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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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
13 

 

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

 

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

 «Комплексні послуги  денного догляду, театро – терапії та  творчої зайнятості  

людей з інвалідністю» 

 

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

проект:   
  

 малий       х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 

Вся територія міста Чернігова (Деснянський та Новозаводський райони) 

 

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

м. Чернігів,  

юридична  адреса: вулиця Захисників України 16/18 

фактична адреса: пр. Миру, 40. 

Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей інвалідів з дитинства «Логос» 

 

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

Проектом передбачено об’єднання зусиль для продовження надання 

комплексних послуг людям з інвалідністю з  соціальної реабілітації, денного догляду, 

театро – терапії та інклюзивної творчої зайнятості. Ці послуги будуть сприяти  

покращенню  якості  життя, підвищенню рівня соціалізації, емоційного стану, 

подоланню соціальної ізоляції, створення умов для спілкування молоді з інвалідністю 

та інтелектуальними порушеннями.  

 

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

З кожним роком кількість людей з інвалідністю у місті Чернігові, як і в усьому світі 

зростає, особливо критична ситуація є з людьми  які мають  психіатричні та 

інтелектуальні порушення.   
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У місті Чернігові немає жодної комунальної установи, яка надає щоденні 

комплексні  послуги людям з інвалідністю віком понад 18 років.  

Коло спілкування для людей із порушеннями інтелектуального розвитку часто 

обмежується сім'єю, лікарями та одне одним. У той же час, їхні однолітки вільно 

спілкуються і взаємодіють зі своїми громадами, і така взаємодія є надзвичайно важливою 

для розвитку особистості й соціальної інтеграції. Соціальна ізоляція молоді 

із порушеннями інтелектуального розвитку – це шлях, що веде до стигматизації, 

дискримінації та формування негативних стереотипів. Але ситуацію можна змінити через 

продовження створення  умов для спілкування та розвитку, в межах якого люди з 

інвалідністю та інтелектуальними порушеннями  зможуть вільно спілкуватися із різними 

соціальними групами.  

В бюджеті міста бракує коштів для надання повноцінних соціальних послуг людям 

з особливими потребами, їх соціалізації та реабілітації, що приводить до ізоляції таких 

людей від суспільства, обмежує в реалізації їх прав на спілкування, культурний розвиток, 

змістовне дозвілля. В місті Чернігові є категорії осіб з інвалідністю віком понад 18 років, 

які не відвідують навчальні заклади і мають складні інтелектуальні порушення, але мають 

право і потребу  в отриманні  комплексних послуг соціальної реабілітації, адаптації, 

денного догляду, культурного розвитку та творчої діяльності для покращення якості 

життя, підвищення рівня соціалізації, емоційного та психологічного стану.  

Щоб охопити більшу кількість осіб  з інвалідністю та надати комплексні послуги за 
потребою кожного, проект об’єднує три потужні організації з різними видами діяльності:  

 

Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей інвалідів з дитинства 

«Логос»  пр. Миру, 40;  

БО «Логос», яка буде надавати послуги денного догляду та зайнятості, соціальної 
реабілітації та адаптації ( за розробленою  Програмою курсу «Соціально – побутова 

реабілітація для людей з інтелектуальними порушеннями»). 

Ефективне засвоєння теорії неможливе без практики – тож планується проводити 

практичні заняття з життєво необхідних навичок  та з приготуванні їжі. 

Одночасне перебування отримувачів послуг від 8 до 16 осіб ( залежіть від складнощі 
інтелектуального та поведінкового розладів клієнтів), враховуючі індивідуальні заняття в 

день може отримати послуги понад 20 осіб. 

До 10 осіб з інвалідністю, які не в змозі відвідувати заклад, заняття будуть 

відбуватися індивідуально на дому. 

Клієнти протягом року будуть отримувати послуги: денного догляду та зайнятості   

з фізичної  реабілітації, психологічний супровід, арт – терапія, розвиток творчих 

здібностей, праце терапія, музичні заняття, казко терапія, ляльковий театр, театр 

мініатюр, заняття за методикою Теренкур, майстер – класи та практикум  по 

приготуванню їжі та самообслуговуванню. 

Клієнти можуть скористатися послугою як постійно, протягом року, так і 

тимчасово до 3 місяців. 

Враховуючи стан здоров’я клієнтів перебування в організації не може бути 

більше 6 годин в день. 

Для клієнтів, які будуть користуватися послугою постійно буде проводитися 

первинне і поточні оцінювання рівня життєво – необхідних компетенцій.  

Для батьків 1 раз на місяць будуть проводитися заняття з психологічного 
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розвантаження, для покращення їх емоційного стану і недопущення стану вигорання 

(тому що батьки цілодобово знаходяться під нервовим напруженням через хворобу та 

непередбачений стан дитини). 

 

Чернігівська обласна благодійна організація «Аратта» вул. Станіславского, 40 

БО «Аратта» буде надавати послуги з театро-терапії та арт-терапії  людям з 

інвалідністю у формі занять, репетицій та вистав.  

Так, арт-терапія як психологічний напрямок, призначений допомогти людині 

усвідомити свій внутрішній стан шляхом створення ним візуального образу, метафор, 

символів. 

Люди з інвалідністю будуть отримувати послуги з театро-терапії, а саме, занять з 

акторської майстерності, акторського перевтілення (зовнішнього і внутрішнього), занять з 

розвитку пластики і моторики, мовлення (в тому числі дикції), музичного слуху, почуття 

ритму, занять на спостережливість, пам'ять, уяву, швидкість реакції, здатність до 

імпровізації тощо.  

Під час проекту будуть надаватися послуги психологічної та соціальної допомоги 

шляхом підготовки та участі у театральних дійствах; соціалізації під час виступів та 

репетицій. 

Театр і творчість – це саме ті речі, які допомагають людям з інвалідністю сміливіше 

входити в суспільство 

Також, заняття з арт-терапії будуть проходити у безпечному середовищі  та з 

використанням  образотворчих матеріалів (фарби, крейда, глина, пластилін, тканини, 

природні матеріали тощо). Арт-терапія буде проводиться індивідуально та у групах.  

Вистави будуть проходити у освітніх закладах, закладах соціального захисту та 

культури. 

Комплексний соціально-психологічний ефект відчують на собі люди з 

інвалідністю, їх батьки, волонтери, а також глядачі, які відвідають вистави. 

У рамках систематичних або регулярних занять та репетицій театрів реабілітації 

«Дивосад» та «МІСТ» буде охоплено понад 35 осіб. 

 

Чернігівська громадська організація інвалідів «Дорога до серця»  

вул. Коцюбинського буд. 33 

ГО «Дорога до серця» -  інклюзивні  соціально - творчі майстерні з 

виготовлення сувенірної продукції,   м’якої іграшки, декоративний розпис, миловаріння, 

майстер класи для навчання виготовлення сучасних творчих виробів (охопить дітей з 

сімей: ВПО, учасників АТО, осіб з інвалідністю та  людей похилого віку), 

Миловаріння -  це веселе, творче і дуже-дуже захоплююче заняття, яке не тільки 

відмінно розвиває фантазію і дрібну моторику дитячих пальчиків , а й вчить дитину 

піклуватися про своє здоров'я. Миловаріння для дітей, як і будь-яка творча робота,  не 

тільки цікаве дійство, але  й навчальна. 

Проведення майстер класів та презентацій по навчанню виготовлення сучасних 

творчих виробів, проведення виставок – продаж, створення сторінки в Інтернет ресурсі з 

метою реалізації творчих виробів та закупівлі матеріалів для подальшої роботи 

майстерні.  

 

У майстерні  будуть:  

- вибудовувати відносини на засадах партнерства та взаємодії; 

- розкривати унікальність кожної дитини, людини і родини; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85


 

 

 

4 

4 

- навчати взаємодіяти за допомогою сучасних творчих методик; 

- співтворчості та емпатії; 

- реалізовувати творчий потенціал кожного. 

 

В межах проекту на щоденних заняттях одночасно буде охоплено понад 25 осіб. 

Загальна кількість щоденного охоплення осіб з інвалідністю в трьох організаціях 

буде понад 70 осіб. А при проведенні масових заходів понад 400 осіб.  

Більшість клієнтів в організаціях, які задіяні в проекті, не можуть користуватися 

громадським транспортом, тому в проекті передбачені транспортні послуги для їх 

перевезення. 

 

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)  

Результатами реалізації даного проекту можуть користуватися мешканці з усього 

міста, які мають інвалідність, а також батьки які мають дітей з інвалідністю та осіб з 

інвалідністю.  

Інклюзивні соціально - творчі майстерні можуть відвідувати особи з інвалідністю 

від 10 років різних нозологій та діти з родин ВПО, родин АТО та з багатодітних родин, 

а також особи похилого віку. 

Час доступності з 10.00 – до 17.00 години з понеділка до п’ятниці, а також 

послуги театро – терапії та інклюзивної  творчої майстерні  по суботах з 10.00 – до 

14.00 години.  

Послуги які прописані в проекті будуть надаватися для клієнтів безкоштовно, 

додаткові послуги, при потребі та бажанню, будуть надаватися за добровільну 

пожертву. 

 

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:  

Продовжити адаптувати людей з інвалідністю до життя в громаді, шляхом 

комплексного надання послуг соціальної реабілітації, адаптації, денного догляду, театро - 

терапії  та творчої зайнятості людей з інвалідністю.  

Учасники проекту: 

Особи з інвалідністю понад 18 років з інтелектуальними та фізичними 

порушеннями. 

В інклюзивній майстерні - діти з інвалідністю від 10 років; діти з родин 

ВПО, родин АТО, багатодітних родин, люии похилого віку та  особи з 

інвалідністю понад 18 років 

Батьки, опікуни, родичі людей з інвалідністю. 

 

Проблема яка буде вирішена під час реалізації проекту: 

Кількість людей з інвалідністю у місті Чернігові з кожним роком зростає. 
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Для дітей з інвалідністю в місті існують комунальні освітні та соціальні заклади, діти 

включаються в шкільне інклюзивне середовище, але після досягнення 18 річчя, 

залишаються без зайнятості, соціалізації, коллективного спілкування та ізольовані від 

суспільства. Особливо страждає молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних  

порушень, які постійно потребують послуги з денного догляду та зайнятості, соціальної 

реабілітації та адаптації,  знаходження в колективі під психологічним та фаховим  

супроводом. 

Три потужні організації, включені в проект мають багаторічний досвід надання 

послуг зазначеній категорії осіб, мають відповідну матеріальну базу для соціалізації осіб 

з інвалідністю.  

Протягом проекту буде вивчено потребу у соціальних послугах клієнтів 

організацій, вивчено думку та очікування батьків шляхом анкетування, проведено 

заходи по вивченню індивідуальних потреб в соціальній адаптації та реабілітації, 

акцентовано увагу на зміст послуг під потреби людей з інвалідністю. 

Реалізація проекту надасть можливість підвищити якість життя людей з 

інвалідністю, покращить їх емоційний та психологічний стан. 

Особи з інвалідністю отримають комплексне надання послуг соціальної 

реабілітації, адаптації, денного догляду, театро - терапії  та творчої зайнятості людей з 

інвалідністю, отримають можливість спілкування з однолітками в міні - соціумі та 

підвищать якість життя, рівень життєво необхідних компетенцій та отримають 

можливість соціалізуватися до життя з підтримкою в громаді. 

Родини отримають впевненість у майбутньому їх дітей до життя з підтримкою в 

громаді, а також отримають послугу психологічного розвантаження, чим підвищать 

стійкість до психологічного вигорання. 

Створення інклюзивних соціально – творчих майстерень надасть можливість 

людям з інвалідністю та дітям родини яких перебувають в складних життєвих обставинах 

розвивати свої творчі здібності, зайняти себе у вільний час корисною працею. 

Родини міста, які мають дітей з інвалідністю будуть проінформовані про 

соціальні послуги та зможуть заявити про потреби своїх підопічних у цих послугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

вартість)   
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Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Винагорода соціальним працівникам за надання 

послуг денного догляду, театральної тепапіі, 

інклюзивної майстерні  (10 осіб х 11, в т.ч. ЕСВ и 

податки)  

 

852500.00 
 

2. Матеріально технічне забезпечення роботи 

групи денного догляду ( 5000.00 х 11 місяців) 

 

55000.00 

3. Придбання обладнання для групи денного 

догляду (ноутбук , бігова доріжка , мультиварка , 

електричний чайник,  гра настільний футбол, 

розкладний стіл і стільці) 

 

47000.00 

4. Продукти харчування для проведення занять групи 

денного догляду з набуття навичок по приготуванню 

їжі (3500.00 х 11 міс.) 

 

38500.00 

5. Матеріальне забезпечення групи театро - 

терапії  

( мікрофони, стійки для мікрофонів, декорації,  

перуки, ноутбук, театральні костюми) 

 

74000.00 

6.Матеріально-техничне забезпечення групи 

театро- терапії ( 6000,00*11) 

 

66000.00 

7.Матеріально-техничне забезпечення 

інклюзивної творчої майстерні (6000,00*11) 

 

66000.00 

8. Обладнання  для інклюзивної творчої майстерні 

(Телевізор, комп’ютер, шафа книжкова, стільці) 

 

74000.00 

9. Оплата бухгалтерських послуг ( 7000,00 х11 місяців)  77000.00 

10. Транспортні послуги з перевезення осіб з 

інвалідністю до закладів отримання соціальних  

послуг та в зворотному напрямку. 

 
100000.00 

 

11. Винагорода за послуги прибирання приміщення 

(4000.00 *11)  

44000.00 

 

12 Технічне обслуговування орг. техніки 6000.00 

 

Всього  1500000.00 

 

 

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 
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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 nnlozben@gmail.com    

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?  

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

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


