




















ОПИС ПРОГРАМИ

Такі особи не можуть працевлаштуватися на хорошу роботу, а також зайняти достойне місце в 
соціумі, і це не дивлячись на сучасні технології, які в повній мірі могли б це забезпечити. Тут особи 
цілевої аудиторії можуть виконувати повний обсяг роботи без будь-яких обмежень. І це дасть 
їм можливість не тільки соціалізуватися, а також і самореалізуватися (що для обраної частини 
суспільства надважливо).

ОСНОВНА МЕТА ПОДАНОГО ПРОЕКТУ: забезпечення можливостей для працевлаштування 
та соціалізації інвалідів, людей похилого віку, осіб які приймали участь в АТО через:

• Проведення заходів щодо отримання базових навичок володіння ПК соціально незахищеними 
верстами населення (люди похилого віку, особи з інвалідністю, особи, які повертаються з АТО):

4 Для забезпечення ефективного навчання використовується власний програмний продукт 
«Тренер ІН».

4 «Тренер ІН» є оффлайн емулятором сайтів комунальних служб та інформаційних порталів. 
Дозволяє проводити паралельне навчання 10 слухачів в режимі симулятора сайтів 
без передачі даних на ресурси симулюючих адрес. Навчання і тренінг проходить без 
навантаження на діючі офіційні сайти.

• Підготовка до роботи в соціальних мережах (менеджер – копірайдер).

• Створення та подальша підтримка тематичних груп на форумах та в соціальних мережах, що 
допоможуть залучити до проекту якомога більше людей з обмеженими можливостями.

В Україні існує серйозна проблема соціальної адаптації осіб з інвалідністю, людей похилого 
віку, осіб, які приймали участь в АТО.



Таблиця 1

Етапи 
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу
Строк 

реалізації 
етапу

Відповідальний 
виконавець (прізвище 

та ініціали, посада)

Підготовчий Проведення інформаційної кампанії щодо 
мети та заходів програми. 

Закупка обладнання, емуляція комунальних 
додатків для навчання користувачів різного 
рівня знань та вмінь.

Квітень

Квітень – 
травень

Овсянніков О.В. – 
член правління

Буднік А. В. – голова 
правління

Основний Проведення заходів щодо отримання 
базових навичок володіння ПК соціально 
незахищеними верстами населення (люди 
похилого віку, особи з інвалідністю, особи, 
які повертаються з АТО). 

Підготовка більш підготовлених учасників 
проекту до роботи в соціальних мережах 
(менеджер – копірайдер)

Створення та подальша підтримка 
тематичних груп на форумах та в соціальних 
мережах, що допоможуть залучити до 
проекту більше людей цілевої аудиторії.

Висвітлення позитивного досвіду 
вирішення питань людей похилого віку, 
особи з інвалідністю, осіб, які повертаються 
з АТО через соціальні мережі, підвищення 
інтересу соціуму до проблем обраної групи, 
пошук шляхів вирішення нагальних питань, 
покращення життя осіб з інвалідністю. 

Протягом 
реалізації 
проекту

Протягом 
реалізації 
проекту

Протягом 
реалізації 
проекту

Вересень – 
грудень

Овсянніков О.В. –  
член правління

Буднік А. В. –  
голова правління

Буднік А. В. –  
голова правління

Овсянніков О.В. – 
член правління

Заключний Розробка та видання методичного збірника 
для отримання базових навичок володіння 
ПК.

Інформаційне висвітлення результатів 
проекту.

Жовтень – 
грудень

Жовтень – 
грудень

Будник А.В. голова 
правління

Овсянніков О.В. член 
правління



•	 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ 
ПРОЕКТУ (ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ КОНКРЕТНІ КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
В ЦИФРОВОМУ ВИРАЖЕННІ)

•	 ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ НА ЯКУ СПРЯМОВАНО ПРОЕКТ:

1. люди похилого віку,
2. особи з інвалідністю, 
3. особи які повертаються з АТО.

•	 СПОСОБИ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ХІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ (ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ НАЗВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, СТРОКИ ТА 
МЕТОДИ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ):

1. інтернет, 
2. соц. мережі
3. методичні матеріали

•	 ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ЗАЛУЧИТИ ДО СПІВУЧАСТІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
(АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, КОНТАКТНА ОСОБА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОСАДИ, СПОСІБ 
СПІВУЧАСТІ, ЯКІ ЗАХОДИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ ВИКОНУЄ, ЯКІ РЕСУРСИ НАДАЄ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ)

1. Громадське об’єднання «Організація ветеранів України»у Дніпровському районі м. Києва, 
02105, м. Київ, вул. Г.Чупринки, 2\8,к.4.; Ремез Г.Ф. 063 766 07 83. Забезпечення приміщення 
для проведення тренінгів та учасників, що знаходяться на обліку в організації.

2. Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ 
ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ» 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 3, оф.108. Маматов О.Л. 
тел. 066 381 17 83. Забезпечення приміщення для проведення тренінгів та учасників АТО, що 
знаходяться на обліку в організації.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ПЛАНУЄТЬСЯ ОХОПИТИ НАВЧАЛЬНОЮ 
ПРОГРАМОЮ БІЛЯ 2000 ТИС. ОСІБ З ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ.



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
«Забезпечення можливості працевлаштування та соціалізації осіб з інвалідністю, людей 
похилого віку, осіб які приймали участь в АТО» реалізовується Громадською організацією 
«Київська організація інвалідів «Ірида»

В Україні існує серйозна проблема соціальної 
адаптації осіб з інвалідністю, людей похилого 
віку, осіб, які приймали участь в АТО. Такі особи 
не можуть працевлаштуватися на хорошу роботу, 
а також зайняти достойне місце в соціумі, і це не 
дивлячись на сучасні технології, які в повній мірі 
могли б це забезпечити.

Проблема ресоціалізації вищезазначених категорій 
в Україні окреслена чинним законодавством, однак 
далі нормативів її вирішення наразі не відбувається. 
Сьогодні лише 20-35% таких осіб працевлаштовані 
на повний робочий день, більшість з них змушена 
жити підробітками, або ж перебувати на утриманні 
родичів.

Ми бачимо вирішення цієї проблеми в працевлаштуванні таких людей в сфері інформаційних 
технологій. Тут особи з інвалідністю, люди похилого віку, особи які приймали участь в АТО можуть 
виконувати повний обсяг роботи без будь-яких обмежень. І це дасть їм можливість не тільки 
соціалізуватися а і самореалізуватися (що для обраної частини суспільства надважливо).

Аналіз соціально-економічного становища громадян України, показав, що саме ця група 
населення сьогодні має найбільш гострі проблеми з працевлаштуванням, самозабезпеченням та 
соціальною підтримкою. В такій ситуації створення пропонованої нами компанії дасть можливість 
вирішити важливі проблеми цієї соціальної групи та створити модель корпорацій, реалізація яких 
у різних сферах допоможе працевлаштуватися особи з інвалідністю людям похилого віку, особам 
які приймали участь в АТО.

Поданий проект пропонує один зі шляхів вирішення такої проблеми і може бути втілений 
найближчим часом.

МЕТА ПРОЕКТУ
Основна мета поданого проекту: забезпечення можливостей для працевлаштування та 
соціалізації осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб які приймали участь в АТО через:

• Проведення заходів щодо отримання базових навичок володіння ПК соціально 
незахищеними верстами населення (люди похилого віку, особи з інвалідністю, особи, які 
повертаються з АТО).

• Підготовка до роботи в соціальних мережах (копірайдер).

• Створення та подальша підтримка тематичних груп на форумах та в соціальних мережах, 
що допоможуть залучити до проекту більше осіб цілевої групи.



ЗАЯВА
НА УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ «ГРОМАДСЬКА ПЕРСПЕКТИВА: ПРОЗОРА 

ВЛАДА ТА АКТИВНА ГРОМАДА»

Найменування інституту громадянського 
суспільства

Громадська організація «Київська організація 
інвалідів «Ірида»

Назва проекту
Забезпечення можливості працевлаштування та 
соціалізації осіб з інвалідністю, людей похилого 

віку, осіб, які приймали участь в АТО

Пріоритет, завдання, визначене 
Організатором конкурсу на розв’язання якого 
спрямовано проект (словами, зазначити лише 
один напрямок)

Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення 
спортивного, культурного та просвітницького 

розвитку мешканців міста Києва. 

Загальна сума кошторису на здійснення 
витрат проекту 259 200,00 грн.

Очікуване фінансування за рахунок 
бюджетних коштів 199 000,00 грн.

Строк реалізації проекту 1 рік (2018-2019) 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 
організації, місце знаходження організації, 
телефон, факс, e-mail

Буднік Андрій Володимирович Україна 02098, Київ, 
вул. Шумського буд. 10, кв. 254

0676934212

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада 
керівника проекту, поштова адреса, телефон, 
e-mail

Буднік Андрій Володимирович Україна 02098, Київ, 
вул. Шумського буд. 10, кв. 254

0676934212 



СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

КРОК №1
ЗАЯВА 

НА УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ « ГРОМАДСЬКА ПЕРСПЕКТИВА: 
ПРОЗОРА ВЛАДА ТА АКТИВНА ГРОМАДА»

Найменування інституту громадянського 
суспільства

Громадська організація «Київська організація 
інвалідів «Ірида»

Назва проекту
Забезпечення можливості працевлаштування та 
соціалізації осіб з інвалідністю, людей похилого 

віку, осіб, які приймали участь в  АТО

Пріоритет, завдання, визначене Організатором 
конкурсу на розв’язання якого спрямовано 
проект (словами, зазначити лише один напрямок)

Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення 
спортивного, культурного та просвітницького 

розвитку мешканців міста Києва. 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат 
проекту

259 200,00 грн.

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних 
коштів

199 000,00 грн.

Строк реалізації проекту 1 рік (2018-2019) 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, 
місце знаходження організації, телефон, факс, 
e-mail

Буднік Андрій Володимирович Україна 02098, 
Київ, вул. Шумського буд. 10, кв. 254

0676934212 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника 
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Буднік Андрій Володимирович Україна 02098, 
Київ, вул. Шумського буд. 10, кв. 254

0676934212

КРОК №2 
ПРОЕКТ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ, ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ОСІБ, ЯКІ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В АТО 

«Київська організація інвалідів «Ірида»

1. Актуальність( окремий файл)
2. Файл (ирида -18) 
3. Опис  
4. Кошторис.



ЗАГАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ

Громадська організація 

«Київська організація інвалідів «ІРИДА»

Україна 02098, Київ -098, вул. Шумського буд. 10, кв. 254

р.р № 26004060406980, Печерська філія ПриватБанку.

МФО 300711, код ЕДРПОУ 37293712, моб. 8-067-693-42-12

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ІРИДА» 
БУЛА ЗАРЕЄСТРОВАНА В М. КИЄВІ 21 ЖОВТНЯ 2010 Р. 

Метою діяльності Організації є захист соціальних, економічних, творчих та інших інтересів 
інвалідів, членів всіх груп та категорій не зважаючи на причини утворення інвалідності.

ОДНИМ ІЗ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Є:

сприяння соціальній підтримці та захисту інвалідів, не зважаючи на причини утворення 
інвалідності, поліпшенню матеріального становища інвалідів, інших осіб, які в силу фізичних та 
інтелектуальних особливостей, інших обставин не можуть самостійно реалізовувати свої права 
та законні інтереси.



Для реалізації та вирішення завдань ГО «КОІ «Ірида» створено інвалідне 
підприємство «ОЛАН», яка займається фінансуванням організації та 
працевлаштуванням членів організації шляхом надання їм роботи на дому  
(тел. консультантів, оператори, PC, віртуальна офіси тощо). 

Члени клубу Г.О. «КОІ «Ірида» приймали участь у багатьох кубкових змаганнях 
України та інших країн, входять в збірну України з параолімпійських видів спорту 
з баскетболу, спортивного більярду та спортивних танців на візках. Наші члени 
організації, активно займаються баскетболом на візках, більярдом, настільним 
тенісом, перегонами на візках (100, 200, 400, 800, 1500 та напівмарафон), 
спортивними танцями на візках.

Також ми приймаємо участь в проведення семінарів, круглів столів за участю 
громадських організацій та держслужбовців про спільну вирішенню проблем 
пов’язаних  людей з інвалідністю. Члени організації їх родини та близькі 
приймають участь в громадсько-політичному житі нашої країни.

Тільки в 2017 році члени організації приймали участь у відкритому чемпіонаті 
м. Львів серед баскетбольних команд на візках (травень) та турніру зі спортивного 
більярду в м Києві (грудень).



Таблиця 2

КОШТОРИС ВИТРАТ  
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ

Забезпечення можливості працевлаштування та соціалізації осіб з інвалідністю, 
людей похилого віку, осіб які приймали участь в АТО

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат

Сума 
коштів, 

очікувана 
з бюджету 
м. Києва, 

грн.

Сума 
коштів 
з інших 
джерел, 

грн.

Власний 
внесок 

організації, 
грн.

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 

проекту, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

Проведення 
інформаційної кампанії 
щодо мети та заходів 
програми

2300,00 1500,00 800,00 2 300,00

Закупка обладнання, 
емуляція комунальних 
додатків для навчання 
користувачів різного 
рівня знань та вмінь.

Закупка та 
встановлення 
програмного 
забезпечення 
(ліцензійне)

Сервер – 
12800,00 х1 шт.

11 ноутбуків

8600,00 х 11 шт.

МФУ 8300 х  
2 шт.

5500 х 12 шт.

12800,00

94600,00

16 600,00

66000,00

12 800,00

94 600,00

16 600,00

66 000,00

Програмний продукт 
"Тренер ІН".

Вартість 
розробки ПО
(100 чол./
год роботи 
програмістів)

56 000,00 56 000,00

Забезпечення роботи 
інформаційно – 
учбового ресурсу 
розробка та підтримка 
сайту:

5800,00 5800,00 5 800,00

Розробка, підготовка 
та видання практично-
методичних матеріалів

3300,00 1700,00 1600,00 3 300,00

Транспортні послуги 1 800,00 1 800,00 1 800,00

  ВСЬОГО:   199000   60 200,00 259 200,00

  РАЗОМ:         259 200,00


