
ЗВІТ 

про реалізацію проєкту 

 

«Корекційні заняття для дітей з тяжкими порушеннями розвитку» 
 (назва проєкту) 

______________Громадська організація «Інвалідів «Родина»_______________ 
(найменування громадського об’єднання) 

 

 

Строк реалізації проєкту: 

з «01» липня 2020 року по «31» грудня 2020 року. 

 

1. Опис виконання завдань та заходів проєкту 

Громадська організація «Інвалідів «Родина» з 01.08.2020 року по 31.12.2020 

року надавала комплексну підтримку 17-и дітям з тяжкими, комбінованими 

порушеннями розвитку. Підтримка надавалася шляхом проведення для дітей 

корекційно-розвиткових занять, організації денної зайнятості та денного 

догляду у відділенні денного догляду в Центрі надання соціальних послуг при 

ГО «І «Родина», а також консультативно-інформаційної підтримки їхніх 

батьків. 

Корекційно-розвиткові заняття з дітьми, які мають інвалідність, вкрай 

важливі для їхнього розвитку, адже є шляхом досягнення автономії, окрім 

академічних навичок формують навички спілкування, самообслуговування, 

поводження в громадських місцях тощо. Дітям з інвалідністю підгрупи А такі 

заняття потрібні регулярно і на постійній основі. Сім’ї дітей з інвалідністю 

також потребують послуг підтримки. Зазвичай навіть найближчі родичі таких 

дітей не мають необхідних навичок та вмінь, щоб проводити з ними 

підтримуючі заняття вдома. Тому, часто у таких дітей стається регрес вмінь, а у 

батьків – знецінення своїх сил та звернення до інтернатних закладів. 

  
 

Групове заняття з музико-терапії 



У рамках реалізації проекту застосовувався комплексний підхід для 

організації підтримки сімей, які мають дитину з важкою формою інвалідності, 

що дозволяє попередити інституціалізацію таких дітей. Так, корекційно-

розвиткові послуги надавалися на базі послуги денного догляду для дітей з 

комплексними порушеннями розвитку і включали в себе три напрямки занять 

для дітей, а також консультативно-інформаційну підтримку батьків. Крім того, 

батьки брали безпосередню участь в оцінці потреб і визначенні конкретних 

розвиткових цілей для дітей, розробці індивідуальних планів надання послуг і 

програм розвитку дітей. Їх запрошували на засідання мультидисциплінарної 

команди, надавалися поради щодо програми роботи з дитиною вдома. 

 

 

 

 

 

 

Засідання мультидисциплінарної команди із 

залученням батьків 

 

 

Для дітей проводилися такі індивідуальні та групові заняття: зі спеціальним 

педагогом, логопедом, психологом, фізичним реабілітологом, арт та музико 

терапевтом. Крім того, за дітьми постійно здійснювався належний догляд 

соціальними працівниками, які допомагали дітям набувати соціально-

побутових навичок, навичок самообслуговування та самостійної і групової 

дозвіллєвої діяльності.  

 
 

Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття 

 



 

       
 

Заняття з формування побутових навичок 

 

Завдяки спонсорській допомозі і волонтерській праці батьків було закуплено 

і обладнано сенсорну кімнату, в якій відразу почали проводити заняття 

психолог та фізичний терапевт, а також релаксуючі сесії для дітей, які мають 

психофізичний ефект. 

 

   
 

 

  
 

Заняття в сенсорній кімнаті 

 

Для кожної дитини розроблено індивідуальний план надання послуг в 

Центрі, де зазначені усі корекційно-розвиткові заняття та інші види діяльності 

протягом часу, коли дитини знаходиться в «Родині». Графік занять для кожної 

дитини обговорено з її батьками. Кожен фахівець веде свої професійні записи 

щодо кожної дитини, фіксує необхідне в особових справах дітей. Для кожної 



дитини розроблено індивідуальну програму розвитку. Таким чином, батьки 

мають можливість вдома тренувати здобуті навички з дитиною, а згодом 

проконсультуватися зі спеціалістом. 

 
Фізичні вправи під час денного догляду 

 

Крім того, до надання послуг денного догляду залучалися волонтери 

міжнародних молодіжних організацій. Вони допомагали організовувати 

прогулянки, харчування і догляд за дітьми під час перерв і групових занять.  

 
Волонтери з Турції та Франції асистують під час групових занять та прогулянок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти приймають благодійну допомогу 

 

 

 

 

За кошти благодійників 

неодноразово закуплялися миючі 

і дезінфікуючі засоби для центру. 



В рамках проекту проводилися також заходи дозвілля, максимально 

наближених до загальноприйнятих, з урахуванням особливостей отримувачів 

соціальної послуги. 

 
 

Святкування днів народжень в Центрі 

 

  
 

Прогулянки найближчим парком 

 

 
 

На ігровому майданчику взимку 

 

Важливим напрямом реалізації проєкту була інформаційна кампанія 

щодо діяльності ГО «І «Родина», яка здійснюється через публікації на сайті та 

своїй організації у Фейсбук, щодо принципів роботи недержавної організації та 

реалізацію проекту з надання корекційно-розвиткових занять для дітей з 

інвалідністю підгрупи А. 



2. Звіт про використання бюджетних коштів на реалізацію проєкту (копії   

ф-2 та ф-7 (у разі наявності) додаються):  

Виділено бюджетних коштів у сумі  90 610,00 гривень  

№ з/п Статті витрат Сума витрат, 

грн  

Реквізити підтверджувальних 

документів* 

1 Фінансова 

підтримка 

працівників  

34 218,08 За липень: 

 ПД № 2 від 28.07.2020 р. 

Відомість 

200731РВ000013313832 від 

31.07.2020 р; 

 За серпень:  

ПД № 9 від 14.08.2020 р 

Відомість 

200817РВ000013615024 від 

17.08.2020 р. 

 За вересень: 

ПД № 17 від 15.09.2020 р. 

Відомість 

200916РВ000014218835 від 

16.09.2020 р. 

2 Фінансова 

підтримка 

працівників 

(військовий збір) 

637,65 За липень: 

 ПД № 3 від 28.07.2020 р. 

 За серпень:  

ПД № 7 від 14.08.2020 р. 

 За вересень: 

ПД № 16 від 15.09.2020 р.  

3 Фінансова 

підтримка 

працівників 

(ПДФО) 

7651,26 За липень: 

 ПД № 5 від 28.07.2020 р. 

 За серпень:  

ПД № 6 від 14.08.2020 р. 

 За вересень: 

ПД № 14 від 15.09.2020 р. 

4 Фінансова 

підтримка 

працівників 

(Єдиний 

соціальний 

внесок) 

9 351,00 За липень: 

 ПД № 4 від 28.07.2020 р. 

 За серпень:  

ПД № 8 від 14.08.2020 р. 

 За вересень: 

ПД № 15 від 15.09.2020 р. 

5 Оплата 

теплопостачання  

20 400,00 Акт прийому-здачі виконаних 

робіт № б/н від 09.09.2020р.; 

згідно Д/у № 1 від 09.09.2020р. 

до Договору № б/н від 

09.09.2020р.; 

ПД № 19 від 23.09.2020р. 

6 Оплата 

водопостачання і 

1 000,00 Акт прийому-здачі виконаних 

робіт № б/н від 09.09.2020р.; 



водовідведення  згідно Д/у № 1 від 09.09.2020р. 

до Договору № б/н від 

09.09.2020р.; 

ПД № 19 від 23.09.2020р. 

7 Оплата 

електроенергії   

6 000,00 Акт прийому-здачі виконаних 

робіт № б/н від 09.09.2020р.; 

згідно Д/у № 1 від 09.09.2020р. 

до Договору № б/н від 

09.09.2020р.; 

ПД № 19 від 23.09.2020р. 

8 Послуга з 

поширення 

інформації про 

соціальні 

послуги 

11 352,00 Акт прийняття-передачі 

результатів послуг № 01 від 

19.08.2020р.;  

Акт прийняття-передачі 

результатів послуг № 02 від 

14.09.2020р.; згідно Договору 

№ 10/08-1 від 10.08.2020р. Акт 

прийняття-передачі 

результатів послуг № 03 від 

03.11.2020р.; згідно Договору 

№ 10/08-1 від 10.08.2020р. 

ПД № 10 від 21.08.2020 р.; 

ПД № 13 від 15.09.2020 р.    

ПД № 26 від 12.11.2020 р.; 

 Всього: 90 609,99  

 

*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 проєкту завдань і заходів, визначених 

для кожного етапу виконання (реалізації) 

 

Етапи реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу 

Термін 

реалізації 

етапу 

Результати 

здійснення 

етапу 

Набір групи: 17-и 

дітей з інвалідністю 

підгрупи А для участі 

у програмі  

Оцінка потреб дітей, 

консультації з 

батьками, складання 

індивідуальних 

планів надання 

послуги денного 

догляду (на основі 

стандарту) та 

корекційно-

розвиткових послуг, 

Липень, 

2020 

Підписання 

договорів з 

отримувачами 

послуг 

(батьками дітей 

з інвалідністю) 



корекційних занять, 

набір групи з 17-и 

дітей з інвалідністю  

Організація 

діяльності для 

забезпечення надання 

послуг 

Проведення 

спільного зібрання 

спеціалістів і 

працівників 

відділення денного 

догляду під 

головуванням 

керівника відділення 

психолого-

педагогічної корекції 

для складання і 

подальшого 

обговорення 

виконання 

індивідуальних 

програм розвитку. 

Проведення 

індивідуальних 

зустрічей та 

консультацій за 

батьками дітей, які 

отримують 

корекційно-

розвиткові послуги. 

Липень, 

2020 

Складання 

індивідуальних 

програм 

розвитку для 

кожної дитини 

Проведення 

корекційних занять 

для дітей з тяжкими 

порушеннями 

розвитку на базі 

послуги денного 

догляду 

Проведення 

індивідуальних та 

групових занять зі 

спеціалістами 

відділення денного 

догляду для дітей з 

інвалідністю при ГО 

«І «Родина», а саме: 

спеціальним 

педагогом, 

логопедом, фізичним 

реабілітологом, арт і 

музико терапевтом. 

Липеньгру

день, 2020 

Графіки 

проведення 

занять. Збір 

даних про хід 

занять. 

Поширення 

інформації про 

проект 

Створення і 

поширення 

інформаційних 

повідомлень про хід 

реалізації проекту, у 

тому числі про 

Липень 

гудень, 2020  

Створено серію 

матеріалів для 

он-лайн 

публікацій, 

поширено через 

мережу  



діяльність відділення 

денного догляду для 

дітей з інвалідністю 

та надання їм 

корекційних занять 

Проміжна оцінка 

задоволеності 

отримувачів послуг та 

відстеження змін в 

якості життя. 

Моніторинг 

виконання 

індивідуальних 

планів надання 

послуг та 

індивідуальних 

програм розвитку 

кожної дитини. 

Засідання 

мультидисциплінарн

ої команди. 

Опитування батьків 

дітей з інвалідністю. 

Жовтень 

грудень 

2020 

 

Створення бази 

з відгуків сімей, 

які отримують 

послуги, про 

результати 

впливу проекту 

на якість життя 

сімей. 

Протоколи 

засідань 

мультидисциплі

нарної команди. 

 

4. Відповідність результативних показників виконання проєкту запланованим 

результативним показникам  

Завдяки реалізації проекту «Корекційні заняття для дітей з тяжкими 

порушеннями розвитку» у липні-грудні 2020 році 17 дітей відвідали корекційні 

заняття на базі послуги денного догляду з таких напрямків: спеціальна 

педагогіка, логопедія, фізична реабілітація, арт та музико-терапія. Діти 

отримали необхідні навички та вміння для соціальної адаптації, що надалі 

позитивно вплине на їхнє життя. Окрім цього, батьки отримали необхідні 

знання для допомоги та розвитку своїх дітей, що дозволяє закріпити роботу 

педагогів, оптимізує навчально-розвитковий процес, мінімізує можливість 

регресу. Отож, для сімей з дітьми з інвалідністю надавалася регулярна 

допомога у залученні максимальних ресурсів для розвитку дитини. Така 

допомога служить превентивним заходом, задля уникнення звернення батьків 

до інтернатних інституцій.  

Варто зазначити, що у тому числі завдяки реалізації проекту вдалося 

повернути з інтернатного закладу дитину, яка більше року там перебувала у 

з᾿язку з тим, що сім᾿я, яка виховує двох дітей з інвалідністю, потрапила у 

складні життєві обставини і одинока мати була не спроможна забезпечити 

належний догляд і виховання обом дітям. 

Поширено інформацію про проведення корекційно-розвиткових занять для 

дітей з тяжкими формами інвалідності, надання соціальної послуги денного 

догляду, її отримувачів, місце держави у наданні соціальної послуги. Створено 

інформаційні повідомлення про проект, насамперед, у соцмережах.  

Довгостроковим результатом проєкту буде поширення практики 

деінституціалізації та реінтеграції дітей з інвалідністю в громаду. Також проект 

приятиме впровадженню соціального замовлення у м. Києві. 

 



 
 

На занятті з арт-терапії 

 

5. Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проєкту: 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові учасників заходу 
Місто проживання 

Контактний телефон 

законного 

представника 

1.  
Бойко Микола 

Юрійович, 23.07.2009 
Київ 

0954654000 

2.  
Буднік Анастасія 

Олександрівна, 

15.03.2009 

Київ 

0979385590 

3.  
Воєвуцький Дмитро 

Сергійович, 28.11.2009 
Київ 

0506082232 

4.  
Житинчук Матвій 

Олександрович, 

30.09.2010 

Київ 

0955788414 

5.  
Куценко Андрій 

Андрійович, 03.11.2009 
Київ 

0957534543 

6.  
Лутаєв Олексій 

Вікторович, 11.06.2008  
Київ 

0969900516 

7.  
Мороз Ірина 

Володимирівна, 

09.01.2011 

Київ 

0680038205 

8.  
Нечипуренко Платон 

Антонович,  

07.03.2010 

Київ 

0674226696 

9.  
Онуфрик Лев 

Сергійович, 12.10.2008 
Київ 

0632420795 

10.  
Падченко Тамара 

Володимирівна, 

15.05.2013 

Київ 

0636077745 

11.  
Парфенюк Павло 

Андрійович, 14.07.2007 
Київ 

0984254618 

12.  
Удод Марія Андріївна, 

14.11.2007 
Київ 

0501889092 



13.  
Гуменний Ярослав 

Леонідович, 25.05.2009 
Київ 

0952718996 

14.  
Клугер-Тароянц Гектор 

Дмитрович, 13.12.2016 
Київ 

0994920184 

15.  
Глушич Андрій 

Валерійович, 08.03.2007 
Київ  

0661180635 

16.  
Гавриляк Ганна Марія 

Богданівна, 05.05.2007 
Київ 

0679120855 

17.  
Доманський Захар 

Олексійович, 17.08.2012 
Київ 

0962155750 

 (список та контактні дані учасників заходів, у тому числі прізвище, ім'я, по 

батькові, місто проживання та контактний телефон можуть додаватися 

окремим додатком до звіту)  

 
6. Оцінка рівня задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті 

діяльності, що провадилась в рамках виконання проєкту  

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 ГОІ «Родина»), реагування на побажання отримувачів соціальної 

послуги та/або їхніх законних представників. 

Позитивним показником є бажання батьків дітей-учасників програми – у 

продовженні їхньої участі в даному проекті. Покращення емоційного, 

психологічного, фізичного стану дітей, позитивні зміни в їхньому стані в 

процесі надання корекційних занять порівняно з періодом, коли заняття не 

проводились. 

Відгуки отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників 

можна побачити на Фейсбук-сторінці організації, що надані нижче. 

 

7. Інформаційна підтримка проєкту (висвітлення заходу у ЗМІ, публікації, 

інформаційні матеріали  тощо)  

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2760422284234641/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2765275927082610/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2767224890221047/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2767647846845418/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2770158219927714/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2775743509369185/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2788010844809118/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2794333684176834/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2797167667226769/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2802845003325702/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2804642829812586/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2807401949536674/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2814088492201353/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2760422284234641/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2765275927082610/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2767224890221047/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2767647846845418/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2770158219927714/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2775743509369185/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2788010844809118/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2794333684176834/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2797167667226769/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2802845003325702/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2804642829812586/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2807401949536674/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2814088492201353/


https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2815063725437163/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2816026362007566/ 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2834670366809832/ 

https://www.facebook.com/162615977129381/posts/3370934272964186/ 

https://www.facebook.com/162615977129381/posts/3385966351460978/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2815063725437163/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2816026362007566/
https://www.facebook.com/1743946755882204/posts/2834670366809832/
https://www.facebook.com/162615977129381/posts/3370934272964186/
https://www.facebook.com/162615977129381/posts/3385966351460978/

