ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Таксі для осіб із інвалідністю»
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат):
великий
□ малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть иащу. жшйюяпрп
масиву/мікрорайону):
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА,
м. Вінниця
В,ДД'Л з в е р н е н ь
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗІЕРНЕНЬ ЮРЦДН**ИХ ТА «Я М Н И Х ОСІБ)

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Дата

р^» "&Ж

індекс иГп - о -

м. Вінниця вул. Максима Шимка, 386, кв. 84, Громадська Організація «Пилум1« надії»-------4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Забезпечення транспортуванням осіб із інвалідністю 24/7 у м. Вінниця, яке буде
соціальним таксі для перевезення в будь-який час та будь кого із інвалідністю. Для цього
буде з команди відокремлений професійний водій.
5. Опис проекту (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 життя мешканців. Опис проекту не поеинен
містити вказівки на суб 'єкт, 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 ):
Метою нашого проекту є забезпечення транспортуванням осіб із інвалідністю 24/7 у
м. Вінниця, яке буде соціальним таксі для перевезення в будь-який час та будь кого із
інвалідністю. Для цього буде з команди відокремлений професійний водій.
Особливість ідеї полягає у тому, що водій, Черніков Володимир Анатолійович, є
людиною, вимушено переселеною з зони АТО. Наразі він є волонтером ГО «Полум’я
надії». Півроку тому він переїхав до сім’ї: донька Анна вже два роки є заступником голови
ГО «Полум’я надії», а дружина Вікторія є координатором проектів для ВПО, які вже понад
2 років реалізують надання допомоги ВПО в партнерстві з Міжнародним благодійним
фондом «Відкрите серце» та отримали підтримку від ГО «КримСОС» та УВКБ ООН.
Заробляючи перший час у новому для нього місті таксистом, одного разу Володимир
зіткнувся із ситуацією, коли жінка на ходунках стояла біля лікарні та викликала його с 20:
Вона пожалілась, що вже другу годину мерзне на вулиці, бо таксісти приїжджають, бачать,
що вона на ходунках і має зайву вагу, та вони відмовляються допомагати їй дістатися

домівки. З того дня Володимира, у якого батько був прикутий до візочка останні 15 років
життя, не покидає думка про його особисту відповідальність у цій сфері.
Транспорт для осіб з інвалідністю є актуальною сферою соціального
підприємництва. На сьогодні у Вінницькому регіоні за даними Міністерства соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України
проживають 118 073 осіб з інвалідністю та за даними Міністерства соціальної політики
Задачі:
- якісно надавати послуги соціального таксі по місту Вінниці 24/7 (задля технічкою
обслуговування транспорту та покриття амортизації)
- здійснювати перевезення у інші міста за попереднім замовленням
Підготовчий етап: знайти автотранспорт, який буде обладнаний необхідними
елементами (сидіння-трансформер, електро-гідравлічний/механічний пандус, «розумна»
підлога», ремень безпеки для фіксації особи, закріплення для візка) для безпечного та
повноцінного перевезення осіб із інвалідністю. Залучити ресурси для придбання цього
автотранспорту.
Основний етап: надати данні щодо режиму роботи до Департаменту соціальної
політики Вінницької міської ради про послуги соціального таксі; розклеїти об’явлення по
місту в місцях, які є найбільш актуальними для осіб із інвалідністю; розповсюджувати
рекламу у соціальній мережі та на сайті Вінницької міської ради.
Завершальний етап: щомісячний аналіз та моніторинг результатів
Календарний план
Понеділок-П’ятниця цілодобово

гаряча лінія

Субота-Неділя

за попереднім замовленням

Перевезення за межі Вінницької області

за попереднім замовленням

Ідея відповідає місії інноваційного міста «Стратегії розвитку Вінниці-2020», меті брати
участь у становленні сильної та активної територіальної громади, користуватися благами
міста, зручного для життя; формуванні сильної та активної громади, яка прагне
задовольнити потреби всіх городян і гарантує сталий економічний та соціальний розвиток
міста; вдосконалити транспортну систему, яка забезпечує високий рівень мобільності

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
користуватися результатами проекту)

(основні групи мешканців, які змолсуть

Особи із інвалідністю у місті Вінниця та у Вінницькому регіоні.
Кількість інвалідів за регіонами на 01.01.2016 року
за даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України та Пенсійного фонду України. Незалежно від виду пенсії, яку вони отримують.
Усього осіб із інвалідністю за даними Міністерства охорони здоров’я України на 2016 рік в
Україні - 2 614 061 осіб
Усього
Вінницька
область
118 073

І групи

II групи

III групи

діти-інваліди
до 18 років

12 489

34 530

64 271

6783

Усього осіб із інвалідністю за даними Міністерства охорони здоров’я України на 2016 рік в
Україні - 2 614 061 осіб
Усього
Вінницька
область
118 073

І групи

II групи

III групи

діти-інваліди
до 18 років

12 489

34 530

64 271

6783

За даними Міністерства соціальної політики України на 2015 рік 4572 особи
офіційно подавали заяву, що вони потребували забезпечення спеціальним автотранспортом,
та чи знайшли їх потреби відповідь, інформації не має.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
На офіційному сайті організації буде створена сторінка для оприлюднення відгуків з
проекту. Щодня збираються відгуки від осіб, які скористувалися послугами, та з дозволу
особи її будуть фотографувати після перевезення для прикріплення до відгуку. Щомісяця
аналізується кількість осіб, які скористалися послугами, та на першому етапі становлення
проекту розробляються заходи задля покращення реалізації проекту та охоплення більшої
кількості нужденних.
Звітність передбачає збір даних для ведення бухгалтерського обліку, програмного
звіту та звіту у соціальні мережі.
Якісні результати:
проектом охоплено Вінницький регіон
100% реагування на усі дзвінки осіб з Вінницького регіону
особи з інвалідністю мають змогу діставатися необхідного пункту
призначення у будь-який час доби та можуть сподіватися на допомогу водія у
розміщенні у транспорті
Кількісні результати:
- за рік надане транспортування 300 особам
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість
розробки проектно-кошторисної документації).

Орієнтовна вартість, грн

Складові завдання

650 000, 00 грн

1. Придбання автомобілю Ford Connect

3435, 00 грн

2. Технічний огляд на перший рік

230 000, 00 гэн

3. Додаткове обладнання

31 000,00 грн

4. Встановлення обладнання
РАЗОМ:

914 435,00 грн

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (с крім
його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж

З

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
для зазначених вище ц...

адреси

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 Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 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 Інтернет (за
наявності).
https://www.facebook.com/groups/579186528910085/
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)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОІЛРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно
вписати чітко і зрозуміло).
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 матимуть лише представники Вінницької міської ради:
Прізвище, ім’я, по батькові*

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса: М (ЬкМщЖ-,
-г---------------------- f------- *-----------e-mail: ТЛХ.
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Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)

Ц ы ии

Контактні дані
e-mail: Q
№ тел.

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: Й чол. О жін.
/
Вік: □ 16-18 О 19-31 □ 31-40П 41-50П 51-600 понад 60
Рід занять: □ Студент _ Працюю □ Безробітний Г Пенсіонер і
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Прізвище, ім’я, по батькові

Підприємець

Додаток
до Форми проекту
Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)
Назва проекту

г 0

ч

•

.................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ставлячи підпис в даному списку\ 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-УІ Забороняю надавати інформацію третій особами без моєї
згоди.

Заварзін Ігор
Володимирович
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Чернікова Ганна
Володимирівна
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Чернікова Вікторія
Миколаївна
Черніков Володимир
Анатолійович
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Черніков Ілля
Володимирович
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Матейціва Марія
Володимирівна
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Білецький Богдан
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