ENGAGE
Enhance Non-Governmental
Actors and Grassroots
Engagement
PleasefilloutthisformeitherinEnglishorinUkrainian / Будь ласка, заповніть цю форму або англійською, або
українською мовою

GRANTAPPLICATIONFORM / ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ
Open Door Grant Facility / Грантова програма «Відкритідвері» для підтримки
короткострокових ініціатив організацій громадянського суспільства
I.

APPLICANTINFORMATION/ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ-ЗАЯВНИКА

ORGANIZATION/ОРГАНІЗАЦІЯ
Громадська
організація

LegalnameinUkrainian (withacronyms,
if any): /Офіційна назва українською
(з абревіатурами, якщо є):

LegalnameinEnglish (withacronyms,
if any): /Офіційна назва англійською
(з абревіатурами, якщо є):

Legal address: /Юридична адреса:

«Кам’янське

сільське

об’єднання «Сіріус»»

Public organization«Sirius» Kamyankavillage association»

34630, Рівненська область, Березнівський район, с. Кам’янка,
вилиця Юрія Ковтуна, будинок 1

Mailingaddress(ifdifferentfromabove):
/Поштова адреса (якщо відрізняється
від юридичної):

Telephone: /Телефон: +380685190332

Email: /Електронна адреса:

go_sirius@ukr.net
Website: /Веб-сайт:

ho-siriys.blogspot.com

Headoftheorganization (fullnameandtitle): Ковтун Алла Володимирівна –керівник
/ Повне ім’я та посада керівника
організації:
Telephone: /Телефон:
+380987637015
Email: /Електронна адреса:

go_sirius@ukr.net
Organizationtype (checkallthatapply):
/Тип організації (позначте усе, що
стосується вашої організації):

☒Non-profit/
Неприбуткова
☐Forprofit/Прибутк
ова
☒
State/localgovern
ment/ Державна

☐
Educationalinstitution/О
світній заклад
☐Parastatal/Часткове
держ. фінансування
☐Other/Інше:_____

☐U.S.based/Американс
ька
☒Non-U.S.
based/Неамерика
нська

1
07.2017
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DUNS number /
Номер DUNS1:
Locallyregistered? /Чи пройшла Ваша
організація державну реєстрацію?

Yearestablished: /
Рік заснування: 2017
RegistrationNumber,
☒Yes/Так
date: /Номер та дата
☐No/Ні
реєстрації:
15891020000000847,
27.09.2017
No. of full-timeemployees: /Кількість працівників на повну зайнятість: _______
No. of part-timeemployees: /Кількість працівників на часткову зайнятість: _______
No. ofvolunteers: /Кількість волонтерів: __3_____
Doyouhave a BoardofDirectors?
Ifyes, pleasespecifynumberofBoardMembers:
/Чи є у Вашої організації Правління?
/Якщо так, вкажіть кількість членів
Правління: _____
☒Yes/Так
☐No/Ні
Pleaseprovidefullnamesofpeopleforthefollo CFO orequivalent: /
wingpositions: /Будь ласка, вкажіть
Фінансовий
повні імена людей, які займають
директор:
наступні посади:
BoardChairperson: /
Голова Правління:
FINANCIAL INFORMATION/ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
Hasyourorganizationreceivedfundingfromany U.S.
☐Yes/Так
☒No/Ні
GovernmentAgencyduringthelast 3 years? / Чи отримувала Ваша
Ifyes, pleasespecifytheamount:
організація фінансування від будь-якої урядової установи США
/Якщо так, вкажіть суму:
протягом останніх 3 років?
$_________

Hasyourorganizationreceivedfundingfromanyotherinternationalagencyduri
ngthelast 3 years? / Чи отримувала Ваша організація фінансування від
будь-якої іншої міжнародної установи протягом останніх 3 років?

☐Yes/Так

☒No/Ні

Ifyes, pleasespecifytheamount:
/Якщо так, вкажіть суму:
$_________

HasyourorganizationreceivedfundingfromanyUkrainiansourcesduringthela
st 3 years? / Чи отримувала Ваша організація фінансування з будь-яких
українських джерел протягом останніх 3 років?

☐Yes/Так

☒No/Ні

Ifyes, pleasespecifytheamount:
/Якщо так, вкажіть суму:
$_________

Providenames, contactinformation, andawardreferenceinformationforthree (3)
funderswhocanprovidereferences. / Вкажіть імена та надайте контактну інформацію трьох осіб у
донорських організаціях, які забезпечували фінансування Вашої організації (за яким саме грантом) та
можуть надати Вам рекомендацію.
1.
2.
3.

Listyourannualrevenueforthepastthreeyear
s: / Дохід організації за останні 3 роки:

Year/Рік

Revenuefromawa
rds/
Річний дохід від

Othersources
(i.e. fundraising)/
Річний дохід із інших

2
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грантів ($)

джерел (наприклад,
фандрейзинг) ($)

Currentnumberofactiveawards: / Кількість діючих грантових проектів: ___-____
CERTIFICATIONS/Підтвердження
☐Subawardeehasthetechnicalandfinancialresourcesnecessaryforanticipatedperformancerequirements. / Ваша
організація має достатні технічні та фінансові ресурси, що необхідні для виконання пропонованого
проекту.
II.

PROJECT PROPOSAL / ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Project
title (inEnglishandUkrainian)/ Назва
проекту (англійською та
українською)

«Створення інформаційно-ресурсного центру на
базі опорного закладу Кам’янська ЗОШ I-III
ступенів»
«Creation of the village information and resource
centre on the base of the innovatory basic educational
institution Kamyanka school»

Project Manager (fullname) / Повне
ім’я менеджера проекту
Project Manager’scontactinformation
(email, phone) / Контакти менеджера
проекту (електронна адреса, номер
телефону)
Expectedfunding / Очікуване
фінансування
a. Totalbudgetoftheproposedprojectin
USD/
Загальний бюджет проекту в доларах
США

b. AmountrequestedfromPactin

USD/Обсяг коштів, що ви очікуєте
отримати від Pact, в доларах США

Project duration (months) /
Тривалість проекту (кількість
місяців)
Locationsofprojectactivities / Регіон(и)
впровадження проекту

Калюта Михайло Михайлович

kamyanka_2009 @ ukr. net
+380 68 519 0332
6000 $

5 000$

4 місяці

с. Кам’янка, Березнівський район, Рівненська область
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КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

Інноваційність проекту полягає в комплексному вирішенні проблеми:
розширення послуг членам громади та установам, що розташовані на території сільської
ради, забезпечення переходу до якісно нових інформаційно-комунікаційних технологій,
підвищення якості освітнього процесу, управлінської діяльності.
Мета проекту: покращення доступу громадян до інформаційних послуг шляхом
створення інформаційно-ресурсного центу села та оновлення матеріально-технічної бази
опорного закладу Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Березнівської
районної ради Рівненської області.
Завдання проекту:
- створити інформаційно-ресурсний центр;
- зміцнити матеріально-технічне оснащення опорного закладу;
- забезпечити умови для формування інформаційної культури громади села та
учасників

освітнього

процесу,

адекватної

сучасному

рівню

розвитку

інформаційних технологій.
Цільові групи та бенефіціари: сільська рада, члени громади с. Кам’янка,
педагогічний персонал,

учні, студентська молодь, Березнівська районна рада та

райдержадміністрація.
Перелік заходів проекту:
- створення ініціативної групи;
- виготовлення

кошторисної

документації

на

придбання

комп’ютерної

її

встановлення та запуск;
- придбання і монтування нової комп’ютерної техніки;
- впровадження курсів «Комп’ютерної грамотності» для громади;
- моніторинг та оцінка результатів проекту.
Очікувані результати проекту:
- створення інформаційно-ресурсного центру;
- оновлення комп’ютерної техніки опорного закладу;
4

Grant Application Form

- забезпечення високого рівня інформатизації громадськості;
- створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального, морального
становлення особистості учнів;
ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ
1)

Визначення проблеми:

Сучасний освітній заклад в форматі Нового освітнього простору є однією з
найефективніших моделей інноваційного розвитку сільських шкіл України, яка не просто
надає освітні послуги учням, а й розвиває громаду, залучає батьків та громадськість села
до розв’язання освітніх, соціальних, фінансових проблем, які існують як у школі, так і в
громаді. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої громади, сучасним
освітнім, інформаційно – комунікаційним центром громади.
На території сільської ради єдина установа – опорний заклад – центр надання
необхідних послуг у сфері освіти, спорту, культури та дозвілля. Заклад забезпечує
належний рівень знань, отримання учнями сучасних компетенцій, готовність до
подальшого життя, загальний розвиток особистості, а, відтак, і громади в цілому. В
закладі на 213 учнів та 36 вчителів працює один комп'ютерний клас. Комп'ютери зразка
2002 року, не відповідають сучасним вимогам, що прозводить до ускладнень при
оволодінні учнями знань, вмінь та навичок на сучасному рівні. Це спричиняє хвилювання
батьків за розвиток та навченість дітей, про що ми неодноразово отримували їх
звернення, щодо оновлення комп’ютерної бази. Значна кількість батьків отримує
мінімальну заробітну плату або є безробітні, тому вони не мають можливості придбати
сучасне комп’ютерне обладнання для ефективного забезпечення навчання своїм дітям.
Школа має доступ до високо швидкісної мережі Інтернету, wi-fi. Застаріла
комп’ютерна техніка не дає змоги вільно користуватися мережею – це є проблемою для
учнів, молоді, громадян села,

оскільки постійно створює незручності. У зв’язку із

сучасними вимогами щодо оформлення документів виникло питання надання послуг
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ксерокопіювання,

сканування,

створення

презентацій,

висвітлення

досягнень

у

соціальних мережах.
На засіданні громадської організації «Кам’янське сільське об’єднання «Сіріус»»
було обговорено ряд проблем, які існують в громаді, і на вирішення яких може
повпливати школа. Актив опорного закладу запропонував громаді для обговорення
кілька проектних пропозицій. Провівши опитування членів громади та учасників
навчально-освітнього процесу, визначено тему проекту для реалізації. 87% опитаних
підтримали першочерговість оновлення матеріально-технічної бази закладу.
Розширення послуг на базі закладу створить передумови для того, щоб вона стала
сучасним інформаційно-ресурсним центром села. Педагогічний та учнівський колективи
школи матимуть доступ до нових інформаційних технологій. Завдяки цьому школа
перейде на якісно новий рівень викладання усіх шкільних дисциплін, позакласної роботи
та шкільного і позашкільного дозвілля школярів. Підвищиться зацікавленість учнів у
навчанні, навчання стане більш інформативним та наочним, відповідно підвищиться
успішність, покращаться результати поточного навчання та зовнішнього незалежного
оцінювання випускників опорного закладу. Як результа вони отримають кращу стартову
позицію у виборі подальшої освіти, працевлаштування, особистого розвитку.
Для громади села та батьків учнів буде проведено навчання комп’ютерній
грамотності щодо отримання навичок користування новітнім обладнанням. Отримані у
проекті ресурси будуть використовуватись як освітньо-комунікаційний центр села. Це
дозволить додатково завантажити учнів у позашкільний час роботою у гуртках, на
додаткових заняттях. Також центр стане базою для організації різноманітних
громадських культурно-масових заходів, просвітницьких (проведення майстер-класів,
тренінгів, дистанційних програм), може використовуватись в роботі інших установ
території сільської ради.
2) Цільові групи та бенефіціари:
- місцева громада (2099 жителів);
- педагогічний та обслуговуючий персонал закладу (56 осіб);
6
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- учні опорного закладу Кам’янська ЗОШ I-III ступенів (212 учнів), філії Яринівська
ЗОШ I-II ступенів (100 учнів), філії Курганська ЗОШ I-II ступенів (80 учнів), філії
Великопільська ЗОШ I-II ступенів (98 учнів), Яблунівська ЗОШ I-II ступенів (34
учні).
Реалізація проекту є важливою для всіх зацікавлених сторін, які проживають на
території сільської ради. Опорний заклад – центр усіх важливих подій, пріоритетних
програм розвитку села. Розширення послуг на базі установи стимулює до створення всіх
необхідних умов для того, щоб вона стала сучасним інформаційно-ресурсним центром
населеного пункту. Громадськість та колектив опорного закладу матимуть доступ до
нових інформаційних технологій, що відкриє можливості варіативності навчальної
діяльності, її індивідуалізації та диференціації, істотно підвищить якість освітнього
процесу.
3)Мета та завдання проекту:
Основним завданням для вирішення проблеми створення інформаційно-ресурсного
центру є модернізація

матеріально-технічної бази опорного закладу Кам’янська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області,
створення умов для забезпечення якісного надання освітніх послуг та покращення
доступу громадян до інформаційних ресурсів.
Дана мета включає декілька завдань:
- зміцнення матеріально-технічного оснащення опорного закладу;
-

впровадження інформаційно -

комунікаційних технологій в освітню та

управлінську діяльність для створення єдиного інформаційного простору;
- забезпечення умов для формування інформаційної культури жителів села та
учасників освітнього процесу, адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних
технологій;
- розвиток

громади, чиї ресурси

і структури покликані служити інтересам

кожного члена громади:
7
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- інформаційне висвітлення проекту.
Реалізація заходів щодо активізації діяльності опорного навчального закладу,
залучення коштів на покращення його матеріально-технічної бази та створення
комфортних умов для учнів, надасть дієвий імпульс до розвитку громади. Вирішення
питань надання доступу до нових методів навчання та оптимізація мережі навчальних
закладів сприятиме зменшенню соціальної напруги, підвищенню рівня освіти учнів,
підготовці майбутніх «власних» кваліфікованих спеціалістів для громади.
4)Заплановані заходи та методи їх реалізації:
- проведення засідання правління громадської організації «Кам’янське сільське
об’єднання «Сіріус»» по питанню сприяння реалізації проекту;
- виготовлення кошторисної документації на придбання комп’ютерної техніки її
встановлення та запуск;
- проведення відбору постачальника комп’ютерної та копіювальної техніки та
виконання необхідних робіт;
- придбання і монтуваннянової комп’ютерноїтехніки;
- проведення оцінки результатів проекту та написання звіту;
5) Терміни та розклад реалізації проекту:
Код

02

Ключовий захід

Проведення

Відповідальна

Квартал

Кварта

Кварта

особа

1

л2

л3

засідання Ковтун Алла

правління громадської організації Володимирівна
«Кам’янське
«Сіріус»»

сільське
по питанню

об’єднання
сприяння

реалізації проекту;
03

Виготовлення

проектно- Ковтун
8
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кошторисноїдокументації

на Наталія

придбаннякомп’ютерної,
копіювальної

Миколаївна
техніки,

їївстановленнята запуск;
04

Проведення відбору постачальника Калюта
комп’ютерної

та

копіювальної Михайло

техніки,виконання необхідних робіт; Михайлович
05

Придбання

і

монтування

нової Печончик

комп’ютерної техніки;

Олександр
Саливонович

06

Моніторинг виконання робіт;

Калюта
Михайло
Михайлович

08

Проведення оцінки результатів

Ковтун Алла

проекту та написаннязвіту;

Володимирівна

6)

Результати, наслідки і вплив проекту (короткострокові і тривалі

результати):
Короткотривалі наслідки реалізації проекту:
- закуплено обладнання згідно кошторису;
- користуються послугами – місцева громада, педагогічний та обслуговуючий
персонал освітнього закладу, учні, студентська молодь.
Тривалі наслідки реалізації проекту :
- покращення матеріально - технічного стану опорного освітнього закладу;
- забезпечення високого рівня інформатизації громадськості;
- створення і поширення практики діяльності громадського об’єднання, як центру
впровадження інформаційних технологій

серед інших населених пунктів, як
9
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інноваційної

моделі

співпраці

освітнього

закладу

і

органів

місцевого

самоврядування;
- підготовка випускників, здатних гнучко адаптуватися в умовах інформатизації
життя сучасного суспільства;
- використання ресурсного потенціалу закладу для усіх членів громади;
- зростання кількості населення з навиками застосування інформаційних технологій
в навчальній, творчій та повсякденній діяльності;
- здійснення координації діяльності всіх організацій і установ які існують у громаді.
- інформаційне висвітлення проекту у районній газеті «Надслучанський вісник» та
на веб-сторінці громадського об’єднання «Сіріус»
Організаційний потенціал

7)

а) проектна команда

Керівники проекту: Ковтун А.В. -

1.

голова ради громадської організації

«Кам’янське сільське об’єднання «Сіріус»»; Калюта М.М.- директор опорного закладу,
заступник голови ради громадської організації «Кам’янське сільське об’єднання
«Сіріус»». Управління проектом, координація фінансування проекту, забезпечення
підготовки та своєчасного надання звітів по його реалізації.
Організації-партнери: районна рада, районна державна адміністрація

2.

Березнівського району Рівненської області. Прийняття та виконання управлінських
рішень по проекту, забезпечення його спів фінансування.
Учасник проекту: Парфенюк І.В., заступник директора опорного закладу

3.

з навчально – виховної роботи. Організаційне забезпечення функціонування та реалізація
проекту, налагодження оперативних зв’язків між цільовими групами; контроль за ходом
реалізації, моніторинг ефективності проекту.
4.

Кадрове забезпечення: Парфенюк С. Й., сільський голова с. Кам’янка,

Юрчик Н.В., голова ради опорного закду, Печончик О.С., вчитель інформатики
(монтування

нової

комп’ютерної техніки); Ковтун Н.М., бухгалтер громадської
10
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організації «Кам’янське сільське об’єднання «Сіріус»»(робота з бюджетною частиною
проекту); Ковтун М.В., голова асоціації батьків (вивчення

громадської думки щодо

підготовки та реалізації проекту).
б) інформація про організацію та досвід в очікуваній проектній діяльності.
Громадська організація «Кам’янське сільське об’єднання «Сіріус»» зареєстрована
у вересні 2017 року, тому запропонована проектна пропозиція є першою, в якій сільське
об’єднання бере участь, як громадська організація.
в) Інформація про партнерів
Партнер

Повна назва
Організаційно-правова форма установи
Поштова адреса
Контактна особа
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Роль у підготовці проекту

Завдання, які покладені на організаціюпартнера в реалізації проекту

Березнівська районна рада Рівненської
області
Орган місцевого самоврядування
34600, Рівненська область,
м.Березневул.Київська, 6
Пилипчук Людмила Петрівна
(03653) 5-33-90
berezne_rada@ukr.net
Залучається до розробки заходів,
направлених на реалізацію проекту,
планування діяльності.
Виділити кошти, надати методичну
допомогу.
Партнер

Повна назва
Організаційно-правова форма установи
Поштова адреса
Контактна особа
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Роль у підготовці проекту

Завдання, які покладені на організаціюпартнера в реалізації проекту

Березнівська районна державна
адміністрація
Орган державної влади
34600, Рівненська область, м. Березне,
вул. Київська, 6
Жилінська Ірина Василівна
(03653)5-41-90
pr@brrda.gov.ua
Залучається до розробки заходів,
направлених на реалізацію проекту,
планування діяльності.
Виділити кошти, надати методичну
допомогу.
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Партнер

Повна назва
Організаційно-правова форма установи
Поштова адреса
Контактна особа
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Роль у підготовці проекту

Завдання, які покладені на організаціюпартнера в реалізації проекту

Управління освіти, молоді та спорту
Березнівської райдержадміністрації
Орган державної влади
34600, Рівненська область, м. Березне,
вул. Івана Франка, 21
097 503 6402
osvitams_berezne@ukr.net
Залучається до розробки заходів,
направлених на реалізацію проекту,
планування діяльності.
Надати методичну допомогу.
Партнер

Повна назва
Організаційно-правова форма установи
Поштова адреса
Контактна особа
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Роль у підготовці проекту

Завдання, які покладені на організаціюпартнера в реалізації проекту

Кам’янська сільська рада
Березнівського району Рівненської
області
Орган місцевого самоврядування
34630, Рівненська область,
Березнівський район, с. Кам'янка, вул.
Рівненська, 2
Парфенюк Світлана Йосипівна
3-34-32
kamsr@ukr.net
Залучається до розробки заходів,
направлених на реалізацію проекту,
планування діяльності.
Виконання завдань проекту.
Партнер

Повна назва

Організаційно-правова форма установи
Поштова адреса

Опорний заклад Кам’янська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Березнівської районної ради
Рівненської області
Комунальна установа
34630, Рівненська область,
Березнівський район, с.Кам'янка, вул.
Ю. Ковтуна, 1
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Grant Application Form

Контактна особа
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Роль у підготовці проекту

Калюта Михайло Михайлович
+380685190332
kamyanka_2009 @ ukr. net
Організатор - партнер

Завдання, які покладені на організаціюпартнера в реалізації проекту

Підготовка та реалізаціїя проекту,
методичне забезпечення. Виконання
завдань проекту.
Партнер

Повна назва
Організаційно-правова форма установи
Поштова адреса
Контактна особа
Телефон/факс
Адреса електронної пошти
Роль у підготовці проекту
Завдання, які покладені на організаціюпартнера в реалізації проекту

Березнівська районна газета
«Надслучанський вісник»
Комунальне підприємство
34600, Рівненська область, м.Березне,
вул.Київська, 7
Ярмолюк Надія Миколаївна
0 (3653) 5-36-15
nv-berezne.in.ua
Постійна співпраця на партнерських
засадах.
Інформаційний партнер проекту.

8) Індикатори успіху:
Оснащення

опорного

закладу

новими

сучасними

комп’ютерними

та

мультимедійними засобами підвищить якість освітнього процесу, управлінської
діяльності,

забезпечить

перехід

до

якісно

нових

інформаційно-комунікаційних

технологій для всіх членів громади (2099 осіб).
Реалізація проекту забезпечить подолання диспропорцій в освіті серед сільської
молоді, підвищить успішність учнів, доступність шкільних ресурсів для громадськості.
Зокрема розширення послуг громади на базі опорного освітнього закладу стимулюватиме
до створення всіх необхідних умов для того, щоб його приміщення і база відповідали
сучасним вимогам.
Проектна пропозиція дасть змогу об’єднати зусилля працівників усіх галузей:
влади, громади, освіти, громадських організацій у спільній роботі, спрямованій на
13
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поліпшення соціальних умов життя громади, підвищить рівень інформаційної культури
учасників проекту.
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