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АНКЕТА ОПИСУ ПРОЕКТУ Майстерня Міста, вересень 2018 

 
Тематична сфера: 
Залучення мешканців до розвитку міста 
Залучення людей з особливими потребами до міського життя 
Активне використання громадського простору 
Озеленення та екологія міста 
Місто для дітей 
Велорух, транспорт та пішохідна інфраструктура 
Розвиток  культури підприємництва 

 

Максимальний обсяг - 1000 слів 

 

Повна назва організатора  

 

 

Відповідальна особа / автор ідеї (контактна особа)  

Контактні дані (тел., email, facebook)  

Назва проекту 

 

 

Коротке обґрунтування потреб реалізації проекту 

 

 

Цільова аудиторія  

Мета та завдання 

 

 

Основні заходи проекту (воркшопи, екскурсії, квести, дискусії, 
видання та інше) 

 

Підхід до реалізації проекту (Власний внесок, витратна частина і 
необхідне технічне забезпечення) 
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Загальна вартість проекту (бюджет в грн)  

Головні продукти (результати)   
 

Перешкоди і ризики (погана погода, несприйняття 
середовищем і т.д.) 

 

 

Термін реалізації проекту: 
Часовий план: (одно-/багатоденний захід, будні дні/ вихідні, 
приблизна дата та час проведення заходу в часовому проміжку 
з 20  по  23  вересня 2018 року)  
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