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Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
62 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Інклюзивний центр з навчання та працевлаштування молодих людей з 

обмеженими можливостями та вихованців дитячих будинків 

 
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:   
  

 малий       +  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Центральний район міста 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

проспект Мира 80 кв.188 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

 

Планується створити інклюзивний центр з навчання та працевлаштування 

молодих людей з обмеженими можливостями та вихованців дитячих 

будинків, який буде сприяти вирішенню проблеми працевлаштування 

найбільш вразливих верств населення 

 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 Працевлаштування інвалідів є досить складною соціальною проблемою. 

Через негативне ставлення в суспільстві і слабкої підтримки з боку держави, 
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більшість молодих людей з особливими потребами змушені сидіти вдома 

ізольовано від зовнішнього світу. У рідкісному випадку вони мають 

можливість працювати на низькооплачуваних посадах. 

За існуючим законодавством, роботодавці зобов'язані брати певну 

кількість інвалідів на роботу. 

Але інваліди відчувають ряд труднощів у працевлаштуванні через те, що 

дуже часто роботодавці під різними приводами їх не працевлаштовують, 

обмежують в правах, роблять недоступними деякі види робіт через фізичну 

непристосованість інвалідів до їх різним видам. Роботодавці часто 

відмовляються приймати на роботу інвалідів: у зв'язку із зайвими витратами; 

психологічними особливостями інвалідів, а також у зв'язку з необхідністю 

лікування. Важливим фактором є відсутність бажання зрозуміти проблеми 

людей, що мають інвалідність і увійти в їх ситуацію. Все це створює 

додаткову напруженість в суспільстві, робить "непотрібними" величезну 

кількість людей. 

 Хоча досвід розвинених країн свідчить, що праця інвалідів приносить 

користь суспільству. 

Створення у Чернігові инклюзивного центру навчання і 

працевлаштування молодих людей з обмеженими можливостями та 

вихованців дитячих будинків дозволить вирішити наступні завдання: 

- навчання та сприяння у працевлаштуванні; 

- пропаганда з працевлаштування і зайнятості; 

- консультації з питань працевлаштування за допомогою телефонної 

«гарячої лінії» та сайту; 

У центрі будуть започатковані такі курси: 

1) Англійська мова 

2) Основи комп'ютерної грамотності 

3) Як розпочати свою справу 

4) Основи бухгалтерського обліку 

5) Основи массажу 
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6) Манікюр/нарощування нігтів 

7) Школа відеозйомки і монтажу  

 

Трудова діяльність для людини є важливою умовою повноцінної 

життєдіяльності. Вона не тільки є способом економічно забезпечити своє 

існування, а й можливістю реалізації своїх здібностей, в тому числі і творчих. 

Трудова діяльність є чинником залучення людини до суспільних цінностей. 

Робота дозволяє кожному громадянину поважати себе, усвідомлювати свою 

індивідуальність, бути повноцінною частиною сучасного суспільства. 

На сьогоднішній день в суспільстві існує певний стереотип про те, що 

людина з обмеженими можливостями не може і не бажає трудитися, що вона 

живе під опікою близьких родичів і держави. Однак не можна забувати про 

те, що серед інвалідів є ті, хто бажає працювати і бути незалежними. 

Для інвалідів, які бажають працювати, дуже важлива зайнятість. Інвалід, 

який має роботу, перестає відчувати свою неповноцінність, викликану 

фізичними та іншими вадами здоров'я, відчуває себе повноправним членом 

суспільства і, що важливо, має додаткові матеріальні кошти. 

Планується одним із основних напрямків инклюзивного центру 

навчання і працевлаштування зробити професійну реабілітацію. 

 

Професійна реабілітація інвалідів включає наступні заходи: 

1. Профорієнтація; 

2. Психологічна підтримка професійного самовизначення; 

3. Навчання або перенавчання; 

4. Сприяння працевлаштуванню; 

5. Професійно-виробнича адаптація 

 

  Також у центрі будуть проходити тренінги із підвищення самооцінки, 

командо утворення, комунікативних навичок, ораторського мистецтва тощо. 
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У рамках проекту заплановані поїздки із обміну досвідом до 

Державної установи освіти «Мозирський районний центр корекційно-

розвиваючого навчання і реабілітації»,  Навчально-реабілітаційного Центру 

«Джерело» м. Львів та екскурсія у  

KidsWill дитяче місто професій у м. Києві. 

Інклюзивний центр з навчання та працевлаштування молодих людей з 

обмеженими можливостями та вихованців дитячих будинків має на меті 

забезпечити формування допустимості умов освіти для більш вразливих 

категорій людей. 

 Модель інклюзивної освіти передбачає створення безбар'єрного 

середовища навчання, пристосування освітнього середовища до потреб 

людей із особливими потребами та надання необхідної підтримки в процесі 

спільного навчання зі здоровими однолітками. 

Професійна реабілітація інвалідів з їх подальшим працевлаштуванням 

економічно вигідна для держави. Так як, кошти, вкладені в реабілітацію 

інвалідів, будуть повертатися державі у вигляді податкових надходжень, які є 

наслідком працевлаштування інвалідів. Якщо доступ інвалідів до занять 

професійною діяльністю буде обмежений, витрати на реабілітацію інвалідів 

ляжуть на плечі суспільства. 

Ставлення до дітей, людей похилого віку та інвалідів - це лакмусовий 

папірець, тест на присутність людяності в нас. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 

об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не 

зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

Послуги центру будуть безоплатними для людей із особливими потребами та 

вихованців дитячих будинків 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна 

мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 
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вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами реалізації завдання)   

……………………………………………………………………………………..…     

Основна мета реалізації проекту - створення інклюзивного центру з навчання 

та працевлаштування молодих людей з обмеженими можливостями та 

вихованців дитячих будинків. 

Працевлаштування інвалідів та вихованців дитячих будинків є досить 

складною соціальною проблемою. Через негативне ставлення в суспільстві і 

слабкої підтримки з боку держави, більшість молодих людей з особливими 

потребами змушені сидіти вдома ізольовано від зовнішнього світу або 

працювати на низькооплачуваних посадах. У центрі будуть реалізовані 

наступні завдання: 

- навчання та сприяння у працевлаштуванні; 

- пропаганда з працевлаштування і зайнятості; 

- консультації з питань працевлаштування за допомогою телефонної 

«гарячої лінії» та сайту; 

В Чернігові немає центрів з навчання, які були б адаптовані до людей з 

особливими потребами. 

Користуватися послугами цього центру зможуть підлітки та молоді 

люди із особливими потребами, а також вихованці дитячих будинків 

 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Оренда приміщення 15000*12=180000 

2. Витрати на комунальні послуги 1500*6+3000*6=27000 

3. Обладнання: 

3.1 Ноутбуки                                                                             

 

 

15шт*8000=120000 
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3.2 Проектор  

 
12500 

3.3 Багатофункціональний пристрій 3в 1 

 
7000 

3.4 Мікрофони  

 
500*2=1000 

3.5 Акустична колонка 

 
10000 

3.6 Фотоапарат 12000 

3.7 Відеокамера 7000 

4.Меблі: 

4.1 Столи 

 

1100*20=22000 

4.2 Стільці 

 
450*30=13500 

4.3 Шафи 

 
5*1500=7500 

4.4 Дошка комбінована 

 
3500*3=10500 

4.5 Дошка інтерактивна 

 
10000 

5.Оплата педагогів -7 чол, соціального робітника, 

психолога, юриста, бухгалтера, менеджеру проекту 
3723*12*12=536112 

6. Розробка веб-сайту 10000 

7.Канцелярія 5000 

8. Обмін досвідом: 

8.1 Поїздка до м. Львів 3 людини 

 

3350 

8.2 Поїздка до м. Мозир (Білорусь) 3 людини 10150 

9. Екскурсія до KidsWill дитяче місто професій у м. Києві 9800 

10. Круглий стіл 5000 

11. Гонорар тренерам - 7 тренінгів 7000*2+5000*5=39000 
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12. Буклет по проекту 5000 

13. Рекламні матеріали: 

13.1 Визитки 

 

350 

 

13.2 Рекламні буклети 1500 

14. Вироблення фірмового стилю 5000 

15. Вироблення соціального відео 10000 

РАЗОМ: 1080762  

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 

числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 

думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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