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КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
Конкурс на громадянську ініціативу
у рамках проекту "Криворізьке партнерство кузнею нових проектів"

для осіб і організацій, заангажованих в діяльність Партнерства на користь
відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі.

1. Заявник (назва організації або імена і прізвища осіб - ініціаторів проекту)
Польский Центр Культуральний «Соколи»

Лідер групи (ім'я, прізвище, контактні дані - телефон, мейл) :
Рибалко Павло, тел. 0933695983, 8rpb@mail.ru
2. Основа (я прошу описати проблему, потребу або ситуацію, до якої
відноситься проект, вказати обгрунтування його підняття).
Однією з проблем є несвідомість пересічних мешканців про можливості використання
річки Саксагань, як місця відпочинку і єднання з природою, необізнаність про природну
спадщину міста. З цього виникає багато негативних наслідків:
- мешканці міста не переймаються проблемами річки, тому що вважають, що це завдання лише
місцевої влади, а також не розуміють, яку користь можна отримувати звичайним людям від
користування річкою у своєму місті та його околицях.
- люди нічого самі не роблять для поліпшення стану річки, як вцілому так і на окремих її
ділянках, і навіть не вказують владі на ці проблемні місця.
- правова необізнаність людей щодо охорони і правил користування водними і природними
ресурсами привели до байдужого ставлення до річки і її проблем з боку недобросовісних
підприємців, забудовників тощо, які не тільки забруднюють річку, а й унеможливлюють
користування нею, як загальноміською спадщиною і місцем відпочинку та єднання з природою,
тощо (займають ділянки по берегу річки, перегороджують парканами доступ до берега річки,
утворюють на берегах стихійні смітники, перекопують ландшафт, в результаті чого річка
забруднюється, зникають струмки, які підживлюють річку, створюють її насиченість та
привабливість).
Ця проблема коренями своїми лежить в тому, що школярам міста коротко розповідають про
існування річки в місті із ознайомленням їх з двома – трьома легендами про річку, на цьому все
виховання припиняється і діти, які згодом стають повноправними громадянами міста, не знають,
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як ставитись до річки і сприймають її як щось брудне і недоречне.
Так, наприклад, ми бачимо, що таке ставлення до своєї природи призвело до того, що мешканці
м. Львів у 1875 році позбулися своєї річки Полтва, тому що вона була дуже засміченою і
заважала, а коштів на очищення не було. Це просто недопустимо! А зараз мешканці такого
гарного міста дуже шкодують про те, що вони зрадили своїй спадщині і замурували єдину річку,
яка насичувала місто і зробили з неї каналізацію, а зараз тільки мріють про те, як гарно було б
мати в місті хоч би набережну.
Люди повинні дивитись и ставитись до річки (її басейну), як до спадщини, яку надали їм
пращури. Ця спадщина повинна сприйматись як таке, до чого треба ставитьсь з повагою і
оберігати її, і це є самим найціннішим, що ми можемо залишити своїм дітям – це збережена
природа і стан краю.

3. Цілі (я прошу написати, чого ви задумуєте досягти через реалізацію проекту)
1. Розповсюдження інформації серед мешканців міста про маршрут течії ріки Саксагань та
можливості її використання для проведення ними дозвілля на прикладі використання інших
річок: катамарани, водні мотоцикли, рибалка, в т.ч. спортивна, вивчення мальовничості тутешніх
місць, історичної і культурної спадщини, проведення різноманітних святкувань, в т.ч. народних,
культурно-мистецьких заходів;
2. Навчити людей шляхам особистого вкладу у поліпшення стану річки та її берегів: збір сміття,
розчищення забруднень, розчищення струмків тощо. Допомогти мешканцям самим визначати
тип та параметри заходів, щодо поліпшення стану річки.
3. Створення карти-схеми річки Саксагань на відрізку від вул. Кремлівська «КРЄС» до вул.
Мелешкіна «Пл. Артема» із позначенням: бажаних цільових місць облаштування та проблемних
місць на визначеній ділянці; друк та розповсюдження цієї інформації серед мешканців міста та
депутатів Виконкому міської ради та районних у місті рад.

4. Цільова група (я прошу описати, до кого адресується проект, хто візьме в
ньому участь, в який спосіб будете шукати учасників) – активні мешканці
Сасаганського та Жовтневого районів м. Кривий Ріг. Запрошення активних
школярів старших класів через оповіщення про заходи у школах районів. Через
активних учасників (школярів старших класів та студентів технікуму
розповсюдження інформації через мережу інтернет, соціальні мережі, сайт
партнерства, сайти учасників Партнерства, сайти м. Кривий Ріг.
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5. Дії (я прошу в пунктах описати плановані дії)
5.1. Систематизація проектною групою матеріалів для підготовки лекцій та друкованих
запрошень для участі в проекті активістів міста. До лекційного матеріалу входять: знання про
річку Саксагань, її теперішнє значення, стан, інформація про існуючу інфраструктуру,
систематизацію напрямів використання приберегової частини річок у містах, систематизація
шляхів поліпшення стану річки та її берегів. У запрошеннях міститься інформація про цей проект,
його цілі та матеріал для заохочення місцевих жителів взяти участь у акціях з відродження
деяких ділянок річки Саксагань..
5.2. Запрошення активістів відбувається шляхом розповсюдження запрошень у школах та
технікумах районів, а також шляхом використання інтернет -ресурсу міста та соціальних мереж,
викладання інформації про проект на сайті Партнерства та його учасників.
5.3. Проведення 1 лекції та 2 практичних занять у технікумі із залучанням старшокласників шкіл
та активістів міста.
На лекціях викладається підготовленій матеріал (див. п. 1.1.). Видається учасникам
семінарів завдання по обстеженню річки і заповненню карток пропозиції щодо поліпшення її
інфраструктури на обраній ділянці річки. Формуються групи активістів за принципом
територіального розподілу завдань. Сформовані групи повинні обстежити обрані ділянки, та
завдяки отриманим на лекціях знанням, запропонувати своє бачення використання ділянки в
довгостроковому періоді та варіанти миттєвого її поліпшення.
На практичному занятті обговорюються результати досліджень стану річки, обираються і
затверджуються найкращі плани використання ділянок річки в довгостроковому періоді, вони
фіксуються та узагальнений план підписуєються усіма учасниками проекту і направляється до
районних у місті рад, з проханням можливості його включення до міського плану розвитку
інфраструктури.
Також обирається варіант миттєвого поліпшення стану місця біля річки.

5.4. Виконання завдання з поліпшення стану обраного місця на річці:
Якщо не буде обрано кращого проекту, то в першу чергу розглядається проект по
облаштуванню струмка, що впадає в річку на відстані 100 м від річки.
Струмок окопується, дно обкладається камінням (достатньо двох машин щебеню) і
обсаджується рослинами для того, щоб не заболочувати прилеглий берег. Проект по
облаштуванню струмка, який впадає у річку, є надважливою мірою її збереження, що дозволяє
запобігти шкідливому процесу обмулення річки.
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Через два тижні після проведенню робіт з поліпшення стану річки проводиться збір
активістів та мешканців міста для оприлюднення результатів поліпшення, вражень від проекту
та здійснюється його оцінка всіма учасниками.

6. Результати (я прошу написати, які є плановані ефекти проекту, там де то
можливо, я прошу вказати число/кількість - напр. число учасників події,
число дій даного типу).
Результати викладено згідно п.5. – «Заплановані дії»
1. Виготовлений лекційний матеріал для проведення занять з населенням щодо
підвищення обізнаності населення про історію, сучасний стан та проблеми
річки Саксагань, шляхи використання річок у містах, шляхи допомоги річкам
мешканцями міста.
2. Розповсюдження інформації про проект серед мешканців Саксаганського та
Жовтневого районів із запрошенням прийняти участь у ньому.
2. Залучення 50 осіб для участі у лекціях. – тобто 50 активістів стають більш обізнані
про історію, сучасний стан та проблеми річки, шляхи використання річок у місті,
шляхи допомоги річці з боку мешканців міста та розповсюджують 1000 листівок із
лекційним матеріалом і результатами своїх досліджень та пропозицій серед інших
людей, яких цікавить ця проблема.
Формується робоча група з 20 активістів, які приймуть участь у облаштуванн і
ділянки річки – тобто вже деяка кількість активістів перейшли до рішучих дій по
збереженню своєї спадщини – річки Саксагань.
Формування у мешканців міста власної думки про стратегічний план розвитку
інфраструктури річки на обраній ділянці.
3. Місцеві мешканці, а також всі, хто був обізнаний з проектом через мережу Інтернет
та через ін. засоби – мають змогу побачити результати проекту наживо, що
підсилити впевненість у тому, що Відродження річки Саксагань можна здійснювати
власноруч.
7. Партнерське співробітництво (я прошу написати, кого ви задумуєте
запросити/залучити в реалізацію проекту, також - як проект вписується в
цілі Партнерства ВідріС).
Всі бажаючі організації / члени Партнерства можуть бути залучені до
проекту у різних його частинах. Хто вважає, що він краще може систематизувати
існуючий матеріал для проведення лекції з обраної теми, або провести лекцію,
або ж прийняти участь у поліпшенні вибраного місця річки – може це зробити.
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Завдання проекту цілковито співпадають з цілями Партенрства ВідріС. Ми
досягаємо підвищення рівня обізнаності про річку Саксагань населення районів
міста, по яким вона протікає, що значно розширює можливості по її
відродженню. Також ми отримаємо інформацію щодо можливостей мешканців
міста щодо облаштування території навколо річки на волонтерських засадах.
8. Стійкість (я прошу описати, на чому полягатиме стійкість проекту, яке буде
його продовження в майбутньому)
Партнерська база даних про річку Саксагань поповниться новими матеріалами
про навколишній стан річки на ділянці від вул. Кремлівська зупинка «Зоря» до вул.
Мелешкіна «Пл. Артема».
Партнерство отримає оцінку населенням міста своїх заходів по Відродженню
річки Саксагань (проведення лекцій по підвищенню екосвідомості мешканців, заходів з
поліпшення стану річки, тощо), а також інформацію про потреби мешканців міста щодо
облаштування річки у довгостроковому періоді, зявдяки чому зможе скеровувати свою
діяльність у правильному напрмку.
Графік реалізації громадянської ініціативи
Період реалізації : од 1 жовтня до 18 листопада.
Назва дії

Місяць 1

Систематизація проектною групою матеріалів для підготовки лекцій
та друкованих запрошень для участі в проекті активістів міста.

1.10-14.10

Запрошення мешканців міста до прийняття участі у проекті

15.10-19.10

Проведення лекції, виконання завдань з обстеження річки

20.10-26.10

Проведення семінару-підсумку по проведеній роботі та
затвердженню результатів обстежень річки, облаштування обраного
місця
Опрацювання підсумків по проекту та написання звіту

27.10-10.11

11.11-18.11

Основний бюджет реалізації громадянської ініціативи
Категорія
вартості

Одиниця

Одинична
вартість

Кількість Цілковита
одиниць вартість

У тому квота,
фіна нсована з
проекту

Власний
вклад

Джерело
власного
вкладу
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Заробітна плата і
гонорари групі з
розробки лекцій
(включно з
податками)

захід

грн

4

4000

2000

2000

Робота
волонтерська

Заробітна плата і
гонорари
тренерам
(включно з
податками)

захід

грн

4

5000

2000

3000

Робота
волонтерська

місяць

грн

1,3

1500

1500

Робота
волонтерська

день

600 грн

4

2400

2400

Речов ий
вклад

пачка

50 грн

2

100

100

100

Речов ий
вклад

шт

3 грн

110

330

330

картридж

грн

1

400

400

дні 50 учасників х 1

1

750

750

40

Речов ий
вклад

Координація
проекту
використання
залу для лекцій
та підведення
підс умків
Закуп паперу
Прид бання канц..
товарів (ручки)
прид бання
картриджу для
друку листівок
Кава-брейки д ля
учасників
семінарів (50
учасників х 2
семінара х
15,00грн=1500, 00
Вода для пиття
під час роботи в
території
Стакани д ля
води під час
роботи в
території
Проїзд місцевий
організаторам
проекту
Облаш тування
обраного місця

РАЗОМ:

семінара х
15,00грн=750,00

пляшка

5 грн

30х2
дні

300

300

шт

0,50коп

100

50

50

поїздка

4 грн

10

40

грн

грн

1

12500

6070

6250 Волонтерська
робота

(максимально
12000 UAH)
Дата …21.09.2014р.…………………………
Підпис ……Рибалко П.Б.……………………………..

