
Додаток З
до Порядку відбору громадських організацій 
для надання фінансової підтримки 
з бюджету міста Києва

Опис проекту для реалізації 
у 2020 році

Комплексні соціально-реабілітаційні послуги для людей з інвалідністю
Дарницького району міста Києва

(назва проекту)
Назва громадської організації, яка подає проект
Відокремлений підрозділ «Дарницька місцева (районна в місті Києві) організація 
Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних 
інвалідів» (ВП ДМО ВППІ в місті Києві), код ЄДРПОУ: 39954641
1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення 15 січня 2015 року
- предмет діяльності: Метою ВП ДМО ВППІ в місті Києві є діяльність, спрямована на
вивчення, дослідження, попередження, подолання і вирішення проблем інвалідів та 
інвалідності шляхом реалізації комплексу освітніх, просвітницьких науково-дослідних, 
практично-реабілітаційних процесів, а також на задоволення і захист законних соціальних, 
економічних, творчих, правових, вікових, національно-культурних, спортивних та інших 
спільних інтересів своїх членів. і,
- структура та чисельність: чисельність 200 осіб, є відокремленим підрозділом ГО «ВГО 
«Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», створеним згідно ЗУ «Про громадські 
об’єднання»
- джерела фінансування: фінансування з місцевого бюджету (бюджет міста Києва) 
благодійництво
- наявність ресурсів для виконання проекту: людський та інтелектуальний ресурс: 2016-2018
роки, фінансування за програмою «Турбота. Назустріч киянам»
2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту
Проект здійснюється з метою забезпечення реабілітаційного процесу людей з інвалідністю 
Дарницького району міста Києва засобами освіти, просвіти, культури і мистецтва
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 
особи з інвалідністю різних нозологій
2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
Кількість людей з інвалідністю в нашій державі неухильно збільшується. У цього явища є 
кілька причин: війна на сході України, в якій практично щоденно отримують поранення 
українські воїни, жалюгідний стан охорони здоров’я в державі, елементарне недоїдання 
українських громадян, українські дороги і травматизм на них, «старіння» будівель в містах і, 
відповідно, можливість побутового травматизму -  це ті фактори, які за мить можуть 
перетворити фізично здорову людину на людину з інвалідністю. Після цього починається 
тривалий і важкий процес реабілітації. Це, в першу чергу, відновлення (в межах 
можливостей) здоров’я, навчання користуванню компенсаційними засобами, оздоровлення, 
лікувальна фізкультура тощо. Однак найкращою реабілітацією для душі є реабілітація 
засобами культури і мистецтва, набуття особою з інвалідністю нових знань в галузі історії і 
культури, можливість займатися улюбленим хобі, спілкування з такими ж зацікавленими 
людьми. Все це доводить, що з втратою здоров’я життя людини не закінчуєть^ 
наснагу жити далі.

Однак далеко не кожен з цієї групи людей з інвалідністю може дозволити соЄ 
власний персональний комп’ютер. Між тим, наявність цього засобу комуні| 
значно розширити можливості людини з інвалідністю зору, і навіть з д і й с ї  

реабілітацію шляхом самоосвіти. Безумовно, в Києві працює бібліотека для неЗ
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далеко не кожне може до неї дістатися. Між тим, весь світ йде по шляху створення не 
бібліотек для окремих категорій населення, а адаптації вже існуючих бібліотек для потреб 
людей з вадами зору. Перший крок до цього Київ вже зробив, обладнавши за рахунок 
спонсорів спеціалізоване робоче (читальне) місце читача для людей з вадами зору в 
бібліотеці Лесі Українки. Тепер у нашої організації є можливість започаткувати створення 
такого робочого місця читача в Дарницькому районі міста Києва. Це надзвичайно важливий і 
суспільно корисний крок для всіх людей з вадами зору (не лише людей з інвалідністю), в 
тому числі -  для людей похилого віку, які не мають вдома сучасних гаджетів, але хотіли б 
компенсувати вади зору і пов’язані з ними незручності за рахунок технічних новинок, в тому 
числі -  шедеврів світової літератури, озвучених за допомогою звукових програм.

Люди вищеперерахованих категорій населення здебільшого потребують як юридичної, так 
і соціально-психологічної підтримки і допомоги. Однак такі послуги зараз є досить 
дорогими, і вони «не по кишені» людям з інвалідністю. Завдяки проекту, у нашої організації 
з’явиться можливість надати таку підтримку людям з інвалідністю, які мешкають в 
Дарницькому районі міста Києва.
В цілому, проект сприяє вихованню патріотизму, національної самосвідомості та само 
ідентифікації громадян України через надання знань з української історії, культури, 
мистецтва тощо в будь-якій доступній для сприйняття формі: лекція-демонстрація, екскурсія, 
пісенна творчість, надання навичок користування комп’ютером і розширення, завдяки цьому 
кругозору людей з інвалідністю.

Наша організація багато років займається реабілітацією осіб з інвалідністю засобами 
історії, культури та мистецтва, співпрацює з найкращими фахівцями в цих галузях, а 
найголовніше -  займається цим комплексно, що дозволяє досягти найкращих результатів.
2.4. План заходів з реалізації проекту

Етапи реалізації

Проведення 
просвітницько- 
культурологічних 
екскурсійних заходів по 
історії Києва для членів 
організації та
представників інших 
малозахищених верств 
населення Дарницького в 
місті Києві району

Опис заходів для 
здійснення етапу

Просвітницько- 
реабілітаційний захід
«Екскурсія для членів 
організації «Києво-
Поділ: місто в місті»
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Київський 
Латинський квартал: 
історія і сучасність»______
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Там, де виник 
Київ»
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Навколо 
Софійської площі в Києві»
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Панський 
Хрещатик»
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації
«Володимирська гірка - 
сад серед міста»_______
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Таємниці

Термін реалізації 
______ етапу_______

Протягом календарного 
року

Результати здійснення 
_________ етапу_________

Здійснення реабілітації та 
соціальної адаптації 
людей з інвалідністю 
шляхом набуття ними 
знань з історії рідного 
міста. В кожному з 
перерахованих 
тематичних 
просвітницько- 
реабілітаційних заходів 
(екскурсій) візьме участь 
до 25 осіб.



Старокиївської гори»
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Найдавніша 
вулиця Києва»
Просвітницько- 
реабілітаційний захід 
«Екскурсія для членів 
організації «Доба 
засвоєння класичної 
спадщини в Києві»

Проведення тематичних 
культурно-
реабілітаційних заходів 
(концертів) для членів 
організації та
представників інших 
малозахищених верств 
населення Дарницького в 
місті Києві району

Культурно-
реабілітаційний захід 
«Тематичний концерт 
української історико- 
патріотичної пісні для 
осіб з інвалідністю та 
членів їх родин 
«У країнська історія
словами пісні»

Протягом календарного 
року

Культурно-
реабілітаційний захід 
«Тематичний концерт до 
для осіб з інвалідністю та 
членів їх родин «Мамина 
вишня в саду»____________
Культурно-
реабілітаційний захід 
«Тематичний концерт для 
осіб з інвалідністю та 
членів їх родин «Повій, 
вітре, на Вкраїну»________
Культурно-реабілітаціний 
захід «Тематичний
концерт для осіб з 
інвалідністю та членів їх 
родин «Романс про 
закоханих: українські
пісні про кохання»________
Культурно-реабілітаціний 
захід «Тематичний
концерт для осіб з 
інвалідністю та членів їх 
родин Каїне, де твій брат, 
присвячений річниці 
військової агресії Росії 
проти України
Культурно-реабілітаціний 
захід «Тематичний
концерт для осіб з 
інвалідністю та членів їх 
родин «Люди, будьмо 
взаємно красивими»______

Проведення 
інтерактивних 
тематичних освітньо- 
реабілітаційних заходів 
(лекцій) з історії України 
для членів організації та 
представників інших 
малозахищених верств 
населення Дарницького в 
місті Києві району

Освітньо-реабілітаційний 
захід «Тематична лекція- 
демонстрація для дітей- 
інвалідів, дітей з родин 
переселенців з зони АТО, 
та дітей з
малозабезпечених родин 
«Стародавні винаходи: 
історія знахідок та
відкриттів»_______________

Протягом календарного 
року

Освітньо-реабілітаційний 
захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей 
з родин переселенців з

Здійснення реабілітації та 
соціальної адаптації 
людей з інвалідністю 
шляхом ознайомлення з 
історією держави через 
співану поезію. По 
кожному з тематичних 
культурно-
реабілітаційних заходів 
(концертів) запланована 
кількість учасників до 50 
осіб

Здійснення реабілітації та 
соціальної адаптації 
людей з інвалідністю 
шляхом набуття ними 
знань з історії держави. 
По кожному , з 
запланованих тематичних 
освітньо-реабілії 
заходів 
прогнозові 
учасникії] 
осіб



зони АТО, та дітей з 
малозабезпечених родин 
«Українська народна 
іграшка та її місце в 
світовій культурі»
Освітньо-реабілітаційний 
захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей 
з родин переселенців з 
зони АТО, та дітей з 
малозабезпечених родин 
«Гра -  справа серйозна: з 
історії української та 
світової іграшки».________
Освітньо-реабілітаційний 
захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей 
з родин переселенців з 
зони АТО, та дітей з 
малозабезпечених родин 
«Рушник, розшитий 
любов’ю»

Освітньо-реабілітаційний 
захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей 
з родин переселенців з 
зони АТО, та дітей з 
малозабезпечених родин 
«Побут та звичаї киян»
Освітньо-реабілітаційний 
захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей 
з родин переселенців з 
зони АТО, та дітей з 
малозабезпечених родин 
«Київ літературний, 
поетичний, містичний»

Проведення тематичних 
просвітницько- 

.реабілітаційних заходів 
(вистав) з історії України 
для дітей, в тому числі -  
дітей з інвалідністю та 
дітей з малозахищених 
верств населення
Дарницького в місті 
Києві району

Просвітницько- 
реабілітаційний захід, 
присвячений 
попередженню  
дорожнього травматизму 
та безпеці на дорогах 
«Вистава «Подорож в 
Королівство Трьох
кольорів», для дітей з 
інвалідністю та дітей з 
малозабезпечених сімей 
Дарницького району 
міста Києва»

Протягом календарного 
року

Просвітницько- 
реабілітаційний захід, 
присвячений
профілактиці інфекційних 
захворювань «Вистава 
«Намисто з Здравоярії 
або План Резидента 
Гриппа» для дітей з 
інвалідністю 
Дарницького району»

Просвітницько- 
реабілітаційний захід, 
присвячений проблемам 
спілкування «Вистава 
«Невдячний тигр» для 
дітей з інвалідністю та 
дітей з малозабезпечених

/Тепх>&*

Набуття дітьми-
учасниками заходів
навичок поведінки на 
дорогах, попередження 
інфекційних
захворювань, спілкуваш  
та поведінки в 
суспільстві. По кожному 
з запланованих
тематичних 
просвітницько- 
реабілітаційних заходів 
(вистав) прогнозована 
кількість учасників
складає до 50 осіб



сімей Дарницького 
району м. Києва»

Здійснення
безкоштовних юридичних 
консультацій для осіб з 
інвалідністю та інших 
малозахищених 
мешканців Дарницького 
району

Здійснення безкоштовних 
консультацій (1 раз на 
тиждень) кваліфікованим 
юристом

Протягом календарного 
року

Особи з інвалідністю та 
інші малозахищені 
мешканці Дарницького в 
місті Києві району 
отримують юридично- 
правову підтримку у 
вирішенні проблем 
правового характеру, що 
виникають в їхньому 
житті

Здійснення безкоштовної 
соціапьно-психологичної 
підтримки і допомоги 
оосбам з інвалідністю та 
іншим малозахищеним 
мешканцям Дарницького 
району

Здійснення безкоштовних 
консультацій 
кваліфікованим 
психологом

Протягом календарного 
року

Особи з інвалідністю та 
інші малозахищені 
мешканці Дарницького в 
місті Києві району 
отримують соціально- 
психологічну підтримку 
та допомогу

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси тощо) 
Організація має для реалізації проекту значні людські ресурси, зокрема -  фахівців, які є 
розробниками спеціалізованих реабілітаційних програм для людей з інвалідністю різних 
нозологій, мають знання та навички, які дозволяють правильно проводити екскурсії та лекції 
для осіб з вадами зору, осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату, осіб з вадами 
розвитку тощо. Методики є авторськими, запатентованими згідно діючого законодавства 
України.
2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісні 

результативні показники)
За час дії проекту буде проведено 24 реабілітаційних заходи культурно-мистецького та 
освітньо-просвітницького спрямування для людей з вадами зору (інвалідністю зору) і 
захворюваннями зору, отриманими внаслідок супутніх хвороб та членів їх сімей, 
учасниками яких стануть:

Тематичний просвітницько-реабілітаційний захід (екскурсія) -  до 25 осіб в 
кожному заході. Загальна запланована кількість учасників: 25 осіб X 9 заходів = 225 
осіб

Тематичний культурно-реабілітаційний захід (концерт) -  до 50 осіб в кожному 
заході. Загальна запланована кількість учасників: 50 осіб X 6 заходів = 300 осіб

Тематичний інтерактивний освітньо-реабілітаційний захід (лекція) -  до 35 осіб 
в кожному заході. Загальна запланована кількість учасників: 35 осіб X 6 заходів = 210 
осіб.

Тематичний просвітницько-реабілітаційний захід (вистава) -  до 50 осіб в 
кожному заході. Загальна запланована кількість учасників: 50 осіб X 3 заходи = 150 
осіб.

Таким чином, загальна прогнозована кількість людей з інвалідністю зору, 
захворюваннями зору, іцо виникли як ускладнення та супутня хвороба інших 
захворювань та членів їх сімей, охоплених реабілітаційними заходами культурно- 
мистецького та освітньо-просвітницького спрямування, складе 885 осіб. Проведені 
заходи сприятимуть реабілітації, соціальній адаптації людей з інвалідністю до середовища 
фізично здорових людей, і навпаки -  фізично здорових людей до середовища людей з 
інвалідністю. В перспективі це -  прямий шлях до побудови в нашій державі суспільства без 
бар’єрів, в якому люди з інвалідністю та фізично здорові громадяни є рівними не на папері, а 
в реальному житті. ^^й>емлей^
Під час дії проекту дарничани, які мають проблеми зі здоров’ям, в тому ні 
або отримали психологічні травми під час проведення бойових дій 
зможуть отримати безоплатну юридичну та соціально-психологічну пц 
Запланована кількість осіб, які отримають таку підтримку та допол 
допомога психолога-реабілітолога і до до 50 осіб -  консультації юриста-



Враховуючи кількість людей з інвалідністю та членів їх сімей, які матимуть змогу 
отримати консультації юриста-правознавця та психолога-реабілітолога, прогнозована 
кількість учасників проекту складатиме до 985 осіб.
2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту
Досвід реалізації проекту буде поширений за допомогою засобів масової інформації 
(телепрограми та радіопередачі, статті тощо).

№
п/г

Назва статті витрат 
на реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за 
одиницю, 

грн.

Вартість,
грн.

1 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія 
для членів організації «Києво-Поділ: місто в місті»

1 2950,00 2950,00

2 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія 
для членів організації «Київський Латинський 
квартал: історія і сучасність»

1 2950,00 2950,00

3 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Там, де виник Київ»

1 2950,00 2950,00

4 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Навколо Софійської площі в 
Києві»

1 2950,00 2950,00

5 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Панський Хрещатик»

1 2950,00 2950,0°

6 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Володимирська гірка -  сад серед 
міста»

1 2950,00 2950,00

7 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Таємниці Старокиївської гори»

1 2950,00 2950,00

8 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Найдавніша вулиця Києва»

1 2950,00 2950,00

9 Просвітницько-реабілітаційний захід «Екскурсія для 
членів організації «Доба засвоєння класичної 
спадщини в Києві»

1 2950,00 2950,00

10 Культурно-реабілітаційний захід «Тематичний 
концерт української історико-патріотичної пісні 
для осіб з інвалідністю та членів їх родин 
«Українська історія словами пісні»

1 2950,00 2950,00

11 Культурно-реабілітаційний захід «Тематичний 
концерт до для осіб з інвалідністю та членів їх 
родин «Мамина вишня в саду»

1 2950,00 2950,00

12 Культурно-реабілітаційний захід «Тематичний 
концерт для осіб з інвалідністю та членів їх родин 
«Повій, вітре, на Вкраїну»

1 2950,00 2950,00

13 Культурно-реабілітаціний захід «Тематичний 
концерт для осіб з інвалідністю та членів їх родин 
«Романс про закоханих: українські пісні про 
кохання»

1 2950,00 2950,00

14 Культурно-реабілітаціний захід «Тематичний 
концерт для осіб з інвалідністю та членів їх родин 
Каїне, де твій брат, присвячений річниці військової 
агресії Росії проти України

1 2950,00 2950,00

15 Освітньо-реабілітаційний захід «Тематична лекція- 
демонстрація для дітей-інвалідів, дітей з родин 
переселенців з зони АТО, та дітей з 
малозабезпечених родин «Стародавні винаходи: 

історія знахідок та відкриттів»

1 2950,00 2950,00

\%  :,Г
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^^вітньо-реабілітаційний захід «Тематична лекція 
ХІдяДдітей-інвалідів, дітей з родин переселенців 3 
®йи АТО, та дітей з малозабезпечених родин 

У^М)аїнська народна іграшка та її місце в світовій 
ЯФ/ьтурі»

1 2950,00 2950,00

^усвітньо-реабілітаційний захід «Тематична лекція 1 2950,00 2950,00



для дітей-інвалідів, дітей з родин переселенців 3 
зони АТО, та дітей з малозабезпечених родин «Гра 
-  справа серйозна: з історії української та світової 
іграшки».

18 Освітньо-реабілітаційний захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей з родин переселенців 3 
зони АТО, та дітей з малозабезпечених родин 
«Рушник, розшитий любов’ю»

1 2950,00 2950,00

16 Освітньо-реабілітаційний захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей з родин переселенців 3 
зони АТО, та дітей з малозабезпечених родин 
«Побут та звичаї киян»

1 2950,00 2950,00

17 Освітньо-реабілітаційний захід «Тематична лекція 
для дітей-інвалідів, дітей з родин переселенців 3 
зони АТО, та дітей з малозабезпечених родин 
«Київ літературний, поетичний, містичний»

1 2950,00 2950,00

18 Просвітницько-реабілітаційний захід, присвячений 
попередженню дорожнього травматизму та безпеці 
на дорогах «Вистава «Подорож в Королівство 
Трьох кольорів», для дітей з інвалідністю та дітей з 
малозабезпечених сімей Дарницького району міста 
Києва»

1 2950,00 2950,00

19 Просвітницько-реабілітаційний захід, присвячений 
профілактиці інфекційних захворювань «Вистава 
«Намисто з Здравоярії або План Резидента Гриппа» 
для дітей з інвалідністю Дарницького району»

1 2950,00 2950,00

20 Просвітницько-реабілітаційний захід, присвячений 
проблемам спілкування «Вистава «Невдячний 
тигр» для дітей з інвалідністю та дітей з 
малозабезпечених сімей Дарницького району м. 
Києва»

1 2950,00 2950,00

21 Оплата послуг залученого фахівця-юриста 16 годин на 
місяць х 12 
місяців

150,0 грн 
за годину

28800,00

22 Оплата послуг залученого фахівця (психолога- 
реабілітолога)

16 годин на 
місяць х 12 
місяців

150,0 грн 
за годину

28800,00

23 Матеріальне заохочення керівника організації 1 особа X 
12 місяців

4500,00 54000,00

24 Матеріальне заохочення бухгалтера організації 1 особа X 
12 місяців

4500,00 54000,00

25 Матеріальне заохочення секретаря-діловода 1 особа X 
12 місяців

4200, 00 30720,00

26 Придбання канцтоварів для власних потреб 
організації

комплект 1730,00 50 400,00

27 Оплата за користування офісною технікою 
(принтер) для потреб виконання проекту

1 Х 250
ДНІВ

75,0 на 
день

18750,00

28 Плата за користування офісною технікою 
(комп'ютер) для потреб виконання проекту

1 Х 250 
днів

150,0 на 
день

37500,00

Загальна сума витрат 317 780,00
* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності: 
надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах; 
закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше і

будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомий фінансових фондів;
організація і проведення розважальних за х о д ів ;^ ^ }  $^ р ок ов и х  наукових або технічних
досліджень; організація та проведення фуршетів, ба 
здійснення діяльності релігійного або політичногої

Підпис керівника громадської організації Петровський В.Б.


