Картка проекту
(заповнюється на кожний проект окремо)
1. Назва клубу: ___РК Симферополь________________________________________________
2. Контакти клубу (публікуватимуться у відкритому доступі в базі даних проектів на сайті Rotary.org.ua ):
a. Телефон: _+7 978 7925394_______________________________
b. E-mail: _rc-simferopol@rambler.ru______________________________________
3. Назва проекту: «Игровая площадка для детей-инвалидов» Matching Grant #79211
4. Дати проекту: Старт: 19 июня 2013 Завершення: _сентябрь 2014
5. Місце (місця) реалізації проекту: _ Учебно-реабилитационный центр «Надежда» I-III ступеней
Симферопольского городского совета
6. Категорія проекту (можна виділити кілька одночасно):
a. Громада
b. Міжнародний
c. Професійний
d. Нові покоління
e. Поліо
7. Напрямок служіння (можна виділити кілька одночасно):
a. Забезпечення миру та попередження/розв’язання конфліктів
b. Запобігання хворобам та лікування
c. Чиста вода та санітарно - гігієнічні умови
d. Здоров’я матері та дитини
e. Базова освіта та письменність
f. Економічний та громадський розвиток
8. Фінансування (можна виділити кілька одночасно):
a. Клубні фонди
b. Ротарі гранти
c. Зовнішні джерела
9. Партнери проекту: _Ротари Клубы Дании, Д1470
10. Опис проекту: В Учебно-реабилитационном центре «Надежда» проходят обучение в том числе 19
инвалидов-колясочников. В рамках проекта установлена детская площадка для этих детей с тем,
чтобы дети могли пользоваться ею, не покидая инвалидных колясок. Площадка рассчитана не только
на учащихся школы, но и на каждого желающего, доступ открыт для всех инвалидов города.
Установлен комплекс тренажеров для оснащения открытых физкультурно-оздоровительных
площадок для детей с ограниченными возможностями
в комплекте:
1. Тренажер "Рули" - 1 кмп
2. Тренажер "Горка" - 1 кмп
3. Тренажер "Брусья" - 1 кмп
4. Тренажер "Качели" - 1 кмп
5. Тренажер "Горка с двумя беседками" - 1 кмп

11 Фото, відео проекту (додати до цього файлу електронним листом чи дати посилання для
скачування чи посилання на постійне відео в Youtube) : _
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838940966129506.1073741841.588766801146925&type=1
Є питання по заповненню картки? Дзвоніть за телефоном :
+38 067 779 8599 (Сергій Пастухов, Президент-елект Ротарі еКлубу Україна)
Заповнені картки проектів та додаткові файли, якщо такі є (п.11), надсилайте за електронною адресою:
pastuhovsergey@gmail.com

