
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту:
Домашня медична сигналізація «МИТЬ ЖИТТЯ» для самотніх людей похилого віку та людей з 
обмеженими можливостями.

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ д: ”, який вказує розмір витрат): 
АІвеликийСІ] малий

Проект буде реалізовано на території міста:
Вінниця.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Проект буде реалізовано на всій території міста Вінниця.

4. Короткий опис проекту:
Домашня медична сигналізація -  це система, яка дозволяє людині похилого віку або людині з 
обмеженими можливостями, що мешкає сама, сповістити про раптове погіршення самопочуття та 
викликати на допомогу натиском однієї кнопки. Найбільш актуальні такі системи для соціально 
незахищених верств населення -  людей похилого віку та інвалідів, що стоять на обліку соціальних 
служб.

5. Опис проекту:
Основною метою проекта є підвищення доступності та якості медико-соціальних послуг для 

людей похилого віку в м. Вінниця.
На обліку територіальних центрів соціального обслуговування в м. Вінниця перебуває 

близько півтора тисячі людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Ці люди мають 
в середньому по три-чотири хронічних захворювання та характеризуються можливістю раптового 
критичного погіршення самопочуття. Самотнє проживання не дає їм можливості своєчасно подати 
сигнал тривоги та сповістити оточуючих. Системи домашньої медичної сигналізація для людей 
похилого віку та людей з обмеженими можливостями вирішують ці проблеми та дозволяють їм мати 
впевненість, що вони в будь-який момент зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку, 
підвищити ефективність роботи Швидкої медичної допомоги та зекономити бюджетні кошти.

Медична сигнализацияскладається з «тревожної» кнопки, яка завжди знаходиться з 
користувачем, та системи «гучного» зв’язку. У випадку раптового погіршення самопочуття 
користувачу необхідно лише нажати на кнопку -  обладнання надішле сигнал тривоги в цілодобовий 
колл-центр та автоматично встановить «гучний» зв'язок з оператором. Оператор вияснить причину 
надходження виклику,сповістить соціального працівника, контактну особу користувача, яка має 
дублікат ключа від квартири/дома користувача, та, у випадку необхідності, викличе Швидку 
медичну допомогу, поліцію, пожежну службу та інші екстрені служб^вінниЦЬКА МІСЬКА РАДА
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Крім того, оператори колл-центру можуть здійснювати Контрольні дзвінкі користувачу в 
заздалегідь погоджений з ним час та перевіряти -  чи все з ним гаразд, чи необхідна йому допомога, 
нагадувати про необхідність прийняти ліки тощо.

Можливість здійснювати з обладнання «вихідні» дзвінки дозволяє інтегрувати в систему 
інформаційні сервіси міських довідкових служб та інше.

Системи медичної сигналізації були запропоновані близько тридцяти років тому та на 
сьогоднішній день ними користуються близько 30% людей похилого віку в розвинених країнах світу. 
В європейських країнах послуга медичної сигналізації входить до соціального пакету, що 
безкоштовно надається малозабезпеченим самотнім людям похилого віку.

Запропонований проект відповідає стратегічному пріоритету 4 «Якість соціального життя» 
стратегії ВІННИЦЯ 2020, а саме Ціль 5 «Місто соціальної згуртованості» та ціль 3 «Здорове місто».

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту:
Люди похилого віку та особи з обмеженими можливостями, які відповідають наступним вимогам:

• мешкають самі та перебувають на обліку в територіальному центрі соціального 
обслуговування;

•  мають медичні показання щодо застосування послуги -  можливість раптового погіршення 
самопочуття та/або часткова втрата рухової активності;

• потребують сторонньої допомоги та соціального обслуговування згідно з медичним 
висновком;

•  малозабезпечені та не мають можливості самостійно сплачувати вартість послуги;
• висловили бажання користуватися послугою;
• мають задовільний психологічний та психічний стан;
• мати контактних осіб з дублікатом ключа від квартири/дома.

На обліку територіальних центрів соціального обслуговування в м. Вінниця перебуває близько 
півтора тисячі людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Орієнтовна кількість 
користувачів, що відповідають вимогам -  близько 350-400 осіб.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. зменшення смертності серед літніх осіб за рахунок надання своєчасної медичної допомоги;
2. збільшення ефективності роботи Швидкої медичної допомоги за рахунок зменшення кількості 
помилкових викликів;
3. зменшення кількості невмотивованих викликів соціальних та медичних працівників;
4. економія бюджетних коштів за рахунок зниження рівня госпіталізації хворих у стаціонари;
5. поліпшення якості обслуговування соціально незахищених верств населення, особливо -  літніх 
осіб та людей з обмеженими можливостями;
6. зниження соціальної напруги в суспільстві.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.

1. Вартість обладнання (400 осіб) 300 000

2. Річна абонентська плата (400 осіб) 672 000

РАЗОМ: 972 000

2



ф

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.

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

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси у у є іш у о іП  59@.етаП.сотдля 
зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної япресц ^ ...........

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. Інші додатки:

Як працює домашня медична сигналізація:

М іліція

Сигнал БОБ

Центр допомоги

О
Пожежна охорона

Соціальний
працівник

# . П

Сусіди / Родичі

/

Лікарі

Швидка допомога

З



Мобільна система домашньої сигналізації:
Обладнання на основі «бабушкофону» - мобільного телефону, розробленого спеціально для людей 
похилого віку. Можливості телефону дозволяють використовувати цифрові клавіші (2-9) для 
програмування «швидкого» набору номерів; довідкова служба, «гаряча» лінія та будь які інші 
номери, які забажає користувач.
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12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до 
цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище★ * Контактні лані Підпис* * *

1 Уи Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул._ 'Л/СС-__________
б у д . . - ' '  ~7____

e-mail: и/f f / і  Л w o t f &>»

№
тел.:

І І І І І І І І І

Серія та
№
паспорту

/

і

? Поштова адреса: {індексу м. Вінниця, 
вул.______ , буд. кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

з. Поштова адреса: (індекс). л<. Вінниця, 
вул.______ , буд.____ке.

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 Вінниці.


