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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 )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
ГРУПА ДЕННОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х ”, який вказує тип проекту): 
проект: □  малий Х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): 
м. Чернігів

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

Вул. Захисників України, 9б, м. Чернігів, Чернігівська громадська організація «Голос 
батьків»

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Група денного денного догляду забезпечить надання соціальної послуги денного догляду для дітей 
з інвалідністю віком від 4 до 18 років, які не відвідують навчальні заклади, та молоді віком до 35 
років, які не отримують таку послугу в інших соціально-реабілітацйних установах. Така послуга 
була впроваджена в ГО «Голос батьків» в 2016 р. і підтвердила її актуальність. її надання дає 
можливість соціальної адаптації та реабілітації для дітей та молоді зі складними формами 
інвалідності, а батьки отримують можливість соціального перепочинку, загального покращення 
емоційної атмосфери в родині та покращення економічної незалежності родини.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):
Мета проекту - Підвищення рівня адаптації та соціалізації дітей та молоді з інвалідністю в м. 
Чернігові через надання соціальних послуг денного догляду в групи денного догляду та надання 
суміжних послуг, таких як консультаційні послуги з раннього розвитку, послуг соціальної 
адаптації до інклюзивного середовища в загальноосвітній школі, надання послуг соціально- 
побутової реабілітації, арт-терапії, тощо.

1



2

Бенефіціари:
- діти з інвалідністю м. Чернігова з 4-х до 18 років, які не відвідують навчальні заклади
- молодь з інвалідністю до 35 років яка не отримує послугу денного догляду в інших 

соціально-реабілітаційних установах.
- батьки/опікуни дітей та молоді з інвалідністю

Група денного перебування розрахована для надання послуги денного догляду 30 дітям.
Сім’ї можуть скористатися послугою як одноразово так і користуватися на регулярній основі. 
Перебування дитини в групі в 2018 р. розраховано максимально на 6 годин.
Харчування дитини на період перебування в групі забезпечується за рахунок батьків.
Для дітей, які відвідуватимуть групу регулярно розроблятимуться індивідуальні програми 
розвитку.
Під час перебування в групі дитина отримуватиме суміжні соціальні послуги (соціальної адаптації 
до інклюзивного середовища в загальноосвітній школі, надання послуг соціально-побутової 
реабілітації, арт-терапії, тощо). Батьки/опікуни отримуватимуть консультаційні та інформаційні 
послуги.
Для мало мобільних відвідувачів групи, а також для тих, хто потребує постійного супроводу буде 
забезпечено надання послуги транспортування.

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)

Участь у проекті доступна для усіх мешканців м. Чернігова, які мають дітей з інвалідністю. 
Орієнтовний графік роботи групи: понеділок -  п’ятниця з 9:00 по 18:00

Форма користування: безкоштовна.

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)

Наразі соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в Чернігові є дуже низькою.
На щастя все більше сімей, які мають дітей з інвалідністю, приймають рішення виховувати дитину 
в сім'ї (в Чернігівській області таких 80%), але нажаль для них можливості забезпечити реальну 
"повну" участь своїх дітей в суспільному житті є дуже обмеженими. Діти, батьки яких обирають 
виховувати їх в сім’ї, не отримують адекватної підтримки і не мають повноцінного доступу до 
послуг реабілітації та соціальної адаптації.
Однією з найбільш уразливих категорій цієї групи є діти, які не відвідують навчальних закладів 
(особливо якщо мають складні порушення здоров’я (зору, слуху, опорно-рухового апарату, 
мульти-вади, затримку психічного розвитку, розумову відсталість)) або визнані такими, що не 
можуть навчатися, а також молодь після 18 років з важкими формами інвалідності, які не дають їм 
можливості бути працевлаштованими, а можливості відвідувати соціально-реабілітаційні заклади 
на постійній основі є дуже обмеженою. Простіше кажучи, це діти та молодь, які потребують 
постійного догляду, формування та постійної підтримки побутових та соціальних навичок. Таким 
чином з суспільного життя випадає не тільки дитина, а й її батьки, оскільки мають забезпечувати
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догляд за дитиною і через це не тільки самі не можуть працювати, а й потребують фінансової 
допомоги від держави.

В Чернігові наразі існує лише:
- 1 спеціалізований заклад медико-соціальної реабілітації (Відродження) (послугу денного догляду 
не надає, послугу соціальної адаптації надає 2 рази на тиждень дитині в присутності і за участі в 
процесі батьків/опікунів), пріоритетними є медичні послуги за «путівками» 1 раз на півроку для 
дітей усіх категорій, а молодь після 18 років не може скористатися послугами цього закладу 
взагалі.
- 2 навчально-реабілітаційних комунальних заклади, які по суті є просто перейменованими 
спеціальними школам-інтернатами (для дітей з вадами зору та дітей з вадами розумового 
розвитку).
Можливостей для отримання послуги денного догляду для молоді старшої 18 років іще менше. 
Державні та комунальні заклади такої послуги в м. Чернігові не надають.
Тому вкрай важливо продовжити надання послугу денного догляду в групі денного перебування 
на базі ГО «Голос батьків», започатковану в 2017р. і розширити вікову категорію проекту.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн.

1. Оплата соціальних послуг соціальних робітників з 
денного догляду (12 місяців * 16 500 грн.)

198 000

2. Матеріально технічне забезпечення роботи групи 
денного догляду (12 місяців 5000 грн.)

60 000

3. Оплата послуг водія автобуса (12 місяців * 6 100 грн) 73 200

4. Оплата послуг соціального педагога (12 місяців * 5000 
грн0

60 000

5. Матеріально-технічне забезпечення роботи автобуса 
(паливно-мастильні матеріали, зап. частини) (12 місяців 
* 8000 грн.)

96 000

6. Придбання меблів для обладнання кімнат для груп 
денного догляду

15 000

7. Оплата послуг медичного працівника (12 місяців * 
4000 грн.)

48 000

8. Оплата послуг страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів

2 000

9. Технічне обслуговування транспорту 20 000
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10. Технічне обслуговування орг. техніки 3 000

11. Оплат послуг спеціаліста з ЛФК (12 місяців 3000 
грн.)

36 000

12. Оплата послуг психолога (12 місяців 3000 грн.) 36 000

13. Оплата послуг логопеда (12 місяців * 5000 грн.) 60 000

14. Оплата бухгалтерських послуг (12 місяців * 2500) 30 000

15. Продукти харчування для проведення занять з 
набуття та підтримки побутових навичок у дітей

24 000

РАЗОМ: 761 200

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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
golosbatkiv@gmail.com, garbuza74@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):

а) фотографії, які стосуються цього проекту,
б) опис послуг, що надаватимуться в рамках проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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Опис послуг, що надаються ГО «Г олос батьків» в рамках проекту «Соціальна 
адаптація дітей з інвалідністю в Чернігівській області» 

Послуги денного догляду (в форматі групи денного догляду)
Мета -  створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю 
втратили / не набули здатності до самообслуговування без надання місця для проживання.

Цільова група -  діти від 4 до 18 років, які не відвідують навчальні заклади на регулярній 
основі (навчаються вдома або в закладі за індивідуальною програмою) та молодь до 35 
років з функціональними та інтелектуальними порушеннями, що мають статус особи з 
інвалідністю віком потребують але не отримують послугу денного догляду в інших 
закладах, з м. Чернігова

Регулярність послуги
Надається 5 разів на тиждень в будні дні з 10:00 по 16:00, графік відвідувань визначається 
індивідуально за запитом законного представника дитини з інвалідністю.

Місце надання -  ГО Голос батьків

Заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду:
1. Надання санітарно -  гігієнічної допомоги: вмивання, обтирання, обмивання; купання; 
чищення зубів; миття голови; розчісування; гоління; обрізання нігтів (без патології) на 
руках або ногах; стрижка волосся (не модельна); вдягання, роздягання; зміна натільної 
білизни; допомога у користуванні туалетом (подача й виношення судна з подальшою 
обробкою); допомога у користуванні катетерами чи кало приймачами; зміна постільної 
білизни
2. Організація харчування й допомога у прийнятті їжі
3. Навчання користуванню та вироблення практичних навичок самостійного користування 
технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (протезами, ортезами, 
інвалідними колясками, катетерами, кало приймачами і т. п.)
4. Спостереження за станом здоров’я, допомога у проведенні процедур, пов’язаних зі 
здоров’ям: спостереження за станом здоров’я; контроль за прийомом ліків за приписом 
лікаря; збір матеріалів для проведення лабораторних досліджень (кал, сеча).
6. Надання допомоги у виконанні лікувально-фізичних вправ
8. Надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя й 
раціонального харчування (бесіди, спілкування, мотивація до активності)
9. Сприяння в організації денної зайнятості, дозвілля: сприяння у забезпеченні книгами, 
журналами, газетами, іграми; допомога у написанні й прочитанні листів; нагляд і 
допомога під час заняття рукоділлям; нагляд і допомога при відвіданні театрів, виставок й 
інших розважальних заходів.

Крім того в рамках послуги денного догляду здійснюються заходи соціально-побутової 
реабілітації а також надається можливість для проведення занять за індивідуальним 
планом навчання вчителями навчальних закладів, до яких зараховані відвідувачі групи 
денного перебування.

Послуга соціально-побутової реабілітації
Мета: забезпечення умов для соціальної адаптації дитини з інвалідністю, активної 

участі в житті, набуття соціального статусу, здатності до підтриманої суспільної і 
родинно-побутової діяльності.

Цільова група -  та сама
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Місце надання -  ГО Голос батьків

Заходи, що складають зміст соціальної послуги соціально-побутової реабілітації:
• навчання дитини з інвалідністю основних соціально-побутових навичок: позитивних 
стереотипів поведінки та побутової безпеки, самообслуговування в побуті, користуванню 
побутовими приладами, ведення господарства, приготування їжі, практичного рахування, 
орієнтуванню в навколишньому та побутовому середовищі, орієнтації та пересування в 
населеному пункті, комунікативних навичок, підтриманого ухвалення рішень і захисту 
власних прав та інтересів, ведення здорового способу життя, розуміння статевої фізіології 
та налагодження статевих взаємин;

• соціально-середовищну адаптацію та пристосування до навколишнього середовища, 
набуття навичок, які забезпечують можливість самостійного життя із підтримкою; 
сприяння в діяльності в конкретних соціально-побутових умовах, пристосуванні до цих 
умов і до своїх обмежень життєдіяльності.

• організацію дозвілля та проведення культурних заходів;
• розвиток ігрових навичок, виявлення та розвиток творчих здібностей і залучення до 
творчої діяльності;
• виховання культури поведінки, самодисципліни, уміння володіти собою у складних 
життєвих ситуаціях тощо;
• формування навичок використання інформації (знаки дорожнього руху, телефон, 
годинник, гроші тощо);
• розвиток умінь концентрувати увагу та здійснювати контроль за руховою діяльністю в 
побутових умовах;
• формування навичок самоаналізу й отримання навичок позитивного сприйняття себе та 
навколишніх;

Послуги надаються із забезпеченням транспортування отримувачів послуги денного 
догляду та соціально-побутової реабілітації до місця надання цих послуг.
Регулярність послуги
Надається відовідно до графіку надання послуг денного догляду та соціально-побутової 
реабілітації

Місце надання -  по місту Чернігів та Чернігівському району до ГО Голос батьків 

Заходи, що складають зміст транспортної послуги:
- Збір дітей та молоді з інвалідністю з місць їх проживання, доведення їх до місця надання 
послуг;
- Розвезення до місця проживання після надання послуг;
- забезпечення супроводу дітей з інвалідністю під час транспортування.
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ГРУПА ДЕННОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ГО «ГОЛОС БАТЬКІВ»

Це якісним догляд та розвиток творчого потенціалу

Розвиток побутових навичок



Розвиток дрібної моторики та фізичні вправи



Формування навичок поведінки в соціумі

Індивідуальний підхід



Вивчення народних традицій та патріотичне виховання



Знайомство з різними професіями



Організація дозвілля
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Ми намагаємося знайти доступні форми роботи для всіх дітей.


