
 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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
4 

 

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

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

Центр дозвілля та відпочинку осіб з інвалідністю та людей поважного віку  

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

тип проекту): 

проект:   великий       

Проект буде реалізовано серед мешканців міста Чернігова (Деснянського 

та Новозаводського районів) на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону):  

        До реалізації проекту будуть залучені всі бажаючі мешканці міста 

Чернігова (Деснянський та Новозаводський райони), які входять до 

маломобільних груп населення: дорослі особи з інвалідністю різного віку та 

нозологій; діти з інвалідністю та особи, які супроводжують інваліда 1 групи 

або дитину-інваліда та люди старшого (похилого) віку. В рамках проекту 

передбачено цикл культурно-туристичних виїздів до місць культурної 

спадщини Чернігова та Чернігівської області та також міста Києва та 

Київської області. Заплановано розроблення та створеня аудіогіду по 

м.Чернігову, а також планується розроблення та виготовлення листівок, 

флаєрів, де буде розміщена інформація щодо туристичної привабливості 

міста Чернігова та його толерантного ставлення до людей з числа 

маломобільних груп населення. 

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

фактична адреса : 14034, м. Чернігів, вул Рокосовського, 60 Чернігівське 

міське громадське об’єднання інвалідів ≪Шанс≫ 

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

створення центру дозвілля для осіб з інвалідністю та людей поважного 

(похилого, старшого) віку на базі Чернігівського міського громадського 

об’єднання інвалідів ≪Шанс≫. Що дозволить залучити вище вказані категорії 

осіб до денної занятості та сприятиме їх соціальній інтеграції шляхом 

залучення до творчості, самореалізації та подорожей.  
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 Робота в майстерні здатна простими й екологічними засобами 

актуалізувати внутрішній потенціал особи з інвалідністю, сприяти зціленню і 

встановленню гармонії особистості. Доступ до подорожей - це новий крок в 

соціальній адаптації та ресоціалізації. Неформальна комунікація, яка 

відбуватиметься під час такої діяльності задовольнятиме найважливішу 

потребу людини – потребу у спілкуванні, якого так не вистачає людям 

похилого віку та особам з інвалідністю. 

 5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити 

вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 
Інтеграція осіб з інвалідністю та людей похилого, старшого віку у суспільство в 

Західній Європі є головною тенденцією сучасного періоду, що базується на їх 

повній громадянській рівноправності. Наша держава станом на сьогодні 

знаходиться на початковому етапі переходу до таких відносин у суспільстві. У 

країнах Західної Європи вже понад два десятиліття триває реорганізація 

взаємодії різних форм інтеграції й орієнтація на залучення осіб з інвалідністю 

та осіб похилого, старшого віку до життя як повноправних громадян 

суспільства, якому вони належать. На жаль, в Україні в цілому та у Чернігові 

зокрема у осіб з інвалідністю та людей похилого віку практично відсутня 

можливість для пізнання та навчання. Як правило, у даної категорії осіб 

спостерігається брак спілкування та розірвані соціальні зв’язки, люди 

відчувають себе непотрібними та зайвими у суспільстві, що призводить до 

повної соціальної депривації, появи депресивних станів та інших негативних 

наслідків. Враховуючи вищевикладене є нагальна потреба в організації денної 

зайнятості даних категорій населення шляхом залучення їх до активного 

творчого життя, участі у майстер – класах, до подорожей, відкриття цікавого 

світу навколо та пізнання себе, своїх можливостей. Творчість та проведення 

майстер – класів дозволить людям похилого, старшого віку в майбутньому 

передати отримані вміння з рукоділля, відчути себе незайвими та необхідними, 

адже після завершення проекту вони зможуть проводити заняття з 

використанням методу «Рівний-рівному» (коли люди похилого віку вчитимуть 

рукоділлю). Художня творчість допомагатиме краще ідентифікувати й 

оцінювати свої почуття, спогади, образи майбутнього, знайти спосіб 

спілкування та пізнання себе. Активна участь у різних видах змістовної 

діяльності сприяє формуванню ціннісних орієнтацій та соціалізації. Заняття 

дадуть можливість учасникам відкрити у собі творчий потенціал, знайти друзів, 

хобі. Розкриють особистість з іншої сторони. Під час проведення заходів 

запланованих в рамках проекту також планується залучати необхідних 

фахівців, які допоможуть учасникам подолати психологічні, комунікативні та 

соціальні бар’єри та реалізувати завдання проекту. За два роки реалізації 

проектів «Соціальна адаптація людей з особливими потребами через залучення 

до інклюзивного туризму» та «Подорожувати - право кожного!» ГО «Шанс» 

охоплено понад 2 тис. осіб із означених категорій. Подорожі стали для них 

потужним засобом реабілітації. Однак значна частка бажаючих подорожувати 

із вказаних категорій поки-що не змогла взяти участь у захоплюючих 

подорожах Чернігівщиною. Інклюзивний туризм сприятиме інтеграції осіб з 
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інвалідністю та осіб похилого віку у суспільство адже, під час екскурсій, люди 

які мають можливість подорожувати не дивлячись на вади, пізнаватимуть 

рідний край та країну, будуть спілкуватимуться між собою та відчуватимуть 

себе повноправними членами суспільства. Створення центру дозвілля та 

відпочинку для осіб з інвалідністю та людей поважного (похилого, старшого) 

віку сприятиме залученню вказаних категорій до засвоєння соціокультурних 

цінностей, активного відпочинку, повноцінній самореалізації творчих сил і 

потенціалу, пробудженню їхньої активності, самодіяльності та інтенсивного 

розвитку індивідуальних здібностей. Основні напрями діяльності центру: 

організація майстер – класів, створення художніх робіт з подальшою 

можливістю організації виставок виготовлених виробів; психологічна 

підтримка; соціальна адаптація; денна зайнятість; організація екскурсій із 

використанням сучасних технологій (розробка та запис аудіогідів, 

використання бездротової мікрофонної радіосистеми для роботи в автобусі та 

на відкритому просторі, персональних бездротових аудіогідів для зручності у 

подорожах особам з інвалідністю та людям похилого віку), розробка та 

забезпечення учасників подорожей відповідною інформацією про історичні 

пам’ятки. Мета проекту: створення центру дозвілля та відпочинку для осіб з 

інвалідністю та людей поважного віку сприятиме ресоціалізації людей 

поважного (старшого, похилого) віку та соціальна адаптація осіб з інвалідністю, 

подолання психологічних, соціальних та комунікативних бар’єрів щодо їх 

обмеженості в пересуванні та активної участі в суспільному житті, сприяння їх 

особистісному розвитку. Передбачено проведення циклу майстер-класів з 

вишивання (стрічки, бісер), живопис по ткані, валяння з фетру, шиття, квілінг, 

скрапбукінг. Кожний цикл розрахований на 7 годин (дві групи – люди з 

інвалідністю, люди похилого віку). Запланована робота з соціальним 

працівником та психолог передбачає цикл проведення тренінгів, арт-терапію та 

інші заняття щодо допоможуть учасникам проекту гармонізувати себе у 

сучасному середовищі та подолати власні страхи, комплекси.  

Заходи, організовані під час реалізації проекту, також сприятимуть 

реалізації стратегії державної політики з питань здорового активного довголіття 

населення на період до 2022 року, прийнятої Кабінетом Міністрів України від 

11 січня 2018 року №10-р та Державної цільової програми “Національний план 

дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 

706.  

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) Проект 

буде доступним для людей поважного (старшого, похилого) віку, осіб з 

інвалідністю різних нозологій та різного віку, в тому числі дітей з особливими 

потребами (включаючи супроводжуючих осіб). Також цей проект буде 
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доступний всім бажаючим мешканцям міста Чернігова, які входять до 

маломобільних груп населення.  

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 вплине на 

подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами реалізації завдання) Мета цього проекту – 

створення центру дозвілля та відпочинку для осіб з інвалідністю та людей 

поважного віку сприятиме ресоціалізації людей поважного (старшого, 

похилого) віку та соціальна адаптація осіб з інвалідністю, подолання 

психологічних, соціальних та комунікативних бар’єрів, щодо їх обмеженості в 

пересуванні та активної участі в суспільному житті, організація оглядових та 

тематичних екскурсій (інклюзивний туризм) історичними, мальовничими 

місцями нашого краю та України (екскурсії Черніговом, Києвом, Чернігівською 

та Київською областями). Проблема вище перерахованих категорій осіб полягає 

в тому що їм важко ( як фізично так й фінансово) подорожувати. Реалізація 

проекту - для означених категорій - це новий крок у створенні доступного і 

відкритого суспільства, підвищення якості життя, поява знайомств, 

спілкування. Проект сприятиме покращенню їх морально - психологічного 

стану. Створить нову можливість для соціалізації, активації раніше ізольованих 

мешканців міста. До реалізації проекту будуть залучені всі бажаючі мешканці 

міста Чернігова (Деснянський та Новозаводський райони), які входять до 

маломобільних груп населення: дорослі особи з інвалідністю різного віку та 

нозологій; діти з інвалідністю та особи, які супроводжують інваліда 1 групи або 

дитину-інваліда та люди старшого (похилого) віку. В результаті реалізації 

проекту заплановано охопити послугами до 1500 екскурсантів, та надати біля 

540 послуг в рамках проведення майстер-класів, тренінгів, лекцій та занять з 

арт-терапії. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Проведення циклу психологічних тренінгів (фліп-

чарт; папір для фліп-чарту, мобільні стільці (розкладні), 

маркери для фліп-чарту; папір та інше). 

10 900 

2.  Організація спортивно-оздоровчої роботи 

(інвентар для організації роботи) 
3 800 
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3. Витратні матеріали для забезпечення й проведення 

зустрічей, лекцій, майстер-класів: 

- канцелярське приладдя (папір офісний, папір 

кольоровий двосторонній, ножиці, ручки, фломастери, 

фарба акрилова, фарба гуаш, клейові пістолети й 

стрижні до них та інше) 

- галантерея (тканина, фетр, нитки, голки,бісер, ленти 

атласні, стрічки та інше) 

39 700 

4. Транспортні послуги 70-75 запланованих виїздів до 

місць культурної спадщини 

678 000 

5. Винагорода за договорами ЦПХ за надані послуги 

(виконану роботу) залученим спеціалістам разом із 

нарахуванням з них (11 місяців): 

- оплата праці (10 спеціалістів : бухгалтер, соціальний 

працівник, психолог, соціальний педагог, розробник 

маршруту аудіо-гіда, майстрині для проведення майстер 

класів 4 особи, прибиральниця) 

- нарахування на оплату праці 

 

ВСЬОГО витрат за п.5 

 

 

 

159 200 

 

 

 

  35 024 

 

194 224 

6. Організація фотовиставки “Межі існують лише в 

нашій уяві” (фоторамки, фото альбом та друк 

фотографій) 

9 300 

7. Оплата послуг (заправка картриджів; друк листівок та 

брошур для учасників проект) 
13 400 

8. Створення унікального цифрового запису з циклу 

екскурсій «Аудіогід визначних місць Чернігова для 

проведення екскурсій людей з вадами» 

28 540 

9. Придбання бездротової мікрофонної радіосистеми  4 000 

10. Придбання персональних бездротових аудіо гідів 

(25 комплектів) 
105 000 

11. Оргтехніка - оргтехніка (за необхідністю - оренда) 

(ППК ноутбук, МФУ (принтер-сканер-копір)  
31 800 

РАЗОМ: 1 118 664 

 

 

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).  
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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 

fedorova0923@gmail.com моб.тел. (063)1489271; (050)6727591  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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