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 ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів): Створення доступних правоохороних послуг у м.
Вінниці
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує розмір витрат):
□ великий
□ малий
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону)4.Ленінський р-н
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: м. Вінниця, вул. Пирогова,4
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Впровадженню моделі доступності правоохоронних послуг для маломобільних груп
населення за принципами універсального дизайну у приміщенні відділу поліції м.
Вінниці за адресою: вул. Пирогова,4.
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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 повинен
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 ):
Сьогодні в Україні спостерігаються часті порушення поліцейськими прав людей з
інвалідністю через недостатній рівень знань щодо осіб з інвалідністю, низький рівень
загальної культури у спілкуванні та наданні правоохоронних послуг особам з інвалідністю на
рівні європейських стандартів, архітектурну недоступність будівель і приміщень поліції для
маломобільних груп населення. Проблему ускладнює те, що часто поліцейські сприймають
такий стан речей як нормальний і не розуміють, яким чином ситуація має бути виправлена та
чому вона потребує змін, саме тому є нагальна потреба у системній роботі із поліцейськими у
рамках даного проекту. Також більша частина громад, у тому числі люди з інвалідністю, в
Україні не усвідомлює, що саме громада має взаємодіяти з патрульною поліцією на

партнерських засадах у межах загальновизнаного у світі підходу community policing.
• Основні ціль:
Основна ціль - підвищення рівня надання правоохоронних послу на рівні
громади м. Вінниці шляхом впровадження моделі доступності правоохоронних послуг
для маломобільних груп населення
за принципами універсального дизайну у
приміщенні відділу поліції м. Вінниці за адресою: вул. Пирогова,4.

Діяльність проекту буде спрямовано на розв'язання проблеми низької доступності
правоохоронної системи у м. Вінниці для осіб з інвалідністю, зокрема на розвиток загальної
культури працівників поліції у спілкуванні та наданні послуг захисту прав особам з
інвалідністю на рівні європейських стандартів, створення безбар'єрного середовища,
підвищення загального рівня по інформованості щодо юридичних, соціальних,
психологічних та власне комунікативних аспектів доступу людей з інвалідністю до
правоохоронних послуг та підвищення в такий спосіб можливості людей з інвалідністю
реаліреалізувати свої базові права та свободи.
Завдяки впровадженню моделі доступності правоохоронних послуг для МГН за
принципами універсального дизайну у приміщенні відділу поліції м. Вінниці за адресою:
вул. Пирогова,4, і в подальшому розповсюдженню досвіду даної моделі у роботу відділів та
підрозділів ГУНП у Вінницькій області буде забезпечено покращення доступності та
зручності правоохоронного середовища, поліцейських закладів та правоохоронних послуг
для використання всіма людьми без обмежень, беручи до уваги потреби людей з
інвалідністю, що сприятиме забезпеченню дотримання прав людини у м. Вінниці та
Вінницькій області.
У Стратегії розвитку «Вінниця-2020» зазначено СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ
4 ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ, згідно якого «Місто повинно нарощувати
можливості для забезпечення благополуччя мешканців та їх сімей», «...м. Вінниця прагне
підвищити рівень залучення городян у суспільне життя, розширяти можливості їх
самореалізації як соціальних суб’єктів через формування різних колективних міських
ідентичностей, таких, як Ціль 5 вищезазначеного стратегічного пріоритету: «Місто
соціальної згуртованості», а саме: у Стратегії зазначено, що «Як місто соціальної
згуртованості, Вінниця бере на себе зобов’язання втілювати в життя на місцевому рівні
засади Конвенції ООН «Про права інвалідів». Місто буде підтримувати різноманітні
заходи, спрямовані на заохочення, захист та забезпечення повного й рівного здійснення
всіма людьми з функціональними обмеженнями (людьми з інвалідністю) всіх прав людини
й основоположних свобод.
Важливу роль у підвищенні якості життя і забезпеченні соціального захисту
категорій мешканців, які його потребують, відіграють соціальні послуги». Саме тому,
виникає необхідність сприяння щодо підвищення якості правоохоронних послуг для
мешканців м. Вінниця, особливим чином особам з інвалідністю. Впровадження нових
недискримінаційних підходів у системі правоохоронних послуг на рівні м. Вінниці
забезпечить реалізацію прав маломобільних верств населення, особливим чином осіб з
інвалідністю.
Реалізація даного проекту позитивно вплине на подальше життя мешканців м. Вінниці,
а саме:
1.
м. Вінниця стане першим містом в Україні, в якому буде впроваджено модель
доступності правоохоронних послуг для маломобільних груп населення за принципами
універсального дизайну. 2.Буде сформовано стратегію створення безбар'єрного середовища
у приміщеннях поліції м. Вінниці та Вінницької області.З.Підвищеться
рівень
толерантного ставлення поліцейських до маломобільних груп населення, у тому числі до
осіб з інвалідністю.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
(основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Основною цільовою аудиторією проекту будуть маломобільні групи населення, а
саме: люди з інвалідністю, люди літнього віку, особи з тимчасовими порушеннями
здоров’я тощо.Не менше ніж 20 тис. осіб (12 тис.-жінок, 8 тис. - чоловіків), які
відносяться до МГН отримає користь від проекту, із них люди з інвалідністю- не менше
13 тис. осіб(7 тис. жінок, 5 тис. чоловіків), літні люди- не менше 5 тис.(4 тис. жінок, 2,5
тис. чоловіків), та інші маломобільні групи населення - не менше 2 тис. осіб (1000
жінок, 500 чоловіків), не менше ніж 250 осіб із числа поліцейських.
Непрямими отримувачами користі від проекту є жителі громади м. Вінниці. Не
менше ніж 200 тис. осіб, із них не менше ніж 130 тис. жінок та не менше ніж 70 тис.
чоловіків скористаються результатами проекту.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Короткострокові:
1. У прес-центрі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області буде
проведено прес-конференцію із сурдоперекладом, присвячену початку реалізації
проекту. Широка громадськість, у тому числі люди з інвалідністю будуть
проінформовані про початок реалізації проекту. Не менш ніж 10 представників ЗМІ,
членів ГО, людей з інвалідністю, поліцейських стануть учасниками прес-конференції.
2. Спільно з Управлінням забезпечення прав людини НП України буде розроблено та
встановлено тактильні таблички мовою Брайля у відділу поліції м. Вінниці за адресою:
вул. Пирогова,4 (1шт. про орган поліції, 1шт. графік прийому громадян поліцейськими
з телефонами гарячих ліній, Юшт.пам'ятки затриманим з їхніми правами та
обов'язками, 1 шт. вхід, 1 шт. вихід, 1 шт. про виклик допомоги ). Тактильні таблички
буде виготовлено ПОГ "Ресурсний центр "Безбар'єрна Україна".
3. Буде встановлено підйомну платформу у відділі поліції м. Вінниці за адресою: вул.
Пирогова,4 .
4. Буде проведено дводенний тренінг для персоналу відділів поліції м. Вінниці з питань
універсального дизайну та впровадження моделі доступності правоохоронних послуг
для МГН у м. Вінниці. Учасниками стануть не менше ніж 35 осіб. (Тренерами будуть
Саранча І. та психолог ГО «Паросток» Смірнова О .).
5. Протягом 2019р. будуть надані консультації (у тому числі через Скайп із залученням
експерта з архітектурної доступності Я. Грибальського) керівникам поліцейських
установ Вінниччини щодо застосування принципів універсального дизайну, враховуючі
специфічні особливості кожної поліцейської установи. Буде надано не менше ніж 50
консультацій.
6. Буде проведено підсумковий круглий стіл у прес-центрі Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області щодо створення ефективного механізму
застосування принципів універсального дизайну в правоохоронній діяльності м.
Вінниці та Вінницької області. Не менше ніж 35 осіб стануть учасниками підсумкового
круглого столу. Тривалість 2 години.

Довгострокові: 1. впроваджено
модель доступності правоохоронних послуг для
маломобільних груп населення за принципами універсального дизайну у приміщенні
відділу поліції м. Вінниці за адресою: вул. Пирогова,4. 2.Сформовано стратегію
створення безбар'єрного середовища у приміщеннях поліції м. Вінниці та Вінницької

З

області.З.Сформовано толерантне ставлення поліцейських до маломобільних груп
населення, у тому числі до осіб з інвалідністю.

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-).

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1. Виготовлення тактильних табличок мовою Брайля
(Про орган поліції (297x250)

1*399,60=399,60

2. Виготовлення тактильних табличок мовою Брайля
(Графік прийому громадян поліцейськими з телефонами
гарячих ліній (700x550)

1*1836,00=1836,00

3. Виготовлення тактильних табличок мовою Брайля
(Пам'ятка затриманим з їхніми правами та обов'язками
(297x420)

10*669,60=6690,00

4. Табличка вхід дубльована шрифтом Брайля розміром
250x250 мм ПВХ жовтого кольору

1*345,00=345,00

5. Табличка вихід дубльована шрифтом Брайля розміром
250x250 мм ПВХ жовтого кольору

1*345,00=345,00

б.Табличка (виклик допомоги) дубльована шрифтом
Брайля розміром 200x100 мм композит жовтого кольору

1*150,00=150,00

1.Підйомна платформа

1*380 138,50=380 138,50

8. Вартість виконання монтажних робіт для встановлення
підйомної платформи

1*18000,00=18000

РАЗОМ:

407904,00

Власний внесок ГО «Паросток»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Витратні матеріали для офісної техніки 6 міс.* 200,00 =1200,00
Оплата комунальних послуг
6 міс.* 600,00=3600,00
Банківські послуги 6 міс. *150,00=900,00
Канцтовари (папір) 6 міс. * 150,00=900,00
Матеріальне заохочення 3 особи 4653,75*6 міс.=27922,50
Обладнання: Lenovo IdeaPad 100: 9 202,00.
МФУ А4 Epson L486 Фабрика друку з WI-FI: 6 423,00
Проектор Optoma Х341:11 317,00.

екран ЛесІІеаГ БІШ -1102 180смх 180см.: 1 645,00
9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Вінниці 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
............................................................................ для зазначених вище цілей

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).

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

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ 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 виконавша органів, відповідно до вимог Закону України ".Про
захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію
третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:
Прізвище, ім’я, по батькові*

Саранча Ірина Григорівна

Контактні дані

Підпис

Поштова адреса: 21036, м.
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Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)
Контактні дані
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