БЛА Н К-ЗА ЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок кош тів бю джету
участі (гром адського бю джету) у м. Н овоград-В олинський
Прізвище:
Ім’я:

Котюк
Наталія

По батькові:

Василівна

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

«Рух без обмежень»

ОСББ «Містечко «Морське»,
Майданчик для дітей з ОФМ між будинками №17-17 по
вул. .Ушакова

Втілення в життя конвенції ООН
про права людей з
інвалідністю з метою учинення їх дискримінації.
Створення доступності для дітей та підлітків з обмеженими
можливостями
до фізичного, соціального, культурного
середовищ.

1.Гойдалка 4х місна для дітей з ОФМ
Довжина :7м,ширина: 1,58м.висота:2,5м,вік: без обмежень
Вартість:39800гпн.
2.Гойдалка балансир для дітей з ОФМ
Довжина :2,58м,ширина:!),7м,висота: 1,16м,вік: без обмежень
Ваптість:12950гпи
3.Тренажер ОФМ KL -ЗО
Довжина :1,1м,ширина:0,55м,висота: 1,1м,вік: без обмежень
Вартість:7500грн
4.Тренаж ер ОФМ KL-41
Довжина :2м ,ширина:0,9м,висота: 1,05м,вік: без обмежень
Вартість:6000грн
5.Лабіринт
Довжина 55 ,ширина: 1,55м,висота:їм,вік: без обмежень

Вартість:9700гпи
6.Вуличний тренажер КЬ -11.02
Довжина :0,96м ,ширина:0,64м,висота: 1,5м,вік: без обмежень
Вартість:7800грн
7.Вуличний тренажер КЬ -11.17
Довжина :1, 1 ,ширина:0,5м,висота: 1,5м,вік: без обмежень
Вартість:6100грн
8.Бум
підвісний
Довжина :2,8м ,ширина:0,6м,висота:0,9.вік: без обмежень
Вартість:3800грн
Покриття

( щепа дерев) та встановлення -

6350 грн.

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

Подолання бар’єрів у
особливими потребами,
фізичний розвиток .

сприйнятті суспільством дітей з
подолання ізоляції від суспільства,

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

Реалізація даного проекту надає людям з
потребами реалізовувати себе в межах соціуму.

8. Фото локації (місця,
де має бути реалізовано
проект, прикріпити до
бланку-заявки)

Фото додається

9. Мала із зазначенням
місця реалізації
(прикріпити до бланкузаявки)

Мапа додається

особливими

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297 - V I .
Я,
Котюк Наталія Василівна
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)
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*Заповнює особа, яка
реєструє проектну
пропозицію

*Дата надходження: $ $ (?<Р. У
Включено до реєстру поданих проектів за №
ПІБ та підпис особи, що реєструє:

сУ

