КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
Конкурс на громадянську ініціативу
в рамках проекту "Криворізьке партнерство - кузня нових проектів"

для осіб і організацій, заангажованих в діяльність Партнерства на користь відновлення
ріки Саксагань в Кривому Розі.
За напрямком: Розвиток Екомузею і охорона крайобразу.

1.

Заявник

Неформальна група: П.Бесараб, М.Домнічев, А.Кузнєцов, П.Лисенко, А.Литвиненко,
К.Помагайбо, В.Роговий (Страннік), Л.Рибалко, П.Рибалко, О.Чижиков.
Лідер групи: П.Лисенко - +38-066-971-71-32 (plysenko86@gmail.com)

2. Основа
Через малу кількість мешканців Кривого Рогу поінформованих про
найбільш загрожувані на даний час об’єкти (далі «об’єкти») Криворізького
екомузею «Оберіг» їх дії, що спрямовані на збереження спадку Криворіжжя в
рамках партнерства «Відродження річки Саксагань», є малоефективними.

3. Цілі
Збільшити кількість мешканців поінформованих про найбільш загрожені на даний час
об’єкти завдяки заходам з реалізації конкурсної пропозиції під загальним гаслом «Активна дія
мешканців по відродженню та збереженню конкретних об’єктів природної,
промислової, культурно-історичної спадщини Криворіжжя - основна цінність місцевої
громади» і через це спонукати їх на більш активні і більш ефективні конкретні дії, що будуть
спрямовані на збереження спадку Криворіжжя в рамках Партнерства «Відродження річки
Саксагань»,
зокрема:
1. Започаткувати сталий (стійкий) процес збору, систематизації і упорядкування
інформації про найбільш загрожувані об’єкти Криворізького екомузею «Оберіг» в
рамках Партнерства «Відродження річки Саксагань» (межі, стан, динамика
моніторингу…).
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2. Ініціювати дії мешканців на реальне відродження, збереження і постійний
громадський моніторинг стану конкретних вже відомих безперечно
загрожуваних об’єктів Криворізького екомузею «Оберіг» (Скелі МОДРу, Будинок і
сад-парк Ф.М.Мершавцева, Гданцівський чавуноливарний завод, природнотехногенні водойми в дельті старого русла Саксагані).
3. Додати вагомого внеску для досягнення основної мети Партнерства ВідріС, «Згуртування місцевих НУО, зацікавлених громадян, молоді, представників
бізнесу у співпраці з місцевими органами влади задля відродження р. Саксагань та
сталого розвитку прилеглих територій.»

4. Цільова група:
-

-

-

-

-

Мешканці, що проживають у безпосередній близькості до об’єктів (бліцопитування, дії по обладнанню місць біля об’єктів );
Учні загальноосвітніх та спеціалізованих закладів, що є поблизу об’єктів або в
території екомузею (бліц-опитування,участь в обладнанні місць біля об’єктів, мініконкурси, вікторини, квести…);
Організатори та учні спільної навчальної-туристичної агенції на базі КЗ
«Міжшкільне навчально-виробниче об’єднання» (розробка маршрутів із
застосуванням активних форм інформування про об’єкти в межах КЕМ «Оберіг» під
гаслом «Природна, промислова, культурно-історична спадщина Криворіжжя основна цінність місцевої громади»)
Педагогічний склад загальноосвітніх та спеціалізованих закладів, що є поблизу
об’єктів або в території екомузею (презентація Криворізького екомузею «Оберіг» із
розповіддю про найбільш загрожувані об’єкти );
Студентство Криворізьких ВНЗ (виконання навчальних завдань з елементами з
вивчення та дослідження об’єктів, участь у спільних з іншими організаціями заходах, що
плануються);
Професорсько-викладацький склад ВНЗ (запрошення до співпраці з метою внесення
до навчальних завдань для студентів елементів з дослідження об’єктів);
Науковці і дослідники (громадсько-наукова конференція, громадські заходи в рамках
проекту);
Підприємці, представники бізнесу (спільна участь і співпраця в організації і проведенні
заходів в рамках проекту);
Представники установ і закладів влади різного рівня (спільна участь і співпраця в
організації і проведенні заходів в рамках проекту);
Представники неформальних об’єднань (туристичні, спортивні, мистецькі елементи
заходів, конкретні акції та ін.);
Представники громадських організацій (громадські акції, всі заплановані заходи).
Партнери ВідріС, активісти КЕМ «Оберіг» та активісти, що підтримують дії
партнерства «ВідріС» (участь у підготовчих та організаційних заходах)
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5. Дії

Час і місце

Відповідальна

проведення

особа

Зміст заходу, роботи що проводяться

метод

Цільові групи,
кількість осіб

І. ПОПЕРЕДНІ ОРГЗАХОДИ.

01.10.2014
Офіс
секретаріату
Партнерства
ВідріС

01.10.20.12.2014
за місцем по
домовленості
сторін

0110.10.2014
за місцем по
домовленості
сторін

0304.10.2014
Криворізький
інститут імені
Петра

П.Лисенко

П.Бесараб,
М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
К.Помагайбо,
В.Роговий
(Страннік),
Л.Рибалко,
П.Рибалко,
О.Чижиков.

П.Бесараб,
М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
К.Помагайбо,
В.Роговий
(Страннік),
Л.Рибалко,
П.Рибалко,
О.Чижиков.

П.Лисенко

Робоча зустріч групи (А.Литвиненко, П.Бесараб,
М.Домнічев, А.Кузнєцов, П.Лисенко, В.Роговий
(Страннік), Л.Рибалко, П.Рибалко, О.Чижиков)
по уточненню порядку реалізації конкурсної
ініціативи.

Вільне
обговоре
ння

Робоча група

Анонсування плану основних заходів конкурсної
пропозиції в ЗМІ, Інтернет, ТВ, радіо з метою
притягнення уваги мешканців та запрошення
їх до активної участі в заходах, що
плануються.

Оприлюд
нення
пресрелізів,
анонсів,
повідомле
нь,
оголошен
ь,
запрошен
ь,

Мешканці
Кривого Рогу,
користувачі
Інтернет,
широке коло
небайдужих
громадян
України.

Вільне
обговоре
ння

Представники
влади, установ і
організацій
різних форм та
статусів,
експерти,
впливові,
відомі
(знамениті)
мешканці.

Вільне
обговоре
ння

Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за

Робоч і зустрічі із представниками влади,
установ та організацій для доведення до
відома про план реалізації конкурсної
пропозиції, погодження і уточнення
організаційних питань щод о виконання.

Засідання ініціативної групи для створення
оргкомітету з підготовки та проведення відкритої
громадсько-наукової конференції за
темою:«Активна ді я мешканців по відродженню
та збереженню конкретних об’єктів природної,
промислової, культурно-історичної спадщини
Криворіжжя як основна цінність місцевої
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громади. Історі я. Особистості. Місця.
Напрацювання. Проблеми і можливість
спільних дій для їх подолання.»

Калнишевськ
ого
Міжрегіональ
ної Академії
управління
персоналом
(МАУП)

погодженням).

Розробка і виготовлення інструментарію дл я
стимулювання активності мешканців під час
проведення заходів конкурсної пропозиції:

0120.10.2014

П.Бесараб,
М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
К.Помагайбо,
В.Роговий
(Страннік),
Л.Рибалко,
П.Рибалко,
О.Чижиков
разом із
іншими
активістами

-

Опитувальника для проведення бліцопитува ння цільової аудиторії під час
проведення заходів ко нкурсної ініціа тиви.

-

Буклетів, листівок, блокнотів, розпізнавальну
символіку та ін. для проведення квестів
(квесту) пр исвяченому конкретним об’єктам
в території КЕМ «Оберіг».

-

Символічних відзнак, нагород, для
відзна чення учасників заходів.

-

Інформа ційних буклетів про на йбільш
загрожувані об’єкти.

-

Іформа ційних банерів про на йбільш
загрожувані об’єкти.

-

Розробка, підготовка та друк текстових
матеріалів для організації та проведення
відкр итої громадсь ко-наукової конференції
за темою: «Активна дія мешканців по
відродженню та збереженню конкретних
об’єктів природної, промислової,
культурно-і сторичної спадщини
Криворі жжя як основна цінність місцевої
громади. Історі я. Особистості. Місця.
Напрацювання. Проблеми і можливість
спільних дій для їх подолання.»

Інтелектуа
льна
творча
робота

Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за
погодженням),
приватні
підприємці,
представники
бізнесу,
професорськовикладацький
склад ВНЗ,
науковці,
дослідники,
аматори,
студентство,
представники
влади, освітніх
закладів міста.

ІІ. ЗАХОДИ АКТИВНОЇ ДІЇ НАВКОЛО ОБ’ЄКТІВ.
10.10.20.12.2014
старе русло
Саксагані,
старий
Пастухівськи
й кар’єр …
прилегле

М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
К.Помагайбо,
О.Чижиков.

Проведення заходів моніторингу екологічного
стану природно-техногенних водойм в дельті
Саксагані із за участю експертів, партнерів
«ВідріС» та мешканців прилеглих територій.

Спостере
ження та
фіксуванн
я і різний
спосіб
екологічн
е,
фізичного

Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за
погодженням),
приватні
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русло
Інгульця

стану
об’єктів та
території .

10.10.20.12.2014
на березі
Ігульця та
Пастухівськог
о кар’єру в
місці їхнього
з’єднання та
за
маршрутом
уздовж
берега
Інгульця до
Скель МОДРу
на приватній
території
партнера
ВідріС
підприємця
А.Кузнєцова

М.Домнічев,
П.Лисенко,
А.Литвиненко,
К.Помагайбо,
О.Чижиков.

2024.10.2014
поблизу
Будинку
Ф.М.Мершав
цева
(за окремим
планом)

П.Лисенко,
В.Роговий
(Страннік),
О.Чижиков

Обладнання місць відпочинку з елементами
інформаційно-довідкового обладнання про
об’єкти КЕМ «Оберіг» та моніторинг їхнього
стану для мешканців на березі Ігульця та
Пастухівського кар’єру в місці їхнього з’єднання
та за маршрутом уздовж берега Інгульця до
Скель МОДРу на приватні й території партнера
ВідріС підприємця А.Кузнєцова;

Громадсько-наукова інформаційна акці я на
території поблизу Будинку Ф.М. Мершавцева з
нагоди наближення його ювілею 180-річчя від
дня народження (народився у 1835 році) під час
якої проголосити 2015 рік для Криворізького
екомузею роком Федора Мершав цева та
народну ініціативу по відродженню у 2015 році
саду-парку Федора Матвійовича Мершав цева
(при можливості висадити перші дерева);

Майструв
ання,
облаштув
ання,
творіння,
оформлен
ня.

Суспільна
подія

підприємці,
представники
бізнесу,
професорськовикладацький
склад ВНЗ,
науковці,
дослідники,
аматори,
студентство,
представники
влади, освітніх
закладів міста.
Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за
погодженням),
приватні
підприємці,
представники
бізнесу,
професорськовикладацький
склад ВНЗ,
науковці,
дослідники,
аматори,
студентство,
представники
влади, освітніх
закладів міста.

Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за
погодженням),
приватні
підприємці,
представники
бізнесу,
професорськовикладацький
склад ВНЗ,
науковці,
дослідники,
аматори,
студентство,
представники
влади, освітніх
закладів міста.

5

10.1020.12.2014
За окремим
планом

П.Лисенко,
О.Чижиков
спільно з
професорськовикладацьким
складом ВНЗ
(МАУП,КНУ) та
провідними
фахівцями
турагенцій

В рамках навчання основам туристичного
бізнесу організувати реалі заці ю спільного
навчального колективного проекту в галузі
організації обслуговування еко-туристичних
маршрутів навколо об’єктів КЕМ «Оберіг», що
найбільш загрожувані.

Науководослідне
завдання

Студенти
Криворізьких
ВНЗ (МАУП,
КНУ)

П.Лисенко,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
В.Роговий
(Страннік),
О.Чижиков.

Оформлення довідково-інформа ційних пунктів на
території уста нов і організа цій різних форм і
статусів, пр иватних територіях з інформа цією про
об’єкти та заходи ко нкурсно ї пропозиції.

Обладнан
ня,
оформлен
ня,
майструва
ння.

Мешканці –
відвідувачі цих
установ і
організацій.

П.Лисенко,
Л.Рибалко,
К.Помагайбо,
навчальна
туристична
агенція КЗ
«МНВО»

Підготовка та проведення першого в історії КЕМ
«Оберіг» квесту (тема тичної інтелектуально спортивної гри) для молодіжних команд (учнівсь кої
молоді, студентства, нефор мальних об’єдна нь в
території КЕМ «Оберіг» за темою присвяченою
конкретним об’єкта м.

10.10.20.12.2014
Території
установ і
організацій
різних форм і
статусів,
приватні
території.

27.1002.11.2014
Територія
КЕМ «Оберіг»

10.10.10.12.2014
В місцях
проведення
заходів.

П.Бесараб,
М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
К.Помагайбо,
В.Роговий
(Страннік),
Л.Рибалко,
П.Рибалко,
О.Чижиков.

Бліц-о питува ння мешканців - учасників заходів
конкурсної про позиції за анкетою «Збереження
конкретних об’єктів природної, промислової,
культурно-і сторичної спадщини справа всіх
мешканців».

Квест
Спортивн
отуристичн
а
інтелектуа
льна гразмагання

анкетуван
ня

Учні, студенти,
спортивнотуристичні
формальні та
неформальні
молодіжні
організації.

Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за
погодженням),
приватні
підприємці,
представники
бізнесу,
професорськовикладацький
склад ВНЗ,
науковці,
дослідники,
аматори,
студентство,
представники
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влади, освітніх
закладів міста.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОЇ ГРОМАДСЬКО-НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Виступи,
дискусія і
обговоре
ння
відповідн
о
регламент
у

Активісти
Партнерства
ВідріС, КЕМ
Оберіг,
представники
громадських та
неформальних
організацій (за
погодженням),
приватні
підприємці,
представники
бізнесу,
професорськовикладацький
склад ВНЗ,
науковці,
дослідники,
аматори,
студентство,
представники
влади, освітніх
закладів міста.

Урочиста
подія

Учасники ВГНК

Офісна
робота.

Партнерство
«ВідріС»,
мешканці
Кривого Рогу,
установи та
організації,
влада,
громадянське
суспільство
України..

Проведення відкритої громадсько-наукової
конференції за темою:
1920.12.2014
Місце
визначити за
погодженням
оргкомітету

Оргкомітет
П.Лисенко

(за окремим
планом)

«Активна дія мешканців по відродженню та
збереженню конкретних об’єктів природної,
промислової, культурно-історичної спадщини
Криворіжжя як основна цінність місцевої
громади. Історі я. Особистості. Місця.
Напрацювання. Проблеми і можливість
спільних дій для їх подолання.»
(за підсумками конференції прийняти
резолюцію)

ІV. ЗАВЕРШАЛЬНІ ЗАХОДИ.
1920.12.2014
Приміщення
за
погодженням
оргкомітету
(там де
відбудеться
ВГНК)

2025.12.2014
Офіс
секретаріату
Партнерства
«ВідріС»

Оргкомітет
разом з
координаційно
ю радою
Партнерства
ВідріС та
секретаріатом
Партнерства.

П.Бесараб,
М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
К.Помагайбо,
В.Роговий
(Страннік),
Л.Рибалко,
П.Рибалко,

Відзначення символічними нагородами та
подарунками активістів за підсумками проведення
заходів конкурсної про позиції.
(в день завершення відкр итої громадсь ко-наукової
конференції в пр исутності її учасників)

Узагальнення , систематиза ція та друк ма теріалів за
підсумками проведення заходів ко нкурсної
пропозиції.
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О.Чижиков.

До
29.12.2014
Офіс
секретаріату
Партнерства
ВідріС

До
29.12.2014
Офіс
секретаріату
Партнерства
ВідріС

О.Чижиков,
А.Литвиненко,
П.Бесараб,
М.Домнічев,
П.Лисенко,
В.Роговий
(Страннік)

Складання інформаційного повідомлення і
поширення в ЗМі, серед учасників і цільової
аудиторії, в загальноосвітніх закладах, ВНЗ,
організацій, установ, влади, бізнесу міста матеріалів
про проведення заходів ко нкурсної пропозиції.

П.Бесараб,
М.Домнічев,
А.Кузнєцов,
А.Литвиненко,
П.Лисенко,
В.Роговий
(Страннік),
Л.Рибалко,
П.Рибалко,
О.Чижиков
разом із
іншими
активістами

За підсумка ми проведених заходів підготовити
пропозиції за напрямком «Розвиток Екомузею і
охорона крайобразу» передати їх до секретаріа ту
партнерства для доведення під час загальних зборів
Партнерства «Відродження річки Саксага нь» у січні
2015 року.

Офісна
робота.

Партнерство
«ВідріС»,
мешканці
Кривого Рогу,
установи та
організації,
влада,
громадянське
суспільство
України.

Офісна
робота.

Партнерство
«ВідріС»,
мешканці
Кривого Рогу,
установи та
організації,
влада,
громадянське
суспільство
України.

6. Результати
В результаті проведення заходів конкурсної ініціативи планується досягти наступних фіксованих
показників:
- Опитати мешканців та учасників заходів у кількості – від 100 до 250 осіб (активної категорії
мешканців Кривого Рогу).
- Обладнати довідково-інформаційних пунктів – 4.
- Організувати забір зразків води та мулу у 7 пунктах по 2 рази за період проведення активних дій.
- Залучити до активних дій викладачів та учнів шкільних та позашкільних закладів освіти - 5 за
участю викладачів до 30-50, учнів 150-200.
- Залучити професорсько-викладацький склад Криворізьких ВНЗів, а саме - Криворізький інститут
імені Петра Калнишевського Міжрегіональної Академії управління персоналом (КІ МАУП),
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"(КПІ ДВНЗ
КНУ) та ДВНЗ "Криворізький національний університет"(ДВНЗ КНУ) – 5.
- Залучити студентів цих та інших ВНЗів Криворго Рогу – 15-30 осіб.
- Залучити представників близько 15 громадських та неформальних об’єднань - до 70 осіб. З них
близько 50 людей молодого віку.
- Надіслати інформаційних запитів до установ влади з приводу меж та стану об’єктів – від 6.
- Залучити до партнерства від 5 до 10 нових партнерів «ВідріС».
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7. Партнерське співробітництво
Конкурсна пропозиція створена учасниками Партнерства Відродження річки Саксагань разом із
представниками організацій різних форм і статусів, що співпрацюють в інтересах відродження та
збереження природної, промислової, культурно-історичної спадщини Криворіжжя, діє в інтересах
розвитку Екомузею і охорони крайобразу, що є невід’ємною частиною партнерства:
- Партнери «ВідріС»
- туристична фірма ВКФ «ГеліоС»
- КЗ «Міжшкільне навчально-виробниче обєднання»
- професорсько-викладацький склад МАУП
- професорсько-викладацький склад КНУ
- Ліга художників Кривого Рогу
- ГО «Центр польський культуральний»
- КМПЗТ
В ході реалізації конкурсної пропозиції планується запрошення для спільних дій представників
влади, НУО, формальних і неформальних молодіжних об’єднань спортивного та інтелектуального
напрямку, учнів і викладачів шкільних та позашкільних освітніх закладів тощо.

8. Стійкість
Стійкість проекту обумовлена наступними чинниками:
-

-

-

-

До реалізації запршені і погодилися взяти участь в розробці конкурсної
пропозиції особи, що в попередніх заходах Партнерства «ВідріС» та створення
Криворізького екомузею «Оберіг» своєю реальною активною дією вже
неодноразово підтвердили свій намір на продовження реальних дій у рамках
партнерства .
При створенні конкурсної пропозиції учасники неформальної групи спиралися на
спадковість вже напрацьованих традиційних підходів до реалізації дії, які
полягають у органічному поєднанні загального та індивідуального, суспільного та
приватного, загально-міського та локального інтересів.
Заходи конкурсної пропозиції сплановані з урахуванням особливостями часу її
проведення (шкільні канікули, суспільна виборча активність, наближення 180річного ювілею Ф.М.Мершавцева у 2015 році,..).
Активні дії будуть зосереджені навколо об’єктів, що у даний момент найбільш
підпадають під загрозу знищення (Гданцівський завод, Будинок Ф.Мершавцева,
природно-техногенні водойми старого русла Саксагані в місці її з’єднання з
Інгульцем…) і є суспільно відомими.

Задум (замисел) такої конкурсної пропозиції полягає у тому, щоб під час
активних дій на протязі жовтня-грудня створити інформаційне підгрунття
для активної участі у відкритій громадсько-науковій конференції небайдужих
мешканців. Яка повинна стати апогеєм всіх проведених заходів конкурсної
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пропозиції і у підсумку конференції прийняти підсумковий документ із фаховим
науковим викладенням проблем, які сприяють знищенню природного,
промислового та історико-культурного спадку Криворіжжя та пропозиціями і
намірами по їх подоланню із чітким акцентом на трисекоральній
відповідальності (влада, бізнес, громадяни…) за майбутні дії чи бездіяльність
перед майбутніми поколіннями. Що повинно стати потужним суспільним
поштовхом для активних дій мешканців по відродженню та збереженню
конкретних об’єктів природної, промислової, культурно-історичної спадщини
Криворіжжя у перспективі.

Графік реалізації громадянської ініціативи
Період реалізації : від 01 жовтня до 31 грудня 2014 року.

Назва дії

Місяць 1
жовтень
01-10

І. ПОПЕРЕДНІ ОРГЗАХОДИ.
Робоча зустріч групи (А.Литвиненко, П.Бесараб,
М.Домнічев, А.Кузнєцов, П.Лисенко, В.Роговий
(Страннік), Л.Рибалко, П.Рибалко, О.Чижиков) по
уточненню порядку реалізації конкурсної
ініціативи.
Анонсування плану основних заходів конкурсної
пропозиції в ЗМІ, Інтернет, ТВ, радіо з метою
притягнення уваги мешканців та запрошення їх
до активної участі в заходах, що плануються.
Робочі зустрічі із представниками влади,
установ та організацій для доведення до відома
про план реалізації конкурсної пропозиції,
погодження і уточнення організаційних питань
щодо виконання.
Засідання ініціативної групи для створення
оргкомітету з підготовки та проведення
відкритої громадсько-наукової конференції за
темою:«Активна дія мешканців по відродженню
та збереженню конкретних об’єктів природної,
промислової, культурно-історичної спадщини
Криворіжжя як основна цінність місцевої
громади. Історія. Особистості. Місця.
Напрацювання. Проблеми і можливість спільних
дій для їх подолання.»
Розробка і виготовлення інструментарію для
стимулювання активності мешканців під час
проведення заходів конкурсної пропозиції:
-

Опитувальника для проведення бліцопитування цільової аудиторії під час
проведення заходів конкурсної
ініціативи.

-

Буклетів, листівок, блокнотів,
розпізнавальну символіку та ін. для

11-20

Місяць 2
листопад

Місяць 3
грудень

21-31

01-10

11-20

21-30

01-10

11-20

-

-

-

-

-

-20

21-31

01-20
01

01-

-

01-10

0304

01-

-20
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проведення квестів (квесту)
присвяченому конкретним об’єктам в
території КЕМ «Оберіг».
-

Символічних відзнак, нагород, для
відзначення учасників заходів.

-

Інформаційних буклетів про найбільш
загрожувані об’єкти.

-

Іформаційних банерів про найбільш
загрожувані об’єкти.

-

Розробка, підготовка та друк текстових
матеріалів для організації та проведення
відкритої громадсько-наукової
конференції за темою: «Активна дія
мешканців по відродженню та
збереженню конкретних об’єктів
природної, промислової, культурноісторичної спадщини Криворіжжя як
основна цінність місцевої громади.
Історія. Особистості. Місця.
Напрацювання. Проблеми і можливість
спільних дій для їх подолання.»

10.10-20.12

ІІ. ЗАХОДИ АКТИВНОЇ ДІЇ НАВКОЛО ОБ’ЄКТІВ.
Проведення заходів моніторингу екологічного
стану природно-техногенних водойм в дельті
Саксагані із за участю експертів, партнерів
«ВідріС» та мешканців прилеглих територій.
Обладнання місць відпочинку з елементами
інформаційно-довідкового обладнання про
об’єкти КЕМ «Оберіг» та моніторинг їхнього стану
для мешканців на березі Ігульця та
Пастухівського кар’єру в місці їхнього з’єднання
та за маршрутом уздовж берега Інгульця до
Скель МОДРу на приватній території партнера
ВідріС підприємця А.Кузнєцова;
Громадсько-наукова інформаційна акція на
території поблизу Будинку Ф.М.Мершавцева з
нагоди наближення його ювілею 180-річчя від
дня народження (народився у 1835 році) під час
якої проголосити 2015 рік для Криворізького
екомузею роком Федора Мершавцева та
народну ініціативу по відродженню у 2015 році
саду-парку Федора Матвійовича Мершавцева
(при можливості висадити перші дерева);
В рамках навчання основам туристичного бізнесу
організувати реалізацію спільного навчального
колективного проекту в галузі організації
обслуговування еко-туристичних маршрутів
навколо об’єктів КЕМ «Оберіг», що найбільш
загрожувані.
Оформлення довідково-інформаційних пунктів
на території установ і організацій різних форм і
статусів, приватних територіях з інформацією про
об’єкти та заходи конкурсної пропозиції.
Підготовка та проведення першого в історії КЕМ
«Оберіг» квесту (тематичної інтелектуальноспортивної гри) для молодіжних команд
(учнівської молоді, студентства, неформальних

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27-

-02

20-24

-

-

11

об’єднань в території КЕМ «Оберіг» за темою
присвяченою конкретним об’єктам.
Бліц-опитування мешканців - учасників заходів
конкурсної пропозиції за анкетою «Збереження
конкретних об’єктів природної, промислової,
культурно-історичної спадщини справа всіх
мешканців».
ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОЇ ГРОМАДСЬКОНАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.
Проведення відкритої громадсько-наукової
конференції за темою:

11-

-

-

-

-

-10

19-20

«Активна дія мешканців по відродженню та
збереженню конкретних об’єктів природної,
промислової, культурно-історичної спадщини
Криворіжжя як основна цінність місцевої
громади. Історія. Особистості. Місця.
Напрацювання. Проблеми і можливість спільних
дій для їх подолання.»

19-20

(за підсумками конференції прийняти
резолюцію)
ІV. ЗАВЕРШАЛЬНІ ЗАХОДИ.

20-31

Відзначення символічними нагородами та
подарунками активістів за підсумками
проведення заходів конкурсної пропозиції.
(в день завершення відкритої громадськонаукової конференції в присутності її учасників)
Узагальнення , систематизація та друк матеріалів
за підсумками проведення заходів конкурсної
пропозиції.
Складання інформаційного повідомлення і
поширення в ЗМі, серед учасників і цільової
аудиторії, в загальноосвітніх закладах, ВНЗ,
організацій, установ, влади, бізнесу міста
матеріалів про проведення заходів конкурсної
пропозиції.
За підсумками проведених заходів підготовити
пропозиції за напрямком «Розвиток Екомузею і
охорона крайобразу» передати їх до секретаріату
партнерства для доведення під час загальних
зборів Партнерства «Відродження річки
Саксагань» у січні 2015 року.

Основний бюджет реалізації громадянської ініціативи
Категорія вартості

Одиниця

Одинична
вартість

Кількість
одиниць

Цілковита
вартість

У тому квота,
фінансована з
проекту

Власний
вклад

Джерело власного
вкладу

Папір для друку
(А4)

пачка

60 UAH

5

300 UAH

300 UAH

-

-

Координація
проекту волонтерська

година

50 UAH

-

-

-

-

Робота волонтерська

використання
залу для
конференції

година

400 UAH

12

4800 UAH

3200 UAH

1600 UAH

Речовий вклад

12

Транспортні
послуги

година

150 UAH

4

600 UAH

400 UAH

Облаштування
місць для
відвідувачів в
території
Виготовлення
інформаційних
банерів

м2

250 UAH
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3500 UAH

200 UAH

Ресурс від партнерів
ВідріС А.Литвиненка
та А.Кузнєцова.

Власним
коштом

Речовий внесок
Партнерів ВідріС
А.Кузнєцова,
А.Литвиненка,
В.Рогового (Странніка).

3500 UAH

Розробка :
Бланків анкети
Макетів буклетів,
листівок,
блокнотів,
розпізнавальної
символіки та ін.
для проведення
квесту
Макетів для
символічних
відзнак, нагород,
для відзначення
учасників заходів.
Макетів (ескізів)
інформаційних
буклетів про
найбільш
загрожувані
об’єкти.

Волонтерська
інтелектуальна , офісна
робота інтелектуальний
та речовий внесок

година

30 UAH

150-300

4500-9000 UAH

-

4500-9000
UAH

Виготовлення
символічних
відзнак, нагород,
для відзначення
учасників заходів.

комплект

50 UAH

100

5000

2500 UAH

2500 UAH

Оплата за

штук

30 UAH

15

450 UAH

450 UAH

Макетів
іформаційних
банерів про
найбільш
загрожувані
об’єкти.

П.Лисенка, О.Чижикова,
КЗ «МНВО»,
К.Помагайбо,
М.Домнічева,
В.Рогового (Странніка),
П.Бесараба,
М.Домнічев,
А.Кузнєцова,
А.Литвиненка,
Л.Рибалко, П.Рибалко.

Розробка,
підготовка та друк
текстових
матеріалів для
організації та
проведення
відкритої
громадськонаукової
конференції
Коштом партнера
ВідріС А.Литвиненка.
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проведення
хімічного аналізу
зразків води та
мулу
Виготовлення
Буклетів, листівок,
блокнотів,
розпізнавальну
символіку та ін.
для проведення
квесту

комплект

РАЗОМ:

15 UAH

100

1500 UAH

1000 UAH

500 UAH

11350 UAH

9300-12800
UAH

Спільним внеском
групи

Дата 21 вересня 2014 року

Підпис ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Петро Лисенко
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