
ФОРМА 
проекту, реалізація якого планується за рахунок коштів Бюджету 

громадських ініціатив м. Вінниці у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ«ДІТИ ВІННИЧЧИНИ» З МЕТОЮ
ПІДГОТОВКИ БАТЬКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО
ТИПУ НОВОГО ЗРАЗКУ.

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити І поставити знак ,, х ”, який вказує розмір витрат):

\ Vі великий □  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Провулок Червоний, буд.28-А

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Центр створюється для підбору на конкурсній основі та подальшого навчання батьків, 

які мають (не мають) своїх дітей і бажають створити дитячий будинок сімейного типу, 
координувати його поточну діяльність (організація навчання, пошук фінансування, 
юридична підтримка, бухгалтерський облік, контроль виховання дітей та ведення 
господарства, соціальний супровід). Основні критерії підбору батьків: доброта« порядність, 
чесність, правдивість, справедливість, духовність, працелюбність, вміння давати 
морально-етичну оцінку в різних ситуаціях, активність, любов до Батьківщини, творчі 
здібності, рівень розумового розвитку.

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):

5.1. Мета проекту -  створити умови для зростання кількості дитячих будинків сімейного типу 
(ДБСТ) нового зразка з метою виховання Нової людини нашої країни. Проект спрямовано на
створення міського методичного центру сприяння розвитку дитячих будників іюрого зразка з------
представництвом у ньому органів місцевого самоврядування, державі
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підприємств, банків та інших суб’єктів підприємницької діяльності, які надають матеріальну, 
фінансову та інтелектуальну допомогу будинкам нового типу для виховання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у державних інтернатних 
установах.

5.2. Актуальність обраної теми є значною, тому що в останні роки в Україні катастрофічно 
зростає кількість дітей, які за певних обставин лишаються поза сімейним вихованням, 
позбавляються батьківської опіки. Причин тому безліч, і не обов’язково це смерть батька чи 
матері. Серед дітей, які перебувають на обліку в органах опіки і піклування, лише десяту 
частину становлять біологічні сироти, решта - це діти, які стають сиротами при живих батьках, 
так звані соціальні сироти. Не можна стверджувати, що феномен виходу дитини із рідної сім’ї 
виник лише останнім часом. Батьків позбавляли батьківських прав через асоціальні прояви, 
пияцтво, наркоманію, недостатню увагу до власних дітей і раніше. Та останнім часом, у 
переважної частини населення, загострюються кризові явища в сім’ях, особливо неповних, 
багатодітних, малозабезпечених.

З іншої сторони -  існує багато молодих сімей, які не можуть мати власних дітей в силу тих чи 
інших причин (фізіологічні відхилення внаслідок екологічного забруднення, психологічного 
навантаження і т.п.)

5.3. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усиновлення дітей-сиріт та встановлення над 
ними опіки в Україні були і залишаються пріоритетними варіантами влаштування долі дитини, 
залишеної без батьківської опіки. Поряд з тим провадиться робота по створенню 
альтернативних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування. У першу чергу це 
стосується розвитку сімейних форм влаштування таких дітей: дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей. Сім’я є одним із найважливіших інститутів соціалізації дитини, 
персональним навколишнім середовищем її розвитку, оскільки саме в сім’ї беруть початок 
світогляд, морально-естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні 
орієнтири дитини, тобто усі ті якості, які згодом становитимуть її сутність як людини. На 
формування дітей також впливають і характер стосунків між батьками та між батьками і 
дітьми, іншими членами сім’ї і ставлення батьків до праці, і їхня участь у суспільному житті, 
і їхні інтереси, моральні цінності тощо. Багато бездітних сімей і хтіли б створити будинок 
сімейного типу, але для цього потрібно дуже багато пройти паперової тяганини, та й у 
відповідних службах від них вимагають перш за все, щоб у них були певні житлові умови та 
доходи. Хоча законодавством України передбачено Фінансове та матеріальне забезпечення 
функціонування дитячого будинку сімейного ТИПУ з  бюджету:

- Орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово 
надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру, 
у разі наявності, за нормами, встановленими законодавством. Надане в користування житлове 
приміщення повинне бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими 
предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом, який прийняв рішення про 
створення дитячого будинку сімейного типу. Користування наданим житловим приміщенням 
здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими 
приміщеннями.

- За згодою сторін угоди дитячому будинку сімейного типу може надаватися у користування 
земельна ділянка для ведення садівництва та городництва поблизу, де розташований будинок, 
а також транспортний засіб.

- Різні питання матеріального та фінансового забезпечення дитячого будинку сімейного типу 
(проведення у разі потреби поточного або капітального ремонту житла тощо) вирішуються 
органом, який прийняв рішення про його створення.
Якщо проаналізувати юридичні, матеріальні потреби та проблеми, з якими зустрічаються 
прийомні батьки та батьки -  вихователі, то виявиться що значна їх кількість зумовлюється



недосконалою правовою базою, та невідрегульованістю взаємодії прийомних сімей і ДБСТ з 
місцевими органами влади, а саме обласними та міськими держадміністраціями.

Майже всі прийомні сімї та ДБСТ відчували проблеми при взаємодії з державними органами 
влади, особливо на початку їх створення. Серед перелічених батьками причини можна 
виділити такі:

адміністративні перешкоди, які заважали брати дітей з Будинку малятка, інтернату;

відсутність дозволу (2-5 років) для оформлення прийомної сім'ї та ДБСТ (одиноким батькам 
не можна брати дітей на виховання у прийомну сім'ю);

тривале вирішення питання з житлом, меблями, формуванням кошторису (у батьків було 
власне житло, меблі, але для створення дитячого будинку сімейного типу його було 
недостатньо);

не готовність місцевої влади до створення прийомної сім'ї (відсутність відповідних 
юридичних документів);

труднощі пов'язані з невідрегульованістю фінансових форм звітності; 

відсутність будь -  якої інформації на дітей, які плануються взяти в прийомну сім'ю. 

Створення дитячих будинків сімейного типу гальмують:

• адміністративні перешкоди, затягування у часі оформлення будинку;

• тривале вирішення питання з житлом, меблями тощо;

• неточності та неповність документації на дітей, яких передбачається взяти на виховання до
• )»•сім і;

• недостатня забезпеченість кваліфікованими спеціалістами, котрі спроможні взяти на себе со 
ціальниЙ супровід прийомних сімей та дитячих сімейних будинків.

Міжнародна практика свідчить, ефективне супроводження соціальний працівник може 
здійснити, якщо працюватиме не більше, як з 10 родинами. Також існують труднощі в процесі 
добору дітей для виховання в родинах. Керівництво дитячих будинків, шкіл інтернатів не 
зацікавлено і не хоче передавати своїх вихованців у родини. Ще одна сторона проблеми -  
забезпечення соціальним житлом, як це передбачено чинним законодавством. Законодавством 
передбачено надання держаним органом, який ухвалив рішення про створення дитячого 
будинку, житлового приміщення, підготовленого для проживання. І саме це ускладнює 
процедуру створення ДБСТ. Місцеві органи влади через бюрократизм у переважній більшості 
випадків не бажають займатися житловими питаннями. На процес виховання дітей у родині 
впливають такі фактори, як рівень педагогічної культури і психолого-педагогічних знань 
батьків, ступінь їхньої мотивації й відповідальності за виховання дітей, психологічна 
атмосфера життя у родині, сімейний побут. Непідготовленість багатьох батьків і матерів до 
виховання дітей, нерозуміння ними процесу розвитку дитини, невміння розпізнавати характер 
і ступінь впливу різних факторів на виховання дитини нерідко спричинюють серйозні невдачі 
у сімейному вихованні, негативно впливають на адаптацію дитини у сім’ї та суспільстві.

Ці проблеми передусім, пов'язані зі стереотипним ставленням державних органів до нового 
типу виховання дітей. Неодноразово батьками наголошувалося, що більшість державних 
органів влади зацікавлені в підтримці інтернатної системи виховання і мають скептичне 
ставлення до прийомного батьківства. Розвиток інституту прийомного виховання потребує 
додаткового фінансування з обласного бюджету, а також потребує соціального супроводу з 
боку як місцевої влади, так і з боку соціальних служб. Хоча в той же час є поодинокі випадки, 
прихильного розуміючого ставлення державних органів влади до сімей, які виявили бажання 
бути прийомними батьками чи створили дитячий будинок сімейного типу, соціальний 
правовий дитина сирота



Значна частина батьків -  вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків 
(особливо тих, хто має стаж цієї діяльності більше 7 років) на момент розміщення у них першої 
дитини не отримали належної психологічної, педагогічної, юридичної підготовки щодо 
виховання даної категорії дітей.

Наявність цих знань на початку створення прийомної сімї та дитячого будинку сімейного типу 
та належного соціального супроводу значною мірою підвищили б ефективність батьківської 
допомоги у подоланні дитиною негативного життєвого досвіду та наслідків депривації, а 
також дозволили б батькам почуватися юридично захищеними при виникненні суперечок.

Серед проблем, з якими стикаються прийомні батьки та батьки вихователі можна 
виділити такі: агресивна поведінка дітей; наявність шкідливих звичок (паління, вживання 
нецензурних висловів тощо); брехня, лінощі, неохайність; відсутність елементарних норм 
поведінки та навичок самообслуговування; крадіжки; відсутність навичок життя у сім'ї; 
наявність цілого "букету" хвороб; значні відставання у навчанні; психічна і психологічна 
депривація, ін.

Дані дитячі проблеми не є унікальним навіть для дітей, які є рідними і виховуються в сімї, 
однак брак відповідних знань створює додаткові випробування для прийомної дитини, 
прийомних батьків та ускладнює встановлення довірливих і сприятливих відносин.

Молоді батьки, не маючі досвіду боротьби з бюрократією не наважуються починати таку 
благородну справу. І саме ці вищеописані проблеми стають основною перепоною для них.

Тому, Методичним центром в нашому проекті в складі спеціалістів, передбачена допомога 
таким батькам правильно організувати дитячий будинок сімейного типу: навчити їх перед 
цим, підготовити , допомогти з організаційними моментами, і надалі допомагати у 
вирішенні всіх необхідних питаннях, вести соціальний, правовий та фінансовий супровід, а 
також допомога у веденні фінансової звітності, контроль, юридична підтримка.

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

Скористатись результатами проекту, тобто пройти повну підготовку з створення дитячого 
будинку сімейного типу, створити його та мати постійний соціальний, юридичний та 
фінансовий супровід, наступні групи мешканців:

сім’ї або одинокі особи у віці від 25 до 40 років, що не мають власних дітей; 
сім’ї або одинокі особи від 25 до 40 років, що мають власних дітей.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Вперше в Україні буде започатковано і в подальшому отримає розвиток інститут 

підготовки батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного типу. Ефект від реалізації 
проекту буде забезпечений за рахунок видання інформаційно-методичних матеріалів та 
наявності групи навчених учасників проекту-працівників Методичного центру «Діти 
Вінниччини».

Кінцевою метою Проекту є створення 3-х і більше дитячих будинків сімейного типу нового 
зразку протягом 3-х років. Очікуваний результат - зростання повноцінних громадян країни, 
молодих людей зі світлим поглядом на життя, незакомплексованих, необділених в 
батьківській любові, високоморальних та духовних, патріотичних та активних в громадському 
житті і т.п.

Передбачається також підтримка ЗМІ та розміщення Інформації про проект на веб- 
сторінках організаторів та учасників проекту. Результати Проекту будуть поширюватись на інші 
області країни.



Через створений за рахунок коштів міського бюджету Методичний центр сім% який по 
завершенню проекту перебере на себе роль свого роду генератора розвитку дитячих будинків 
сімейного типу на Вінниччині, що включатиме:

- координацію зусиль різних структур (волонтерів, меценатів, органів місцевого 
самоврядування, департаменту соціальної політики) для поширення набутого досвіду;

- створення у тому числі методичного супроводу нових Методичних центрів;
- вивчення, прогнозування та використання у місцевому самоврядуванні досвіду 

розвитку дитячих будинків сімейного типу в інших містах України та закордоном;
- інформаційно -  методичне забезпечення підготовки фахівців.

Це сприятиме перетворенню Вінниці в одне з провідних та передових міст по забезпеченню 
благополуччя кожної людини, прав дітей , виховання нової молодої особи, що відповідає 
міській програмі «Стратегія розвитку Вінниця -2020р.» - кожна дитина у місті повинна 
виховуватись в сім 'ї- рідній або прийомній.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гри

1. Реєстрація громадської організації «Методичний центр 
«Діти Вінниці». 600,00

2. Створення Координаційної ради «Методичного центру 
«ДВ» - 3 чол. 3000,00

3. Придбання стаціонарного приміщення за собівартістю 
(50 м2) у м. Вінниця (або виділення з резервів міської ради) 583400,00

4. Придбання обладнання, меблів, техніки 250000,00

5. Придбання методичної літератури, відео, канцтовари 75000,00

6. Проведення конкурсу на підбір батьків 18000,00

7. Навчання батьків 56000,00

8. Витрати на ЗМІ, рекламу 14000,00

РАЗОМ: 1000000,00

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 адреси для зазначених вище
цілей - ?

Підпис особи, щи даь и  иду на викиристання 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. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

ПРОЕКТ СТВОРЕНИЙ МЕШКАНЦЕМ м. ВІННИЦЯ ЗА ІДЕЙНОЇ ПІДТРИМКИ 
ВІННЦЬКОІ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НОВА СВІДОМІСТЬ» 
та БЛАГОДІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БФ» «ОБ’ЄДНАННЯ ВОЛОНТЕРІВ 
ВІННИЧИНИ»



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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 дані Підпис***

1. Навчук Галина 
Олександрівна Поштова адреса: 1 — D —  

6 _ /

X ''

/
e-mail:

№
тел.:

1 І 1 J

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.


