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Інформація про проект
1. Коротка назва проекту
Центр успішного розвитку
2. Опис проекту
Центр успішного розвитку – місце, де школярі та студенти мають змогу незалежно від
соціального статусу та достатку розвивати свої здібності, спрямовуючи енергію на
власний розвиток для створення успішної кар’єри та виховання лідерського потенціалу.
3. Категорія проекту
Громадське суспільство
4. Локалізація проекту
Индустріальный
5. Місце реалізації проекту
вул. Пліточна 3/10
6. Проблема, на вирішення якої спрямований проект, обгрунтування необхідності
реалізації проекту
10% молоді Харкова є активними та залученими до процесів розвитку міста. Завдяки
молодіжній політиці ми спостерігаємо позитивну динаміку збільшення кількості
активної молоді, але такі проблемі як підліткова злочинність, наркоманія, вживання
алкоголю та паління охоплює достатню кількість молоді, щоб ставити це питання на
порядок денний! Головною проблемою є наявність вільного часу, не позитивно
впливаюче оточення та відсутність можливостей розвитку! Саме для цього у всіх
районах міста першочерговим завданням є створення центрів вільного простору для
підлітків та молоді з метою їх власного розвитку!
7. Мета проекту
Мета проекту є формування культури підліткової адаптації в місті та сучасний розвиток
молоді шляхом просвітницької діяльності та роботи з підлітками в районах за місцем
проживання.

8. Для кого цей проект (групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації проекту)
-Учні 6-11 класів шкіл Індустріального району
- мешканці Індустріального району міста
- мешканці районів, наближених до місцерозташування Центру
- студенти, що проходять навчання в Індустріальному або територіально наближених
районах міста
Практичну користь від проекту отримають наступні категорії населення:
- школярі;
- співробітники шкіл та районних відділів освіти;
- студенти; - батьки;
- громадські діячі;
- жителі міста.
9. Загальна вартість проекту, грн.
1000000
10. Співфінансування, грн.
999108
11. Кошти на утримання та експлуатацію проекту в наступних роках (за складовими,
щорічно)

12. Очікуваний термін реалізації проекту
20.01.2019-29.12.2019
13. Приклади схожих рішень
УАЛ Харків — це перший осередок академії на сході України
Спортивный центр для трудных подростков и детей из неблагополучных семей, Измаил

Інформація про автора проекту
Тип автора

Громадська організація

Назва

ГО "ЛІНК"

Сайт, соц. мережі
Реєстраційний номер
у реєстрі об'єднань
громадян

39010667

Дата реєстрації

2015-07-20

Адреса

м. Харків, пл.Свободи, 8, оф. 412

Телефон

067 577 4575, 063 164 9189

Електронна пошта

yourlink.kh@gmail.com

Рід діяльності

діяльність інших громадських організацій

Досвід реалізації
проектів

діяльність інших громадських організацій

Приклади
реалізованих проектів

Школа системного мислення, Євроклуб Харкова, Клуб
особистостей, Платформа шкільного розвитку

