
 

ЗВІТ 

про реалізацію проекту 

 

«Соціальні послуги соціальної адаптації для підлітків та молоді з тяжкими 

порушеннями розвитку» 

 

 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНВАЛІДІВ «РОДИНА» 
(найменування громадського об’єднання) 

 

Строк реалізації проекту: з «01»  серпня  2019 року   по «31»  грудня   2019 

року. 

 

1. Опис виконання завдань та заходів проекту. 

Громадська організація «Інвалідів «Родина» з 01.08.2019 року надавала послугу 

соціальної адаптації для 20 підлітків та молодих людей з тяжкими 

порушеннями розвитку. 

Послуга соціальної адаптації є надзвичайно значущою у житті сімей, які 

виховують дітей з інвалідністю, адже знімається напруга у відносинах в сім’ях, 

покращується взаємодія та розуміння. 

 
       

Коштами з програми «Соціальне партнерство» було придбано матеріали 

для проведення різноманітних майстер-класів (МК):  

фетрових виробів; 

миловаріння; 

виготовлення свічок; 

валяння з вовни іграшки-символу нового року ‒ «Мишки»; 

традиційні пряники; 

різдвяних декорів до новорічних  та різдвяних свят. 

На МК у безпечному середовищі і колективі  з однолітками мотивують 

молодих людей до активних дій, а навички праці набувають більшого сенсу.   

Як результат: участь у ярмарку, відчуття значущості  та  святковий настрій, 

поліпшення атмосфери в сім'ях таких людей. 

Завдяки проведеним майстер- класам, молодь отримала навички праці, 

підвищилася мотивація до самостійної діяльності і творчості 



       Також у рамках проекту було проведено тренінг з мотивації для молоді з 

тяжкими порушеннями розвитку. Тренінг був звернений на розв'язання 

різноманітних мотиваційних завдань, орієнтування на досягнення певного 

результату, подолання апатію і почуття виснаження. Учасники тренінгу 

випробовували дію мотиваційних сил, у процесі тренінгу навчилися 

використовувати їх задля рішення мотиваційних завдань потім і поза тренінгу. 

 

 

 

. 

 
 



 

 
Також для молоді з інвалідністю по суботам була організована група 

психологічної підтримки та комунікації. Такі складові частини групових занять 

тренінгу, як  елементи  емоційної грамотності,  вправи на відчуття свого тіла, 

елементи аутотренінгу та саморегуляції, розслаблення, арттерапія, роботи з 

метафоричними картами,  драмотерапія, корекція емоційно-вольової сфери в 

ігрових вправах. Ці заняття дозволяють потрохи усвідомлювати свої відчуття в 

ситуаціях, бачити та приміряти на себе новий досвід поведінки, поліпшують 

навички комунікації та прийняття самостійних рішень. Завершальним етапом 

реалізації проекту було проведення у грудні 2019 р. заходу дозвілля, 

максимально наближеного до загальноприйнятих, з урахуванням особливостей 

отримувачів соціальної послуги. 



 

 
 

В рамках проекту було організовано та проведено семінар-тренінг для 

батьків молоді з інвалідністю для профілактики вигоряння батьків, сприяння 

емоційній стабільності та позитивному мисленню. Сім’ї, які отримали ці 

послуги, зможуть активно застосовувати набуті навики і в подальшому. 

 

Протягом реалізації проекту було поширено інформацію про соціальну 

послугу, її надавачів, місце держави у наданні соціальної послуги; створено 

інформаційні повідомлення про проект, насамперед, на сайті організації та у 

соцмережах.  

 Упродовж проекту ГО «І «РОДИНА»" ознайомлювала громадськість 

через публікації на сайті та своїй сторінці у Фейсбук із принципами роботи 

недержавної організації  та реалізацією проекту послуги соціальної адаптації з 

підлітками та молоддю, які мають різні форми інвалідності. 

Поширення заходів проекту в мережі Інтернет та у соціальних мережах:  

https://www.ngo-rodyna.com/kopiya-socialno-reabilitacijnij-cen 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=710178702803204&id=114384819049265 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=682765668877841&id=114384819049265 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=691191168035291&id=114384819049265 
 

https://www.ngo-rodyna.com/kopiya-socialno-reabilitacijnij-cen
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=710178702803204&id=114384819049265
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=682765668877841&id=114384819049265
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=691191168035291&id=114384819049265


2. Звіт про використання бюджетних коштів на реалізацію проекту 

(копії ф-2 та ф-7 додаються):  

Виділено бюджетних коштів у сумі  113 780,00 гривень  

№ з/п Статті витрат Сума витрат, 

грн  

Реквізити підтверджувальних 

документів* 

1 Фінансова 

підтримка 

працівників  

23 514,84 За вересень-жовтень: 

 ПД № 32 від 17.10.2019 р. 

Відомість від 22.10.2019 р; 

 За листопад:  

ПД № 53 від 19.11.2019 р. 

Відомість від 09.12.2019 р. 

 За грудень: 

ПД № 64 від 11.12.2019 р.  

Відомість від 16.12.2019 р. 

2 Фінансова 

підтримка 

працівників 

(військовий збір) 

438,18 За вересень-жовтень: 

 ПД № 33 від 17.10.2019 р. 

 За листопад:  

ПД № 55 від 19.11.2019 р. 

 За грудень: 

ПД № 70 від 11.12.2019 р.   
3 Фінансова 

підтримка 

працівників 

(ПДФО) 

5 257,98 За вересень- жовтень: 

 ПД № 34 від 17.10.2019 р. 

 За листопад:  

ПД № 57 від 19.11.2019 р. 

 За грудень: 

ПД № 68 від 11.12.2019 р. 

4 Фінансова 

підтримка 

працівників 

(Єдиний 

соціальний 

внесок) 

6 426,00 За жовтень: 

 ПД № 35 від 17.10.2019 р. 

 За листопад:  

ПД № 58 від 19.11.2019 р. 

 За грудень: 

ПД № 66 від 11.12.2019 р. 

5 Засоби для 

виготовлення 

фетрових 

прикрас 

2 000,00 Видаткова накладна № 11 від 

17.10.19р. (Договір № 11 від 

17.10.19);  

ПД № 37 від 18.10.2019 р.  

6 Засоби для 

виготовлення 

фетрових 

прикрас 

1 961,60 Видаткова накладна № 3506 

від 18.10.19р. (Договір № 23 

від 18.10.19);  

ПД № 38 від 18.10.2019 р. 

7 Засоби для 

виготовлення 

фетрових 

прикрас 

3 638,40 Видаткова накладна № 342 від 

12.11.19р. (Договір № 83/19 

від 06.11.19); 

ПД № 51 від 12.11.2019 р. 

8 Засоби для 

виготовлення 

2 400,00 Видаткова накладна № 86 від 

12.11.19р. (Договір № 5 від 



фетрових 

прикрас 

04.11.19); 

ПД № 50 від 12.11.2019 р. 

9 Засоби для 

виготовлення 

мила  

7 000,00 Видаткова накладна № 9524 від 

17.10.19р., договір № 9524 від 

17.10.2019р.; 

ПД № 39 від 21.10.2019 р. 

10 Оплата 

теплопостачання  

15 000,00 Акт прийому-здачі виконаних 

робіт № 391 від 12.12.2019р.; 

згідно Д/у № 3 від 10.12.2019р 

до Договору № б/н від 

01.10.2016р.; 

ПД № 61 від 11.12.2019 р. 

11 Оплата 

водопостачання і 

водовідведення  

850,00 Акт прийому-здачі виконаних 

робіт № 391 від 12.12.2019р.; 

згідно Д/у № 3 від 10.12.2019р 

до Договору № б/н від 

01.10.2016р.; 

ПД № 62 від 11.12.2019 р. 

12 Оплата 

електроенергії   

5 000,00 Акт прийому-здачі виконаних 

робіт № 391 від 12.12.2019р.; 

згідно Д/у № 3 від 10.12.2019р 

до Договору № б/н від 

01.10.2016р.; 

ПД № 63 від 11.12.2019 р. 

13 Послуга з 

надання 

тренінгів для 

батьків 

3 505,00 Акт прийняття-передачі 

результатів послуг № 1 від 

12.11.2019р.згідно Договору 

№ 04/11-01 від 04.11.2019р 

ПД № 48 від 12.11.2019 р. 

14 Послуга з 

надання майстер-

класів молоді з 

інвалідністю 

16 000,00 Акт прийняття-передачі 

результатів послуг № 1 від 

12.11.2019р.згідно Договору 

№ 04/11-02 від 04.11.2019р.; 

ПД № 49 від 12.11.2019 р.  

15 Послуга з 

надання майстер-

класів молоді з 

інвалідністю 

20 788,00 Акт прийняття-передачі 

результатів послуг № 1 від 

12.12.2019р.згідно Договору 

№ 02/12-01 від 03.12.2019р. 

ПД № 60 від 16.12.2019 р. 

 Всього: 113 780,00  

 

*Підтверджувальними документами є договори, акти приймання-передачі 

наданих послуг, накладні, платіжні доручення, відомість щодо отримання  

фінансової допомоги (до звіту додаються копії документів).  

3. Досягнення в результаті виконання проекту завдань і заходів, 

визначених для кожного етапу виконання (реалізації) 



 

Етапи реалізації 
Опис заходів для 

здійснення етапу 

Термін 

реалізації 

етапу 

Результати 

здійснення етапу 

Набір 20 дітей для участі 

у програмі 

Оцінка потреб клієнтів у 

послугах денного 

догляду, набір групи з 

20 осіб з інвалідністю  

Серпень, 2019 Підписання 

договорів з 

отримувачами 

послуг 

 

Організація середовища 

для забезпечення надання 

послуг 

Проведення спільного 

зібрання працівників та 

отримувачів послуг 

Серпень, 2019 Визначення плану 

надання послуг, 

хід 

індивідуальних 

занять 

 

Проведення первинної 

оцінки якості життя 

отримувачів послуг до її 

надання 

Опитування батьків 

дітей з інвалідністю 

Серпень, 2019 Створення бази з 

відгуків сімей, які 

отримують 

послуги, про 

результати  

впливу проекту на 

якість життя сімей 

Проміжна оцінка 

задоволеності 

отримувачів послуг та 

відстеження змін в якості 

життя 

Опитування батьків 

дітей з інвалідністю 

Серпень, 

вересень, 

Жовтень, 

листопад, 

Грудень2019 

Створення бази з 

відгуків сімей, які 

отримують 

послуги, про 

результати  

впливу проекту на 

якість життя сімей 

Поширення інформації 

про надавачів соціальних 

послуг 

Статті в соціальних 

мережах ‒ поширення 

інформації про 

надавачів соціальних 

послуг 

Вересень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень 2019  

Статті в 

соціальних 

мережах для 

поширення 

інформації про 

надавачів 

соціальних послуг 

Створення 

інформаційних 

повідомлень про проект 

Створення повідомлення 

на сайті організації та у 

соціальній мережі 

серпень-

грудень, 

2019р. 

 Постійне 

інформування 

громадськості про 

проект через сайт 

та Фейсбук 

сторінку 

організації. 

 

 

 

 

 

 

4. Відповідність результативних показників виконання проекту 

запланованим результативним показникам 



        Завдяки реалізації проекту ««Послуги з соціальної адаптації підлітків та 

молоді з тяжкими порушеннями розвитку, а також їх сімей»» у 2019 році 20 

підлітків та молодих людей не були ізольовані від нормального соціально-

активного життя. Їм було створене безпечне середовище для комунікації та 

психологічної підтримки. 

Внаслідок надбаного в комунікативній групі досвіду прийняття  простих 

самостійних рішень, спроби розуміння своїх почуттів та своєї поведінки в 

деяких конфліктних ситуаціях, через взаємовідносини в групі та використання 

механізмів зворотнього зв'язку, молоді люди розширюють та застосовують 

його в різних сферах свого подальшого життя.  Це попереджує конфліктні 

ситуації та вигоряння їх батьків, сприяє взаєморозумінню та емоційній 

стабільності, позитивному мисленню, зняттю напруги та поліпшення 

психологічного клімату в сім’ях. 

          Поширено інформацію про соціальну послугу, її надавачів, місце держави 

у наданні соціальної послуги. Створено інформаційні повідомлення про проект, 

насамперед, на сайті організації та у соцмережах.  

  

5. Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проекту: 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові учасників заходу 
Місто проживання Контактний телефон 

1.  Бардаш Роман Київ (093) 5422816 

2.  Буднік Анастасія Київ (097) 9385590 

3.  Василевський Павло  Київ (050) 5394727 

4.  Вергелес Інна Київ (067) 6848071 

5.  Гуща Анатолій Київ (067) 8985993 

6.  Кислий Назар Київ (050) 7790188 

7.  Коваленко Анна Київ (050) 3806357 

8.  Коваленко Уляна Київ (050) 3806357 

9.  Михайлов Петро Київ (050) 4466580 

10.  Парфенюк Павло Київ (098) 4254618 

11.  Племянніков Валерій Київ (097) 3270840 

12.  Самсонова Наталія Київ (095) 1648539 

13.  Сапеляк Ольга-Ірина Київ (097) 8718334 

14.  Скороходова Дарина Київ (096) 8551044 

15.  Тимченко Олександр Київ  (068) 3030424 

16.  Фєтісова Вєроніка Київ (067) 8469346 

17.  Царенко Артем Київ (066) 5288433 

18.  Щербаненко Виктор Київ (093) 5979509 

19.  Щербіна Віталій Київ (067) 9825970 

20.  Юренко Андрій Київ (066) 2470051 

6. Оцінка рівня задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті 

діяльності, що провадилась в рамках виконання проекту . 



             Були проведені консультації, робота щодо надання роз’яснень з 

отримувачами соціальної послуги/їхніми законними представниками щодо 

відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги 

вимогам, встановленим згідно Державного стандарту.  Також проведено 

опитування, зібрано відгуки (у тому числі з метою виявлення попиту на 

послуги суб’єкта, що надає послугу соціальної адаптації), реагування на 

побажання отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників 

          Позитивним показником є бажання отримувачів соціальної послуги/ їхніх 

законних представників у продовженні їх участі в даному проекті. Покращення 

емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, 

позитивні зміни в стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання 

порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. 

  Відгуки отримувачів соціальної послуги/ їхніх законних представників можна 

побачити на сторінках  сайту організації та на фейсбук-сторінці, що надані 

нижче. 
  

7. Інформаційна підтримка проекту (висвітлення заходу у ЗМІ, 

публікації, інформаційні матеріали  тощо). 
https://www.ngo-rodyna.com/kopiya-socialno-reabilitacijnij-cen 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=710178702803204&id=114384819049265 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=682765668877841&id=114384819049265 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=691191168035291&id=114384819049265 

 

8. Причини невиконання в повному обсязі або частково (у разі потреби): 

проект виконано. 

9. Додаткова інформація.  

 

 

 

 

 

Голова громадської організації    ______________         Г.В.  Слободянюк  
                                                             (підпис)                           

 

М.П. 

https://www.ngo-rodyna.com/kopiya-socialno-reabilitacijnij-cen
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=710178702803204&id=114384819049265
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=682765668877841&id=114384819049265
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=691191168035291&id=114384819049265

