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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 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
27 

 

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

 

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

 

«Послуги соціальної реабілітації, денного догляду та зайнятості  для 

людей з інвалідністю».   

 

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

проект:   х малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Вся територія міста Чернігів (Деснянський та Новозаводський райони ) 

 

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

м. Чернігів,  

юридична адреса: вул. 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)  

Організація послуг соціальної реабілітації, денного догляду та зайнятості - є необхідними 

послугами для покращення якості життя, підвищення рівня соціалізації, емоційного та 

психологічного стану для молоді з інтелектуальними порушеннями та їх батьків. 

У місті Чернігові немає жодної установи, яка  надає професійно  послуги соціальної 

реабілітації та денного догляду  молоді з інтелектуальними порушеннями.  

 

 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 
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В межах проекту «Бюджету участі» будуть  надаватися послуги соціальної реабілітації, 

денного догляду та зайнятості, для осіб з інтелектуальними порушеннями, буде 

розроблено «Методичні рекомендації» для вчителів, волонтерів, студентів та батьків за 

експериментальною Програмою курсу «Соціально – побутова реабілітація для людей з 

інтелектуальними порушеннями». Випуск «Методичних рекомендацій» буде зроблено за 

додаткові кошти благодійників. 

Одночасне перебування отримувачів послуг від 8 до 15 осіб ( залежіть від складнощів 

інтелектуального та поведінкового розладів клієнтів), враховуючі індивідуальні заняття в 

день може отримати послуги до 20 осіб.  

Буде запроваджена нова супутня послуга корекція поведінкових розладів.  

Клієнти протягом року будуть отримувати послуги соціальної реабілітації  

( за експериментальною програмою), денного догляду та зайнятості ( фізична реабілітація, 

психологічний супровід, арт – терапія, розвиток творчих здібностей, праце терапія, 

музичні заняття, казко терапія, заняття за методикою Теренкур та інше) 

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.  

Харчування клієнтів забезпечуватиметься за рахунок батьків ( опікунів).  

Для клієнтів які будуть користуватися послугою постійно буде проводитися  первинне  і 

поточні оцінювання рівня життєво – необхідних  компетенцій.  Розроблятиметься  

індивідуальний план соціалізації при наявності індивідуальної програми реабілітації. 

Для батьків 1 раз на місяць будуть проводитися заняття з психологічного розвантаження, 

для  покращення  їх емоційного стану і недопущення стану  вигорання  

( тому що батьки цілодобово знаходяться під нервовим напруженням через  

непередбачений стан дитини). 

Для людей з інвалідністю різних нозологій  будуть працювати соціально – творчі 

майстерні ( майстерня з виготовлення сувенірної продукції; еко – майстерня, поліграфічна 

майстерня), яка буде працювати 2 рази на місяць по суботах . 

  

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 вік від 18 років і інвалідність внаслідок інтелектуальних порушень та батьки які 

мають дітей з інвалідністю будь якої нозології. Соціально - творчі майстерні можуть 

відвідувати люди з інвалідністю від 10 років різних нозологій.  

Час доступності з 09.00 – до 17.00 години з понеділка до п’ятниці, та по суботах  з 10.00 – 

до 12.00 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; 
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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: Адаптувати людей з інвалідністю  до життя в громаді, шляхом надання послуг 

соціальної  реабілітації , денного догляду та зайнятості.   

Учасники проекту:  

Молодь (від 18 років) з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень; 

Люди з інвалідністю від 10 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.  

Для дітей з інвалідністю в місті існують комунальні навчально – реабілітаційні заклади № 

1 та № 2, ЧЦМСР «Відродження», діти  включаються в шкільне інклюзивне середовище, 

але після досягнення 18 річчя, залишаються без зайнятості, соціалізації, колективного 

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 супроводом.  

Благодійна організація «Логос» має 14 річний досвід надання послуг зазначеній категорії 

осіб, маємо відповідну матеріальну базу для  соціалізації осіб з інтелектуальними 

порушеннями. В 2017 році розробили на випробували експериментальну  Програму курсу 

«Соціально – побутової реабілітації людей з інтелектуальними порушеннями».  

Протягом проекту буде вивчено потребу у соціальних послугах клієнтів організації, 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 внаслідок інтелектуальних  порушень. 

Реалізація проекту надасть можливість підвищити якість життя людей з інвалідністю,  

покращить їх емоційний та психологічний  стан.  

Особи з  інтелектуальними  порушеннями отримають послуги соціальної реабілітації, 

денного догляду та зайнятості, 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 соціально – творчих майстерень надасть можливість людям з інвалідністю 

розвивати свої творчі здібності, зайняти себе під час вихідних корисною працею.  

Родини міста, які мають дітей з інтелектуальними порушеннями  будуть проінформовані 

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

Суспільство людей потребує насамперед матеріальних джерел існування. Не всі фінансові 

витрати вертаються жаданим ринковим прибутком. Інвестиції у сферу соціальних послуг 

та реабілітації людей з особливими потребами мають найвищі дивіденди –  щира 

вдячність людей з інвалідністю за турботу, їх соціалізація,  позбавлення самотності у 

щоденній  боротьбі з хворобою, відчуття власної гідності, повноти і радості життя! 

 

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

вартість)   
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Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. . Винагорода за роботу  соціальних працівників  , що 

надаватимуть послуги  соціальної  реабілітації, денного 

догляду та зайнятості, корекція поведінкових розладів, ( 

5 ставок) з нарахуваннями на 11 місяців 

253600.00 

2.  Витрати на телефон та Інтернет на 11 місяців 2200.00 

3.  Матеріально-технічне забезпечення надання послуги 

денного догляду та соціально – творчих майстерень 

(2000.00 грн. х 11 місяців)  

22000.00 

3. Оплата послуг прибиральниці з нарахуваннями (0,5 

ставки на 11 місяців) 
22000.00 

РАЗОМ: 299800.00 

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 

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  

та телефону 0674397165  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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