Додаток 3 до наказу
від _________ № __-Од
Заява
Я, Чумак Сергій Андрійович, керівник (Голова ПОО ВОІ СОІУ) інституту
громадянського суспільства: Полтавський обласний Осередок Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», подаю для участі у
конкурсі, що проводиться Департаментом інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, проект: „Прометей» - школа
лідерів для людей з інвалідністю.
До заяви додаються:
1) Заявка про участь у конкурсі,складену за формою,що затверджена
організатором конкурсу,із зазначення найменування із зазначенням
найменування інституту громадянського суспільства та назви
програми (проекту,заходу) за підписом керівника або
уповноваженої
особи
інституту
громадського
суспільства,скріпленим печаткою інституту(у разі наявності);
2) Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат,необхідних
для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою,
що затверджена організатором конкурсу;
3) Інформація
про
діяльность
інституту
громадського
суспільства,зокрема досвід виконання (реалізації) програми
(проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела
фінансування
інституту
громадського
суспільства,
його
матеріального-технічну базу та кадрове забезпечення.
Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної
пропозиції, містять достовірну інформацію про громадське об’єднання.
Підтверджую, що громадське об’єднання Полтавський обласний
Осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України» готове та здатне виконати проект: „Прометей» - школа лідерів для
людей з інвалідністю» у вказаний строк та в заявленому обсязі.
Цим гарантую, що отримана фінансова підтримка буде повністю
використана виключно для цілей, визначених зазначеним проектом (програмою,
заходом) відповідно до затвердженого організатором кошторису витрат.
Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні.
28 липня 2016 року

Чумак С.А.
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Додаток 4 до наказу
від __________ № ___-Од
Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації
Дата реєстрації :
Реєстраційний номер :
Назва проекту (програми,
заходу)
Назва інституту
громадянського
суспільства, що подає
проектну пропозицію
Ціль та пріоритетне
завдання, на реалізацію
яких спрямовується проект
(програма, захід)
Цільова аудиторія проекту
(програми, заходу)
Юридична адреса
організації
Фактична адреса
організації
ПІБ керівника організації
Тел.:
Моб. тел.:
Факс:
E-mail:
Загальний бюджет проекту
(у гривнях)
Очікуване фінансування
від Організатора конкурсу
(в гривнях)
Залучене фінансування
(власний внесок)
Терміни реалізації проекту
Адміністративнотериторіальний рівень
реалізації проекту

29.07.2016
13
„Прометей» - школа лідерів для людей з
інвалідністю.
Полтавський
обласний
осередок
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»
Активізація участі в суспільному житті
людей з інвалідністю тяжких нозологій,
забезпечення їх участі у державотворчих
процесах.
Люди з інвалідністю та їх родичі, близькі
й знайомі.
Бульвар Євгена Коновальця 6\1 к.3, Полтава,
36023
вул.Соборна 45 каб.105 м. Полтава, 36014
Чумак Сергій Андрійович
+ 38(05322)24883
+38(050)-346-09-63
+38(0532)569560
sergiy229@ukr.net

26670 грн.
20000 грн.
6670 грн.
Вересень – листопад 2016
Полтавська область
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Анотація
В цей не простий час люди з інвалідністю потребують всебічної
підтримки. Крім державної, потрібно розвивати підтримку таких людей через
громадські організації людей з інвалідністю. Керівники таких організацій
потребують посиленого навчання, щоб відповідати викликам сучасності і
вміти прийняти правильне рішення в будь-яких ситуаціях.
- що саме та яким чином передбачається зробити під час реалізації
програми (проекту)
Проведення навчання з керівниками та активістами районних організацій й
вивчення не менше 30-35 осіб. За три місяці дати основи знань з фандрейзингу,
організації масових заходів, написанні грантових проектів, внутрішнього
документообігу, ефективної взаємодії з державними органами.
2. Опис проекту (програми, заходу)
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму,
захід). Люди з інвалідністю не можуть повноцінно захищати свої права без
наявності на адміністративній території своїх громадських організацій. Вони
гостро потерпають від того, що вони не мають достатньої інформації. І навіть
коли організація, яка опікується захистом їх інтересів, вже створена –
нагальною проблемою є ступінь кваліфікації керівного персоналу організації.
Дуже не просто ефективно керувати організацією людей з інвалідністю, щоб
мати можливість не тільки просто роздавати зібрану гуманітарну допомогу чи
пожертви, але й проводити масові заходи, організувати системну допомогу по
наданню юридичної, психологічної, інформаційної допомоги. Люди з
інвалідністю, особливо в сільській місцевості, не мають уявлення про наявність
ефективних
способів
реабілітації,
можливостей
розвитку
та
самовдосконалення, забезпечення гідного рівня життя.
2.2. Цільова аудиторія проекту (програми, заходу)
2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики
В області налічується більше 70 тисяч людей з інвалідністю. Вони різних
нозологій, різної ступені тяжкості, різного походження. Якщо одні можуть
достатньо легко пристосуватися до умов нашого життя, то інші (особливо з
захворюваннями та травмами хребта) мають дуже багато проблем. Таких людей
в області – більше 4 тисяч.
2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено
проектом (програмою, заходом).
Програма передбачає охоплення близько шести тисяч людей з інвалідністю, які
зможуть безпосередньо отримати вигоду від реалізації проекту.
2.3. Мета та завдання проекту (програми, заходу)
Мета: Активізація участі в суспільному житті людей з інвалідністю
тяжких нозологій, забезпечення їх участі у державотворчих процесах.
Завдання:
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- створити активний колектив по виконанню проекту, впровадження в
життя принципів Конвенції про права інвалідів;
- провести шість навчальних модулів для керівників та активістів
громадських організацій людей з інвалідністю;
- випустити 12 друкованих та електронних номерів газети «Сила духу» з
матеріалами по даній темі;
- підготувати проекти розвитку громадських організацій людей з
інвалідністю щонайменше по 20 районах Полтавщини
2.4. Види діяльності та методи виконання проекту (програми, заходу)
2.5. План виконання проекту (програми, заходу):
Етап
реалізації
Початок
проекту

Основний
етап

Опис заходів та діяльності
Оголошення про проект в газеті
«Сила духу» та інтернетресурсах, дзвінки в райони
Підготовка
приміщень
обладнання та матеріалів до
проведення навчальних модулів
Проведення навчальних модулів
Підготовка й здача проектів
Випуск
матеріалів

Заключний
етап

інформаційних

Обробка
та
здача
бухгалтерських
документів,
загальної частини звітів про
проект

Строк
виконання
Перший
тиждень
Другий
тиждень
Два рази
на місяць
Останній
місяць
проекту
Щотижнев
ий
На протязі
проекту+
два тижні

Результати
реалізації етапу
Доведення
інформації до
бенефіціаріїв
Підготовка
навчальної
бази
Підготовка 3035 слухачів
Не менше 20
проектів

Відповідальна
особа
Твердохліб
Олена

12
випусків,
поінформовані
сть більше 6
тисяч осіб
Повний
бухгалтерський
звіт

Твердохліб
Олена

Твердохліб
Олена
Твердохліб
Олена
Твердохліб
Олена

Корсун
Твердо
Олена

Ліна,
хліб

2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту
(програми, заходу)
Очікуваний
Результативний показник
Спосіб визначення
результат
результативного
показника та джерела
інформації
Активізаці Написання 20 повноцінних Надані
проекти-річні
а
роботи річних
проектів
роботи звіти
про
роботу
районних
організацій на 2017 рік.
організацій.
відділів
ПОО Проведення
навчання
з Списки
учасників
ВОІ СОІУ
активістами
районних навчання.
організацій й вивчення не Згадки
в
Інтернет
менше 30-35 осіб.
виданнях та друкованих
Висвітлення
в
ЗМІ
– виданнях 12 номерів
інформаційний
супровід газети «Сила духу»,
проекту (25-30).
соцмережах.
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2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту
(програми, заходу) із зазначенням способів та конкретних джерел
оприлюднення інформації.
Інформування буде відбуватися через електронну та друковану версії
газети «Сила духу» (більше 12 випусків), соцмережі, інші способи
(телефонування, особистий контакт, при проведенні масових заходів ПОО ВОІ
СОІУ)
2.9. Перспективи продовження проекту (програми, заходу) після
завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та
можливі джерела фінансування.
Продовження проекту буде можливо за рахунок активного підключення
місцевого фінансування організацій, яке може зрости в рази при успішному
розвитку процесу децентралізації. І дуже потужним джерелом фінансування
може бути вихід на міжнародні організації, якщо слухачі навчаться писати
гранти.
2.10. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту (програми,
заходу) та розподіл обов’язків між ними
№п\п

1

Назва організації-партнера

Контактна особа Форма участі та Примітки
(ПІБ,
посада, обов’язки
у
тел.)
межах проекту

ПОГО
Аналітичний
центр
«Бюро економічних та
соціальних досліджень»

Донченко
Методична
Констянтин
підтримка
Анатолійович,
керівник
проектів,
0990797361

2.11. Персонал, залучений до реалізації проекту:
ПІБ
Обов’язки у межах проекту (програми, заходу)
Твердохліб
Організація процесу навчання та інформування про хід
Олена
проекту.
Михайлівна
Корсун Ліна
Валеріївна

Бухгалтерський супровід проекту.

Кошторис проекту (програми, заходу)
Назва статті
витрат на
реалізацію
програми
(проекту)

Розрахунок
витрат

Сума
коштів, очікувана
від організатору
конкурсу
(грн.)

Транспортні
витрати

35 слухачів 15750
* 75 середня

Сума
залучених
коштів
з
інших джерел
фінансування
(грн.)

Власний
внесок
організаці
ї
(грн.)

Загальна
сума
(грн.)

15750
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Роздаткові
матеріали
Кава-брейк

вартість
білетів * 6
разів
35 осіб * 22
грн. * 6 раз
35 осіб * 30
грн. * 6
разів

Всього
витрат

4620

4620

4250

2050

6300

20000

6670

26670

____________________________________________________
Додаток 1 до Опису проекту (програми, заходу)
та кошторис витрат для його реалізації
Інформація про діяльність організації
Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів „Союз
організацій інвалідів України» (ПОО ВОІ СОІУ) був заснований 17 січня 1999 року. 13
березня 2000 року він був легалізований.

Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту
задоволення та захист законних соціальних, економічних, вікових та інших спільних
інтересів своїх членів. Основними напрямками діяльності є соціальний та юридичний захист
інвалідів. Крім цього, організація приділяє значну увагу культурній та спортивній роботі
серед інвалідів. Організація приймає активну участь у впровадженні принципів КПІ в життя.
Для цього керівники районів та обласний керівник будуть проводити скоординовану політику
по інтеграції людей з обмеженими можливостями у всі сфери життя суспільства. Організація
буде проводити постійний моніторинг влади по виконанню Законів України в яких записані
права інвалідів. Результати моніторингу будуть висвітлюватися у всеукраїнській газеті «Сила
духу». Крім моніторингу, ПОО ВОІ СОІУ буде ініціювати нововведення для покращення
життя інвалідів. Організація також буде проводити господарську діяльність. Вона
створюватиме підприємства. В них ключові позиції будуть займати люди з інвалідністю. В
цих підприємствах під егідою організації будуть: земля, будівлі, автомобільна техніка,
основні засоби виробництва. Для постійного розповсюдження роботи буде створено
навчально-виробничий центр. В області буде також працювати регіональний спортивний
центр для інвалідів.

№Назва проекту

Сума
фінансової
підтримки,
грн.

Джерела
фінансування

Період
виконання

Короткий опис (3-4
речення) програми,
проекту, заходу

1 «Безкоштовне
вивчення
англійської мови
он-лайн для
людей з
обмеженими
можливостями»

120000 грн.
(Сто двадцять
тисяч
гривень).

Посольство
США в Україні

Вересень 2014
–
вересень
2015

В ході проекту
реалізовано такі
заходи:
- організовано 23
очних занять;
-пройдено
учасниками
82
дистанційних занять.
Підготовлена група з

(програми,
заходу)
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7 Проведення
планових заходів
за
бюджетні
кошти

90 000
(Дев’яносто
тисяч
гривень).

Обласний
бюджет

Березень 2015
– грудень 2015

18
осіб,
яка
продовжила
подальше навчання.
Було проведено 5
заходів
у
яких
прийняли
участь
більше 350 осіб з
інвалідністю.

Матеріально-технічна база
Наявність: орендоване приміщення фінансоване із обласного бюджету,
офісна техніка: 3 комп’ютери, принтер-сканер, орендоване авто, волонтерська
підтримка.
Кадрове забезпечення
ПІБ

Посада
та
основні Кваліфікація
обов’язки у організації

Досвід роботи (1-3
речення)

Корсун
Ліна
Валеріївна

Головний
організації.

Твердохліб
Олена
Михайлівна

Секретар організації
050-953-47-65

Три
роки
з
бюджетними
коштами, п’ять років
із
звичайними
рахунками
Два роки

бухгалтер

Вища
освіта
по
спеціальності «Облік і
аудит
Вища
освіта
спеціальності
«Економіка
підприємства»

по
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