ЗАТВЕРДЖУЮ

1.

Назва проекту

Назва організації

«Зелений туризм»

Конотопський
молодіжний спортивнопатріотичний клуб
«Арсенал»

Обсяг бюджетних
коштів, використаних
для реалізації проекту
(грн.)

№
з/п

Обсяг бюджетних
коштів, виділених для
реалізації проекту
(грн.)

Начальник відділу міської ради
у справах молоді та спорту
_________О.КАЧУРА-РЕДЬКО
Підсумковий висновок щодо реалізації проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у
сфері соціального життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2016 рік

5900,00

5900,00

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми
(проекту, заходу) запланованим результативним показникам та обсягу витрачених
бюджетних коштів

Проект реалізовано у повному обсязі.
Проект передбачав оздоровлення та мотивацію молоді, підтримку та допомогу у
виборі життєвих пріоритетів, пропаганду здорового способу життя, забезпечення
змістовного дозвілля
шляхом залучення її до неформального оздоровлення –
байдаркового сплаву, розкрити і впровадити їхній потенціал в особистому житті.
Проектом було заплановано проведення 2 байдаркових сплавів, які були виконані.
Перший трьохденний сплав в рамках реалізації проекту «Зелений туризм» пройшов
22 по 24 липня 2016 року по річці Сейм за маршрутом Хижки – Новомутин, для дітей та
молоді із сімей які опинились у життєвих складних обставинах також активісти
громадських організацій.
Загалом в заході прийняли участь 15 осіб. У ході байдаркового сплаву молоді люди
подолавши річкою близько 40 км. Ця поїздка дала змогу кожному з учасників
власноруч навчитися не тільки ставити правильно намет та розташовувати в ньому
особисті речі, а й збирати та розбирати байдарку, веслувати, розпалювати вогнище,
готувати на ньому їжу. Завдяки спільній праці та відпочинку молодих людей після
сплаву сформувалася справжня команда, готова товаришувати та співпрацювати й далі.
Другий трьохденний сплав в рамках реалізації проекту «Зелений туризм» пройшов
26 по 28 серпня 2016 року по річці Сейм також за маршрутом Хижки – Новомутин, для
дітей та молоді із сімей які опинились у життєвих складних обставинах також активісти
громадських організацій. Загалом в заході прийняли участь 15 осіб. Загалом у ході
байдаркового сплаву молоді люди подолавши річкою близько 40 км.

2.

«Патріотичними
стежинами»

Конотопський
молодіжний спортивнопатріотичний клуб
«Арсенал»

9900,00

9900,00

3.

«Здоровий вибір»

Молодіжна організація
студентів «Новий час»

9294,50

9294,5

4.

«Алея
співдружності
студентів»

Молодіжна організація
студентів «Новий час»

6708,00

6708,00

Проект реалізовано у повному обсязі.
Проектом було заплановано, оздоровлення 11 осіб соціально незахищеної молоді
шляхом залучення до відпочинку в Карпатах яке було виконано.
З 6 по 12 серпня рамках реалізації громадською організацією «Конотопський
молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал» проекту, що мав назву
«Патріотичними стежинами» та реалізувався у партнерстві та за фінансової підтримки
виконавчого комітету Конотопської міської ради. Діти та молодь з сімей які опинились
в життєвих складних обставинах (11 учасників та 4 дорослих які супроводжували)
оздоровились в місті Верховина, Івано-Франківська область. Вони ознайомилися з
історією своєї Батьківщини, відвідали музей Гуцульщини де були представлені основні
тематичні розділи про регіон етнічної Гуцульщини: краєзнавчий, історичний,
природничий, матеріальна та духовна культура, народні промисли та ремесла, наука,
культура, мистецтво, етнографія Гуцульщини , музей гуцульського побуту, етнографії
та музичних інструментів де довідались про побут гуцулів, обряд весілля та особливості
родинного життя, про лісовий промисел, будинок-музей фільму “ Тіні забутих предків
”, музей дикої природи. Побачили найвищу гору України – Говерлу, відвідали водоспад
«Гук».
Проект реалізовано у повному обсязі.
Підвищено рівень сформованості життєвих компетентностей 25 підлітків м.Конотоп
шляхом організації неформального освітнього процесу та змістовного дозвілля за
розвивальною програмою конструктивної взаємодії «Гармонійний світ особистості» та
створено умови для прояву громадської активності у соціальному житті міста через
залучення учасників проекту до організації масових молодіжних акцій для учнівської
та студентської молоді Конотопу.
Проект реалізовано у повному обсязі.
Започатковано міжрегіональну традицію культурного обміну «Алея співдружності
студентів України» шляхом організації прийому делегації молоді у кількості 20 чол. з м.
Львів та аналогічним візитом у відповідь.
Встановлення дружніх взаємозв’язків молоді різних регіонів України. Прийнято
делегації молоді Львівщини у кількості 20 чол. у м. Конотоп. Започатковано у м.
Конотоп Комплекс «Алеї співдружності студентів України». Організована триденна
поїздка делегації молоді Сумщини у кількості 20 чол. до м. Львів з візитом у відповідь.
Виготовлена інформаційна збірника за результатами проекту «Співдружність молоді в
мистецтві» та проведена презентація результатів проекту методом он-лайн-конференції
«Конотоп-Львів». Львів’янам передана естафета проекту культурного обміну
наступному місту.

6.

5.

Спорт має історію

Міська молодіжна
громадська організація
«Батьківський дім»

9197,50

9197,50

6.

«Конотоп і
довкілля»

ГО «Конотопський
правозахисний центр»

4000,00

4000,00

Секретар конкурсної комісії,
начальник відділу міської ради
у справах молоді та спорту

Проект реалізовано у повному обсязі.
У рамках проекту зібрано, узагальнено, підготовлено матеріали, зверстано їх та
видано 2 частина книги «Історія розвитку фізичної культури і спорту у місті Конотоп»
тиражом 75 примірників. Розповсюджено серед 14 шкіл міста,12 дошкільних
навчальних закладах, 6 бібліотек, 2 спортивних закладів, 3 музеїв, 3 ВНЗ та 3 ДПТНЗ
І-ІІ ступеня акредитації та 3 ДПТНЗ, 4 центрів спортивного дозвілля населення МЦФЗН
«Спорт для всіх».
Проведено виховні години, круглі столи, зустрічі з видатними спортсменами
міста у рамках презентації книг у школах, ВПУ, ПТУ, ВНЗ, спортивних, музейних
закладах міста, провести в центрі міста, просто неба, урочисту презентацію книг. Та
низку змагань між молоддю та витривалими спортсменами.
Проект реалізовано у повному обсязі.
Створено умови для організацій всіх форм власності до створення в місті
сучасної інфраструктури збирання та переробки сміття, недопущення його вивезення
до прилеглої до міста зеленої зони, виховання у всіх мешканців міста свідомого
ставлення до правильного збирання побутового сміття
Закладено основи для створення в місті громадянського суспільства здатного
впливати на владу, здатного допомагати владі у створенні сучасної інфраструктури
збирання сміття, виховання жителів міста. Залучити до цього як найбільше мешканців
міст.
Шляхом зустрічей, обговорення, публікацій в пресі, виступів по телебаченню,
виготовлення та розповсюдження наглядної агітаційної поліграфічної продукції,
розміщення інформації на спорудах зовнішньої реклами, участі в масових заходах,
загальними зусиллями донесено до представників міськвиконкому, депутатів, жителів
міста важливість формування інфраструктури збирання та переробки сміття.

______________ О.О.Качура

