організації (або інші групи і об'єднання) планується постійно інформувати про хід реалізації проекту, яким чином і з якою періодичністю)
1.8. Стійкість проекту
(як бачиться продовження (розвиток) проекту після того, як цільові засоби соціального замовлення закінчаться і сам проект буде завершений; 
опишіть можливості використання результатів проекту в майбутньому, у тому числі і можливості  залучення додаткових фінансових ресурсів для продовження/розвитку проекту)

Виходячи з реальної ситуації в місті, виберіть із запропонованих нижче варіантів один, найповніший, який характеризує перспективу стійкості проекту 
(на скільки можливе продовження діяльності, розпочатої в рамках проекту, після його завершення (відзначити тільки одну позицію)


Вірогідність продовження проекту без додаткового виділення фінансування близька до нуля. Не ясно, хто б міг підтримати проект надалі


Немає упевненості в можливості продовження проекту тільки власними силами. Є організації, які могли б підтримати проект, але їх позиція поки до кінця не ясна


Є організації, зацікавлені в продовженні проекту. Є надія знайти організаційну і фінансову підтримку у цих організацій


Проект продовжуватиметься обов'язково, але для здійснення його на високому рівні потрібні додаткові засоби. Вірогідність отримання цих коштів зі сторони висока


Є тверді гарантії (домовленості) щодо продовження проекту, підтримка його іншими організаціями (або можливе продовження проекту тільки своїми силами)
2.1. Інформація про діяльність організації-заявника
2.3.1. Статутні цілі і завдання організації 
        2.3.2. Досвід роботи в області вирішення соціальної проблеми, винесеної на конкурс
(стислий перерахунок проектів і програм, здійснених і здійснюваних організацією-заявником останнім часом)
2.3.3. Додаткові ресурси організації-заявника 
(перерахуйте якими додатковими ресурсами для виконання проекту володіє організація-заявник, наприклад, підготовлені навчально-методичні матеріали, програмне забезпечення, фахівці з відповідним досвідом роботи; яке приміщення знаходиться у розпорядженні організації, яке устаткування вона має в своєму розпорядженні, склад і кількість штатних і позаштатних  співробітників  та ін.;
вкажіть, які ресурси планується привернути з інших джерел для реалізації проекту)
3.1. Зведений кошторис витрат
                  у гривнях
Стаття витрат
Сума, що запрошується з бюджету 
Додатковий внесок з інших джерел
Всього на реалізацію проекту
Заробітна платня (включаючи податки)



Транспортні витрати,  відрядження



Обладнання



Оренда приміщень і устаткування



Оренда офісу



Видавничі витрати



Витрати на навчання співробітників



Оплата послуг співвиконавців



Витрати на зв'язок



Витрати на затратні матеріали



Виплати інших податкових відрахувань



Банківські витрати



Інші витрати



РАЗОМ:



3.2. Обмеження за статтями кошторису

Стаття витрат
Рекомендований ліміт витрат за статтями згідно з умовами конкурсу 
(%)
Фактично запитується по кошторису проекту (%)
Заробітна платня  (включаючи податки)
30

Оплата послуг фахівців
20

Обладнання
20

Видавничі витрати
10

Оренда приміщень і обладнання
10

Інші витрати
10


Керівник проекту               ___________________         ____________________
		           				 Підпис		          		ПІБ

Форма соціального проекту  затверждена рішенням Одеської міської ради від 31.01.2011р.                № 285-VI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції» (додаток 5 до Положення).


