Бланк-заявка
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2018 рік та
список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію
(проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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1.* Назва проекту
«Організація соціального патронату та психологічного
супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і
осіб з них»
2.* Вид проекту:
видатки:
малі

Х

великі

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Громадська організація «Чернігівська Міська Асоціація «Конкордія»,
м. Чернігів, вул. Князя Чорного 14.
4.* Короткий опис проекту
Даний проект є логічним продовженням попереднього проекту,
направленого на регулярний соціально-психологічний патронат дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Метою запропонованого проекту є залучення осіб, які втратили цей
статус з досягненням 18-річного віку і тому також потребують вивчення їх
потреб та організацію подальшого соціального патронату та психологічного
супроводу. Результатом реалізованого проекту буде зменшення
психологічної травматизації, профілактики девіантної та делінквентної
поведінки вищезазначеної категорії дітей та підлітків і осіб з них, а також
формування позитивної
«Я-концепції» та мотивації до
активного
громадського життя у м. Чернігові.
Проект буде реалізовано спільно з Центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Чернігівської міської ради та відділом у справах дітей.
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5. Опис проекту:
На сьогоднішній день, на 294,1 тис населення м. Чернігова на обліку
перебувають коло 400 таких осіб (інформація Чернігівської міської
соціальної служби у справах сім’ї, дітей та молоді). Разом з тим, стільки ж
осіб втратили цей статус з досягненням 18-річного віку.
На сьогодні в громаді вивчення та аналіз психологічних потреб даної
категорії дітей ведеться несистемно. Нами частково реалізовано програму
соціально-психологічного супроводу даної категорії осіб. Враховуючи дані
факти, нагальною постає проблема продовження комплексної, системної
соціально-психологічної, психокорекційної роботи з даною вразливою
категорією населення. Додатково постає необхідність вирішення питання
щодо здійснення регулярного соціально-психологічного патронату дітейсиріт та осіб з них психологами, соціальними працівниками та волонтерами
відповідних навчальних закладів (для набуття ними практичних навичок
соціальної та психологічної роботи).
Основна мета проекту - проведення цільового моніторингу для
виявлення соціально-психологічних потреб та організації
соціальнопсихологічного патронату
вищезазначеної категорії осіб, організація
інтелектуально-культурного дозвілля для них та подальша інтеграція
отриманого досвіду у роботу Чернігівського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді і відділу у справах дітей.
Завдання проекту:
1. Організація психологічного супроводу дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування і осіб з них для зменшення
наслідків отриманої психологічної травми, профілактики деліквентної,
девіантної та суїцидальної поведінки, формування у них активної
соціально-громадської
життєвої позиції
шляхом проведення
відповідних психокорекційних та культурних заходів.
2. Продовження соціального моніторингу нагального соціальнопсихологічного стану та виявлення гострих психологічних проблем
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з них,
з метою організації ефективного соціально-психологічного поточного
патронату.
3. Організація надання гуманітарної допомоги за рахунок благодійних
фондів та бізнесових структур міста, зокрема, забезпечення дітей-сиріт
2

4.

5.

6.

7.

необхідними канцтоварами, речами повсякденного вжитку та надання
першого робочого місця для осіб, що досягли 18-річного віку.
Виховання морально-цінносної спрямованості особистості дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з них шляхом
формування духовного світогляду та особистісних механізмів (за
рахунок формування позитивної «Я-концепції» ), направлених на
позитивну соціальну адаптацію до майбутнього дорослого життя та
подолання негативних форм поведінки.
Організація культурно-інтелектуального дозвілля для розширення
особистісного світогляду та підвищення загальної культури, зокрема,
організація відвідувань музеїв, історичних пам’яток, організація
екскурсій
до
видатних
місць
Чернігівщини,
відвідування
психологічного клубу та гуртків за інтересами на базі громадської
організації «ЧМА «Конкордія».
Подальша інтеграція отриманого досвіду у роботу Чернігівського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (відповідні
відділи та управління Чернігівської міської ради), а також у роботу
громадських організацій близьких за метою діяльності.
Привернути увагу громади до проблем та потреб даної категорії осіб.

В таблиці 1 вказані спеціалісти, які будуть залучені до даного проекту та
їх очікуваний обсяг роботи на рік.

Таблиця 1
спеціаліст
Психологи

Його функції
Психоосвіта опікунів та
осіб з дітей-сиріт;
Проведення
психодіагностичних досліджень;
Проведення індивідуальних
консультацій та психокорекційної
роботи;
Проведення
групових
занять.

Обсяг роботи за рік
1800
годин
психодіагностичної роботи
1800
індивідуальних
консультацій;
3600 годин групових занять;
500 годин підготовки та
проведення психоосвіти;
68 годин - створення бази
даних
за
даними
психодіагностичних досліджень;
100 годин написання
консультативних
висновків
з
відповідними рекомендаціями за
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Соціальний
працівник

вивчення
соціальних
потреб даної категорії осіб;
допомога
в
реалізації
виявлених потреб за рахунок
залучення благодійних організацій
та бізнесових структур;
організація інтелектуальнокультурного дозвілля.

Волонтери
встановлення
нагальних
ГО
ЧМА потреб та організація регулярного
«Конкордія» патронату дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування і осіб з них;
інформування психолога,
соціального працівника та інших
спеціалістів щодо особливостей
ситуації в якій знаходиться особа
та необхідної допомоги, якої вона
потребує.
Інші
спеціалісти

Організація консультацій
(за
необхідністю)
інших
спеціалістів, таких як юрист, лікар
та ін..

вимогою осіб з них, опікунів та
відповідних служб;
100 годин - ведення звітної
документації.
1200 годин співбесід для
виявлення потреб;
600 годин - допомога у
задоволенні
виявлених
матеріальних потреб;
1200 годин – організація
акцій відпочинку та відвідування
культурних заходів;
800 годин - організація
занять, направлених на культурноінтелектуальний розвиток;
184 годин - ведення звітної
та іншої документації.
проведення
первинного
патронату (450 відвідувань);
Виявлення нагальних потреб
та відповідне інформування інших
спеціалістів;
Здійснення
поточного
патронату (1440 відвідувань);
Організація заходів дозвілля
та колективних акцій/відпочинку
(від 12 до 24 акцій на рік);
ведення
звітної
документації.
За
індивідуально
встановленим графіком

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для
мешканців міста Чернігова у разі його реалізації:
У разі реалізації проекту передбачається проведення консультацій,
тренінгових занять та психокорекційної роботи з дітьми-сиротами та дітьми
які позбавлені батьківського піклування і осіб з них на базі ГО ЧМА
«Конкордія» за таким графіком:
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- З понеділка по п’ятницю 9:00 до 13:00 – робота в навчальних закладах
(психодіагностика та тренінгові заняття);
- З понеділка по п’ятницю 14:00 до 18:00 – робота в офісі (обробка
результатів психодіагностики, індивідуальні консультації, групова
психокорекційна робота, підготовка до занять та ведення звітної
документації);
- В суботу та неділю з 11:00 до 15:00 – проведення занять культурноінтелектуального дозвілля (психологічний клуб, гуртки, тощо).
Фінансування послуг спеціалістів та витрати на необхідні матеріали
передбачено з фонду проекту «Бюджет участі» у місті Чернігові.
Організація надає приміщення для роботи, обладнання, необхідне для
психодіагностичної роботи, методичні та інші матеріали для проведення
занять інтелектуально-культурного дозвілля.
Основною цільовою аудиторією проекту є діти-сироти та діти
позбавлені батьківського піклування і їх опікуни, а також особи з них в
кількості 450 осіб, які стоять на первинному обліку міської служби у справах
сім’ї, дітей та молоді, а також члени їх сімей.
Додатковим результатом реалізації проекту стане інтегрування
отриманого досвіду у подальшу діяльність Чернігівського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відділу в справах дітей спільно
з ГО ЧМА «Конкордія».
Інформація про надання даних послуг та звіти про проведену роботу
будуть представлені на інтернет-ресурсах даних організацій.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його
бенефіціари
Метою проекту є налагодження ефективної системи соціальнопсихологічного патронату дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування і осіб з них з метою зменшення у них наслідків психологічного
травмування та
формування активної соціально-громадської життєвої
позиції завдяки участі в тренінгових заняттях та інтелектуально-культурному
просвітництву. Інтегрувати отриманий досвід у подальшу діяльність
Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
відділу в справах дітей а також в роботу громадських організацій близьких за
метою діяльності.
Бенефіціарами даного проекту є 450 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування і осіб з них (інформація Чернігівської міської
соціальної служби у справах сім’ї, дітей та молоді).
5

Очікувані результати реалізації проекту:
1. Продовження створення бази даних нагальних соціальнопсихологічних потреб та фактичного соціального стану дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з них дозволить
планувати системну соціально-психологічну роботу з даною
категорією осіб у місті.
2. Створення системи ефективного психологічного супроводу дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з них дозволить
зменшити їх психологічну травматизацію, ризик до делінквентної,
девіантної та суїцидальної поведінки, сформувати у них активну
соціально-громадську життєву позицію.
3. Інтегрувати отриманий досвід у роботу спеціалістів Чернігівського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (відповідні
відділи та управління Чернігівської міської ради) а також у роботу
громадських організацій близьких за метою діяльності шляхом видання
методичних рекомендацій щодо роботи з даною категорією осіб.
4. Привернення уваги громади до проблем та потреб даної категорії дітей
та підлітків і осіб з них.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту на 1 рік
Складові завдання
1. Оплата послуг спеціалістів (4 психолога та
2 соціальних працівника)
2. Організація акцій відпочинку та
відвідування культурних заходів
3. Комунальні послуги
4. Канцтовари та матеріали
5. Транспортні витрати
6. Розробка реклами та розповсюдження
інформації про проект
7. Роздрук матеріалів
8. Оренда обладнання
РАЗОМ:

Орієнтовна вартість
(брутто), грн
382104.00 грн
120000.00 грн
15000.00 грн
10000.00 грн
60000.00 грн
9000.00 грн
10000.00 грн
3896.00 грн
610000.00 грн

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать
до територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та
підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається.
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