Проектна діяльність опорного закладу Кам’янська ЗОШ IIII ступенів
Дирекція

опорного

закладу

Кам’янська

Березнівського району Рівненської області

ЗОШ

I-III

ступенів

в 2017-2018 навчальному році

підготувала декілька проектних пропозицій на міжнародні та Всеукраїнські
конкурси.
Заклад взяв участь в грантовій програмі короткострокових ініціатив
громадських організацій,

що проводиться в рамках

програми сприяння

громадській активності «Долучайся», фінансується Агенством США з
міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією
Пакт. Грантова сума в розмірі 5 тисяч доларів спрямована на зміцнення
матеріально-технічної бази опорного закладу, а саме придбання комп’ютерної
техніки. Комп'ютери зразка 2002 року, не відповідають сучасним вимогам, що
призводить до ускладнень при оволодінні учнями знань, вмінь та навичок на
сучасному рівні.
Також в грудні

2017

року громадською організацією «Кам’янське

сільське об’єднання «Сіріус» було надіслано проектну пропозицію на суму 60
тисяч гривень в компанію «Монсанто Україна» в рамках п’ятого щорічного
конкурсу програми соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього»
Програма соціальних інвестицій
“Україна – житниця майбутнього” 2018
Аплікаційна анкета № 1
Ця стандартна анкета подається заявником для участі в першому турі програми. Будь
ласка, не перевищуйте зазначений обсяг слів при заповненні цієї заявки. Анкету слід
надіслати на адресу charity.ukraine@monsanto.com до 24 грудня 2017 року.
1. Назва проекту
Зміцнення матеріально-технічної бази інноваційного опорного
навчального закладу для забезпечення інформатизації
громадськості
2. Населені пункти
с. Кам’янка, Березнівський район, Рівненська область
реалізації проекту
(вкажіть також
район, область)
3. Короткий опис
Інноваційність проекту полягає в комплексному вирішенні
проекту
проблеми: оснащення опорного навчального закладу новими
(не більше 100 слів) сучасними комп’ютерними та мультимедійними засобами для

підвищення якості освітнього процесу, управлінської
діяльності, забезпечення переходу до якісно нових
інформаційно-комунікаційних технологій, розширення послуг
членам громади та установам, що розташовані на території
сільської ради.
Мета проекту: покращення доступу громадян до
інформаційних послуг шляхом оновлення матеріальнотехнічної бази опорного закладу.
Завдання проекту:
- зміцнити матеріально-технічне оснащення опорного
закладу;
- забезпечити умови для формування інформаційної
культури громади села та учасників освітнього процесу,
адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних
технологій.
4. Планована кількість

бенефіціарів*
5. Бюджет проекту
(загальна сума, грн.):
− Запитувана
сума гранту
(грн.)
− Додаткові
джерела
фінансування(я
кщо є)
6. Контактна
інформація
організації:
− Адреса
− Телефон
− Сайт/сторінка у
facebook (якщо є)
− Адреса ел. пошти
координатора
проекту
Юридична назва
організації:
ПІБ координатора
проекту
ПІБ керівника
організації
Дата заснування
організації
Проекти які були

2368 осіб
87000 грн.
60000 грн.
27000 грн.

34630, Рівненська область, Березнівський район, с. Кам’янка,
вулиця Юрія Ковтуна, будинок 1
+380986483647
ho-siriys.blogspot.com
kamyanka_2009 @ ukr. net
Громадська організація «Кам’янське сільське об’єднання
«Сіріус»»
Калюта Михайло Михайлович
Ковтун Алла Володимирівна
27.09. 2017
Громадська організація зареєстрована у вересні 2017 року,

реалізовані впродовж
останніх 3 років (не
більше 100 слів)
Донори та організації, з
якими наразі
співпрацює організація

тому запропонована проектна пропозиція є першою, в якій
сільське об’єднання бере участь, як громадська організація.
Сільська рада, управління освіти, молоді та спорту
Березнівської райдержадміністрації, Березнівська районна
рада та райдержадміністрація.

В лютому 2018 року учні опорного закладу взяли участь та отримали
перемогу в всеукраїнському конкурсі компанії ТСО «Крейдою по дошці» з
темою малюнка «Від серця до серця». В результаті за третє місце отримали
шкільну магнітну дошку.

З надією на перемогу 15 квітня опорний заклад Кам’янська ЗОШ I-III
ступенів подав проектну заявку на Всеукраїнський проект фонду «Кличко»
«Клич друзів – граймо разом!» з метою встановлення дитячого спортивного
майданчика на території закладу.

