
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація 
якого планується за рахунок коштів Бюджету 
громадських ініціатив їй.Вінниці у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не бічьше 15 слів):
....................  «Тифлоцентр» - бібліотека без бар’єрів»

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

Х П  великий И  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону) :

..................................Центр міста...........................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

................21036 м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 4

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення на базі Центральної міської бібліотеки імені Бевза «Тифлоцентру» -

безбар’єрного середовища та забезпечення вільного доступу незрячих та слабозорих людей 

до об’єктів соціальної інфраструктури, підвищення соціальної інтеграції незрячих та 

слабозорих людей.

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 ) : ...............................................

Мета проекту - надання вільного доступу до знань та інформації громадянам з вадами 
зору, їх інтеграції в культурний простір громади. Наша місія - підвищення якості життя 
людей з вадами зору, в тому числі молоді і дітей, засобами новітніх технологій.

Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами, а саме з вадами зору є 
доволі актуальною темою, адже втрата людиною можливості сприймати зорову інформацію 
справедливо вважається однією з найтяжчих форм втрати здоров’я. Це суттєво утруднює 
всілякі прояви життєдіяльності людини, а особливо -  в сфері освіти.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
І РЕЄСТРАЦІЯ З О Є Р Ш іо  ЮРИДИЧНИХ ТА  ОСІБ*

~Дата Ш7Ї& <20/6 ~

Індекс _ Ко^О/



Дана проблема потребує постійного вивчення з метою покращення обслуговування 
користувачів з вадами зору.

Модернізація систем соціального захисту і забезпечення соціальної інтеграції є 
актуальним викликом для кожної громади. Просування та втілення принципів соціальної 
згуртованості, тендерної рівності і рівних можливостей для всіх є однією з цілей міста.

Даний проект відповідає Стратегії розвитку «Вінниця 2020» пріоритету ЯКІСТЬ 
СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ, Цілі 5: Місто соціальної згуртованості. Згідно програми «Вінниця 
-  місто, зручне для всіх» створення тифлоцентру буде направлене на соціальну адаптацію 
людей з вадами зору. Буде створено сприятливе середовища для слабозорих та сліпих, що 
дозволить розвивати органи чуття, отримувати інформацію про навколишній світ, 
соціалізуватися -  важливий аспект для повноцінного суспільства загалом.

Об'єднання джерел інформації, їх сумісне використання, розвиток партнерства -  все це 
сприяє тому, щоб існуючі технічні досягнення стали доступні більш широкому колу 
користувачів.

В плані доступу до інформації, включаючи ресурси Інтернету, комп’ютер надає інваліду 
по зору практично рівні можливості зі зрячим користувачем. Для багатьох інвалідів 
бібліотека є єдиним місцем доступу до електронних ресурсів.

До послуг відвідувачів «Тифлоцентру» придбання 1 комп'ютера, обладнаного спеціальною 
програмою для незрячих та слабозорих людей - «Supernova Reader Magnifier», придбану в 
рамках проекту «Побачте нас» від БФ «Подільська громада», яка озвучує інформацію з 
екрана; спеціальний відеозбільшувач, за допомогою якого можна прочитати будь-яку книгу з 
фонду бібліотеки; придбання DAISY (Дейзі) плеєра - електронного пристрою для 
прослуховування книг в форматах Daisy; облаштування «Тифлоцентру» апаратно- 
програмним комп'ютерним тифлокомплексом з синтезом мови, практично, є робочим 
комп'ютеризованим місцем незрячого користувача, школяра, студента. Навіть повністю 
сліпий оператор, завдяки програмі екранного доступу з синтезом мови і брайлівські дисплеї, 
може виконувати будь-які роботи з текстовими масивами, вводячи, обробляючи і редагуючи, 
виводячи тексти на друк. 100 книг сучасної української літератури шрифтом Брайля та 
настільні ігри для незрячих для дозвілля у бібліотеці.

Відповідно до ратифікованої Верховною Радою України Конвенції про права інвалідів, 
для забезпечення можливості інвалідам вести незалежний спосіб життя і бути соціально 
активними, потрібно вживати належні заходи для забезпечення інвалідам доступу нарівні з 
іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку, включаючи 
інформаційно-комунікаційні технології та системи, а також до інших об'єктів і послуг. Ці 
заходи, які включають виявлення й усунення перешкод і бар'єрів, що заважають доступності, 
повинні поширюватися, зокрема, на будівлі, дороги, транспорт і інші внутрішні та зовнішні 
об'єкти, включаючи школи, житлові будинки, медичні установи та інші заклади, в тому 
числі, заклади культури.

Для зручності та безпеки у пересуванні людей з вадами зору до «Тифлоцентру» плануємо 
облаштувати спеціальну доріжку з тактильною плиткою від трамвайної зупинки «Площа 
Василя Стуса» до центрального входу бібліотеки -  вул. Хмельницьке шосе, 4 (приблизно 300 
м). На жаль прилегла територія знаходиться в дещо занедбаному стані і не зовсім адаптована 
для людей з вадами зору. Стан тротуарного покриття, бордюрів та прилеглого трав’яного 
газону алеї не є задовільним. З частини трухлявих дерев постійно падає гілля, що створює 
небезпеку. Враховуючи вищезазначене, просимо посприяти в якісному перетворенні даної 
території в функціонально наповнений об’єкт з відповідними елементами благоустрою, 
доглянутою зеленою зоною та зоною для відпочинку. Для цього необхідно капітально
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відремонтувати ділянку дороги, тротуари, бордюри довкола бібліотеки та викласти 
спеціальну тактильну плитку.

Всі послуги «Тифлоцентру» для людей з вадами зору та незрячих будуть безкоштовні!
На жаль, все перелічене вимагає значних коштів, тому для бібліотеки, як основного 

джерела інформації, створювати відповідне обслуговування доволі важко.
P. S.
Статистика:
Сліпі читачі читають значно більше, ніж зрячі. За підрахунками, в середньому українець 

прочитує 12 книжок за рік. А типовий читач спеціалізованої бібліотеки для незрячих -  50-52 
книжки.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Основна цільова група проекту-це категорія незрячих та слабозорих людей.

На обліку в первинних організаціях Вінницької 0 0  УТОС налічується 1201 людина, з них:

інвалідів 1 групи -  б іб  чол.

інвалідів 2 групи -4 9 9  чол.

інвалідів 3 групи -  28 чол.

інвалідів з дитинства до 18 років -  2 чол.

зрячих- 5 6  чол.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть можливість створити умови для функціонування системи надання 

доступних і якісних послуг для людей з вадами зору.

В рамках проекту буде створено безперешкодний доступ людей з вадами зору до 

«Тифлоцентру» завдяки комплексному благоустрою прибудинкової території біля бібліотеки.

1 комп'ютер у ЦМБ імені Бевза буде обладнано спеціалізованою програмою для слабозорих 

«Supernova Reader Magnifier».

«Тифлоцентр» буде забезпечений апаратно-програмним комп'ютерним тифлокомплексом з 

синтезом мови.

В рамках проекту бібліотека придбає 100 книг сучасної української літератури шрифтом Брайля. 

Буде придбано DAISY (Дейзі) плеєр Milestone 212 - це мініатюрний плеєр аудіо книг для сліпих 

людей, що відтворює не тільки спеціальні формати аудіо книг для сліпих типу DAISY (Дейзі) і LKF, а й 

популярні аудіо формати MP3, ААС, WAV, WMA, текстові файли.

Більше 1000 людей, що перебувають на обліку в УТОС отримають вільний доступ до фонду 

бібліотеки завдяки стаціонарному відеозбільшувачу.

Для цікавого дозвілля незрячих у бібліотеці буде придбано спеціальні настільні ігри та 

тифлоприбор «Орієнтир» - навчальний посібник для корекційної роботи з просторовим 

орієнтуванням.

Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Відеозбільшувач Оріеіес С1еагУіе\у С НЭ 22 дюйма 156 820,00 грн.

2. Системний блок РеШіит
03260/40/500с/0ув/,м онітор , клавіатура,навушники 15000,00 грн.

3. Книги шрифтом Брайля (100 шт.) 30000,00 грн.
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4. Апаратно-програмний комп'ютерний тифлокомплекс з 
синтезом мови 20000,00 грн.

5. Тифлоприбор "Орієнтир" 5500,00 грн.

6. DAISY (Дейзі) плеєр Milestone 212 10610,00 грн.

7. Нарди для сліпих 1550,00 грн.

8. Шахи для сліпих дерев’яні 1410,00 грн.

9. Шашки для сліпих дерев’яні 1010,00 грн.

10. Будівельні матеріали: тактильна контрастна 
плитка, клей, контрастні наклейки 50000,00 грн.

11 .Капітальний ремонт тротуару та бордюрів 700000,00 грн.

12.Послуги «Нової Пошти» 1000,00 грн.

РАЗОМ
•
•

992900,00 грн.

8. 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).

9. 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 

....... tatyana.vereschak@gmail.com ......  для зазначених вище цілей ^  4

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адр еси ..... С
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених віііце
цілей. Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

10. 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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План благоустрою території (фрагмент) з влаштуванням тактильної плитки
! і ( 

ї ї
! І

Експл ікац ія
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Авгор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Д ост уп до ц іп  інформації мат имут ь .піш е представники В інницької м іської ради:

Ім’я та Прізвище** К о н так т і дані Підпис***

1.
Верещак Тетяна 

Анатоліївна

Поштова адреса:

e-mail: 1

№
тел.: - -

Серія та 
№
паспорту

2.
Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3.
Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

• • •

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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