
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проект)'
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ П У Н К ТИ  Є ОБОК»ЯЗКОВНМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Чужих дітей не буває!

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ...у", який вказує розмір 
витрат):

+ великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву .житлового
масиву/мікрорайону)-.
м. Вінниця

3. Адреса, назва усганови/закладу, будинку:
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організ 
спілка інвалідів - УСІ»

а ції
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРЦД«*НИХ ТА ЯЗИЧНИХ ОСІБ)

Індекс4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Створити умови для розвитку дітей з особливими потребами та навчання~батьків7 
використовуючи в роботі сучасні методики АВА (прикладний аналіз поведінки) та 
сенсорної інтеграції.

5. Опис ироекгу (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований: 
запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше .ж и ття мешканців. Опис проекту не повинен 
м істити вказівки на суб скт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також• 
обов язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Основна мета проекту; Надати кваліфіковану допомогу дітям з порушенням розвитку 
використовуючи сучасні науково доведені методики. Найбільша проблема, що в 
жодному навчальному закладі України не навчають фахівців методикам АВА 
(прикладний аналіз поведінки) та сенсорної інтеграції, але як світова практика 
показала використовуючи данні методики всі діти підлягають навчанню, коли 
знімаються певні бар’єри та проводиться якісне навчання.
В зв'язку з прийняттям змін до закону про освіту з 2017 р. діти мають право навчатися 
в інклюзивних класах, проект дозволить дітям успішно адаптуватись в інклюзивне 
середовище. Крім корекційних занять з дітьми, буде проводитись адаптація та 
соціалізація їх в інклюзивному середовищі навчаючи батьків, вихователів, асистентів,



вчителів, психологів використовувати сучасні методики роботи, залучаючи до роботи 
провідних як вітчизняних так і міжнародних фахівців.

Проект відповідає основним пріоритетам розвитку міста Вінниці, 
визначеним Стратегією розвитку «Вінниця-2020», впроваджує сучасний інноваційний 
підхід, який спрямований, формувати в усіх членів територіальної громади відчуття 
приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє відповідальність за розвиток міста та 
дбає про захищеність і рівні можливості для всіх мешканців, зокрема дітей з 
особливими потребами та їх батьків.

6. Обгрунтування бенефініарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Діти з порушенням розвитку та їх батьки, фахівці та люди, які будуть в інклюзивному 
середовищі.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Дасть можливість покращити життя як самих дітей з порушенням в розвитку так і їх 
сімей. Вони зможуть успішно інтегруватись та надалі соціалізуватись в навчальних 
закладах м. Вінниці, отримати фахову спеціальність, та основне діти з особливими 
потребами в подальшому не будуть ізольовані в лікарнях, спеціальних закладах де 
держава буде змушена витрачати кошти на виживання таких людей, діти які отримають 
корекцію поведінки будуть соціалізовані та принесуть користь суспільству в цілому.
Для учасників інклюзивного середовища важливим буде взаємодопомога, толерантне 
ставлення у житті з людьми з особливими потребами.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, мас містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, і рн

1. Навчання фахівців та батьків сучасним методикам 
(тренінги, семінари, очні та заочні курси) 
залучення провідних як вітчизняних так і 
міжнародних фахівців. Супервізія дітей.

400 000.00

2. Закупівля обладнання для можливості фізичного 
розвитку та занять по сенсорній інтеграції дітей з 
порушеннями розвитку

300 000.00

3. Наукові книги, дидактичний матеріал, 
комунікатори. 90 000.00

4. Надання соціальних послуг 210 000.00

РАЗОМ : 1 000 000,00



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, икі належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують ню пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться.
Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення 
наступної сторінки (необхідно додати пригінні списку у  паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ІМ І,  з мстою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси і 

для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дат згоду па використаний свогї електронної адреси....................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка с недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення 
проекту з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі 
Ііггернет (за наявності).

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї. які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

З





СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЧДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШ І

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської 
ради та  її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних від 
01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації мат имут ь лиш е представники В інницької м іської ради:

Ім 'я та Прішнінс ** Контактні дані ГІідпнс***

1. Олеся Самойленко Поштова адреса: 1/ л . /У

І/
е-таіі:

№
тел.:

Серія га
№
паспорту

2. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

С ерія га
№
паспорт)

3. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської 
ради.

Пол: чол. жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  ЗІ -40 □  4 І-50П  5І-60П понад 60
Рід занять: І □ Студент [ Працюю Безробітний Пенсіонер Підпригмець

*


