Додаток
до Положення
БЛАНК-ЗАЯВКА /Ь$ ^
$9, /<*
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів бюджету
участі (громадського бюджету) у м. Новоград-Волинський
Прізвище:
Ім’я:

Семенчук
Зорина

По батькові:

Євгенівна

Дата народження:
Паспорт:
Виданий:
Адреса реєстрації місця
проживання:
Телефон:
Адреса електронної
пошти:
1.Назва проекту:
2.Місце реалізації
завдання (адреса, назва
установи/закладу,
кадастровий номер
земельної ділянки, якщо
відомо):
З.Мета:

4. Опис завдання
(повинен містити
інформацію про те, що
потрібно зробити):

Центр скаутського руху «Пласт» при палаці дітей та молоді

Палац дітей та молоді
вул. Князів Острозьких, 46

Робота центру має сприяти всебічному патріотичному
самовихованню
української
молоді
на
засадах
християнської моралі, на свідомих, відповідальних та
повноцінних громадян місцевої, національної та світової
спільнот, і на провідників українського суспільства.
Облаштування приміщення
Придбання меблів
Придбання туристичного та спортивного реквізиту
Придбання заохочувальних подарунків
Проведення заходів

5. Орієнтовний
кошторис: (всі складові
проекту (матеріали та
послуги), які необхідні
для його реалізації, та їх
орієнтовна вартість).

Меблі: 25 000 гри
Комшотерна техніка 25 000
Заміна вікон та аксесуари 15000
Спортивний інвернтар 10 000
Туристичний інвентар 23 000
Заочувальні п ри зи -2000

6. Очікувана користь,
приблизна кількість
людей,
шо зможе скористатися,
якісні зміни:

На локальному рівні - це дозволить поліпшити фізичний
розвиток дітей та підлітків та організувати їх дозвілля
На глобальному рівні - патріотично вихована свідома нація
фізично здорова та морально стала.

7. Інша інформація, яка
може бути додана, але
не є обов’язковою:

На сьогодні, нажаль, приділяється недостатньо уваги
організації дозвілля для дітей в невеликих містечках та
селах. У зв’язку з дефіцитом місцевих бюджетів зовсім не
фінансуються позашкільні заклади. Тобто діти позбавлені
можливості разом зі своїми однолітками активно та з
користю проводити дозвілля. Діти, здебільшого, проводять
свій вільний час за комп’ютером - у соцмережах та граючи
у комп’ютерні ігри. Особливо гостро проблема організації
дитячого дозвілля стала
на території проведения
антитерорнстичної операції.
Фото додається

8. Фото локації (місця,
де має бути реалізовано
проект, прикріпити до
бланку-заявки)
9. Мапа із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)

Мапа додається

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297 - V I .
,

я,

^о р ч х к сі

і

(прізвище, ім ’ я га по-батькові повністю)

*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію

даю згоду на обробку моїх персональних даних
(ІО Л л Л Н Л л Ж ,
5 ш л 1 М & М т Ш -А
"
ПІБ (ініціали)
підпис
Дата
П .
*Дата надходження: 1 ^сР.
Включено до реєстру поданих проектів за №
Г1ІБ та підпис особи, що реєструє:
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