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Опис проекту
1. Здорова молодь – здорова держава: покращення умов проживання у
студентських гуртожитках.
2. Проект я вважаю актуальним, тому що ми знаємо, що молодь – це
майбутнє держави. Для того, щоб наша держава процвітала у майбутньому
необхідно забезпечити належні умови проживання для молоді, належні
умови навчання, щоб у молодої людини потім виникло бажання внести свою
часточку, свій вклад у розвиток держави. Забезпечення належних умов
проживання сприяє збереженню та покращенню здоров’я молодих людей. А
якщо людина здорова, то вона і буде успішно вчитися, і успішно працювати,
радіти життю та дарувати радість іншим. А це, на мою думку, є важливим
для кожного з нас. Умови проживання у гуртожитках не можна назвати
критичними, але і не найкращими. Ще потребується певний вклад, щоб
забезпечити належні умови проживання. Саме у цьому і полягає мета мого
проекту.
3. Ціллю проекту є покращення умов проживання у студентських
гуртожитках.
Завдання проекту полягає у тому, щоб привернути увагу міської ради
до цієї проблеми, а також самих студентів, зацікавивши їх у її вирішенні.
Зацікавити міську раду можна показавши, яке значення це має для студентів,
для нашого суспільства. Студенти, я думаю, не будуть пасивні при вирішенні
цієї проблеми, і прийматимуть активну участь у різних акціях, ярмарках,
суботниках. Потрібно буде зібрати всі необхідні ресурси та розв’язати
проблему. Також «непрямим» завданням цього проекту є виховання почуття
колективізму,

відповідальності,

взаємодопомоги

та

дружності

між

студентами різних спеціальностей, факультетів, можливо і університетів,
інститутів, училищ. Адже спільна діяльність об’єднує людей.
4. Я думаю, що для реалізації такого проекту потрібно не менше, ніж
три роки.
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5. У проекті: «Здорова молодь – здорова держава: покращення умов
проживання у студентських гуртожитках» розкривається сутність проблеми,
яка стосується умов проживання у студентських гуртожитках, її актуальність,
значення для студентів та нашої держави. Пропонується, що саме, потрібно
покращити для того, щоб студенти могли в нормальних умовах вчитись та
відпочивати. Адже студенти, які проживають у гуртожитках, є жителями сіл
Тернопільщини, а також інших областей України, і не мають можливості
їздити кожного дня додому, де завжди комфортно та затишно. Вирішити цю
проблему буде не так просто, адже потрібні кошти, працівники, а також час
для її вирішення. Міська рада не зможе забезпечити достатньо коштів для
вирішення цієї проблеми, тому і пропонується залучити до вирішення цієї
проблеми самих мешканців гуртожитків.
6. План реалізації проекту
1 етап
Студенти організовують акції, ярмарки, конкурси, суботники і таке
інше, щоб зібрати певну грошову суму. Міська рада виділяє кошти та
забезпечує свою підтримку у реалізації цього проекту.
2 етап
Організатор проекту та помічники з різних гуртожитків Тернополя
беруться за реалізацію проекту:
- організовують процес придбання всіх необхідних матеріалів;
- наймають спеціалістів різних профілів;
- організовують весь процес роботи.
Механізм реалізації
Проект

узгоджується,

насамперед,

з

керівниками гуртожитків,

представниками міської ради, і приймається кінцеве рішення щодо його
реалізації.
Схема управління проектом
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Управляти проектом буде його організатор за підтримки представників
міської ради. У кожному гуртожитку міста будуть уповноважені особи, які
контролюватимуть процес реалізації проекту саме у цьому гуртожитку.
7. Для реалізації проекту потрібні будуть насамперед бригадири у
кожному гуртожитку, щоб контролювати весь процес, потрібні будуть
спеціалісти, щоб обладнати комп’ютерні класи, спортивні зали, приміщення
для роботи гуртків, зали для читання; програмісти, щоб налаштувати
комп’ютери для роботи; працівники, які будуть встановлювати побутові
прилади; працівники, які мінятимуть меблювання кімнат. Тобто, потрібні
будуть спеціалісти з різних галузей.
8. Критеріями оцінювання ефективності проекту є:
- позитивні відгуки від студентів;
- покращення показника здоров’я серед студентської молоді;
- покращення результатів навчальної діяльності студентів;
- створення молодіжних організацій, які проводитимуть різні акції для
допомоги місту;
- покращення життя студентів та жителів міста.
9. Кінцевим результатом є хороші та комфортні умови проживання у
студентських гуртожитках, забезпечення студентів всім необхідним для
проживання та навчання.
Даний проект залишиться актуальним і після досягнення основних
цілей. Адже для того, щоб підтримувати створені умови проживання у
гуртожитку

потрібні

будуть

теж

кошти,

тому

студенти

знову

організовуватимуть різні акції, ярмарки і т. д.. І таким чином вноситимуть
певну часточку допомоги у розвиток міста.
Від реалізації цього проекту буде довгостроковий ефект, адже студенти
житимуть у гуртожитках до того часу, доки будуть вчитися, а на зміну одним
приходитимуть інші.
10. Для реалізації проекту потрібні будуть грошові ресурси, матеріальні
ресурси, спеціалісти різних галузей.

