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«Подолання» 

 
Проект Київської міської громадської організації СТК «Березіль» 

 
1. Анотація. 
 Люди з інвалідністю складають невід’ємну частину громадськості і мають всі права та 
обов’язки перед суспільством, гарантовані законодавством. В складних умовах економічних 
та політичних перетворень забезпечення  прав соціально-незахищених верств населення 
стикається з певними проблемами. 

Більшість цих молодих людей є практично заручниками свого становища із за 
упередженого ставлення до осіб з інвалідністю з боку суспільства, психологічних бар’єрів та 
невпевненості у власних силах, із за архітектурних перешкод та непристосованості 
громадського транспорту до потреб осіб з інвалідністю. У такій ситуації якість життя 
людини з інвалідністю певної мірою залежить і від обізнаності самої людини з інвалідністю 
та оточуючих її людей про можливості, що розкриває проєкт «Подолання». 

Популяризація та впровадження проєкту «Подолання»  надаватиме можливість 
реалізувати захист прав осіб з інвалідністю, щодо самовизначення та самореалізації. Також 
це сприятиме  реалізації концепції ранньої соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, 
дозволить максимально залучити їх до суспільно корисного життя, реалізувати 
конституційні гарантії щодо створення середовища рівних можливостей й таким чином 
зменшити прошарок соціально дезадаптованих осіб з інвалідністю.  

За допомогою проєкту змінюється психологічний та фізіологічний стан людини, 
з’являється можливість мати доступ до активного соціального життя, що активізує людей до 
підтримки незахищених верств населення. 

 Громадська організація СТК “Березіль” – організація, що опанувала та 
впроваджує методику навчання осіб з інвалідністю за програмами фізичної реабілітації 
Міжнародного Паралімпійського комітету, орієнтуючись на спортивні, базові методіки 
підготовки осіб з інвалідністю. 

Унікальний досвід СТК “Березіль” та світова практика реабілітації, адаптації та 
інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, дає можливість стверджувати, що реалізація  проєкту 
«Подолання» створить умови для розвитку соціально-відновлювального напрямоку в м. 
Києві, сприятиме розкриттю творчого потенціалу, задоволенню комунікативних потреб, 
самовираженню та самовдосконаленню людей, які мають фізичні обмеження та 
пересуваються на інвалідному візку, що є головною умовою самостійного, незалежного та 
повноцінного життя людини з інвалідністю. 

Проект допоможе, залучити більше активних прихильників цього напрямку, 
повернути до повноцінного життя людей, які обмежені в пересуванні та користуються 
інвалідним візком. 

Метою даного проекту є подолання стереотипів, формування позитивного сприйняття 
громадськістю осіб з інвалідністю, інтеграція молодих людей з стійкими розладами опорно-
рухового апарату, які користуються візком у суспільство через поширення інформації, 
демонстрацію можливостей осіб з інвалідністю та передачу унікального досвіду проведення 
проєкту відповідальним особам, фахівцям та зацікавленим громадянам. 
 
Основні завдання: 

• Провести науково-практичниі семінари та навчальні тренінги; 
• Провести змагання осіб з інвалідністю. 
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2. Загальна інформація. 
 
Спортивно-танцювальний клуб «Березіль» - Київська міська громадська організація, 

зареестрована 22 березня 1995 р. в управлінні юстиції м. Києва. 
Метою діяльності організації є фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з 

інвалідністю розвиток фізичної культури, масового та паралімпійського спорту, проведення 
гурткової роботи з дітьми, молоддю та членами їх сімей за місцем проживання.  

Загальні Збори є вищим органом організації СТК «Березіль», очолює організацію 
президент Чиж Олена Леонідівна, виконавчий директор Марченко Сергій Олександрович. 

Протягом останніх років аналогічних проектів за бюджетні кошти не реалізовувалось. 
 
3. План виконання проекту: 

                Таблиця 1 
  

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк реалізації етапу Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

1 Проведення науково-
практичних 
семінарів, 
навчальних 
тренінгів. 

2 дні у тиждень з 11 
квітня – 05 жовтня 
2018р. 

Чиж О.Л. 

2 Провести показові 
змагання осіб з 
інвалідністю. 

06 жовтня 2018р. Марченко С.О. 

 
 
На першому єтапі очікується участь 50 осіб з інвалідністю – безпосередніх учасників 
семінару, також запрошених спеціалістів 15 чол.  
На другому єтапі очікується участь 70 осіб з інвалідністю, 20 чол. Волонтерів, понад 200 чол. 
спостерігачів. 
Проєкт «Подолання» разрахован на широки верстви населення, спеціалістів, волонтерів та 
робітників соціальних закладів, ДЮСШ, та працівників структури «Інваспорт» . 
Інформування громадськості здійснюватиметься через мережу інтернет (Фейсбук; Твиттер), 
оголошення у районних друкованих виданнях. 
До організації та реалізації другого єтапу проєкту планується залучення спеціалістів 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, його спортивної зали. 
 

 

# 
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту: 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів з 
інших 
джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організа
ції , грн. 

Загальна 
сума коштів 

на 
реалізацію 

проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Звукопідсилююча 

техніка 
Активні акустичні 
системи – 4 шт. 
Тринога – 2 шт. 
Мікшерний пульт 
– 1шт. 

 

97806,00 - -  
 
 
 

2.  Оргтехніка  25146,00 - -  

3.  Пошив костюмів  - 19 чол. 76048,00 - -  
4.  ВСЬОГО:  199000,00 66333,00 -  
5.  РАЗОМ:   - - 265333,00 

 
 

 - Організація та робота в період проведення проекту:  
Президент СТК «Березіль», Заслужений тренер України Чиж О.Л. 
Виконавчий директор, Марченко С.О. 
Головний бухгалтер, Знаємський Є.А. 
Тренери викладачі  - 5 осіб 
Адміністратори – 6 чол. 
Волонтери – 20 чол. 

- Місце проведення: Тренувальні зали СТК «Березіль» вул. І. Миколайчука, 7. 
- Зал спортивний навчального корпусу № 6 (зал спортивний, роздягальня) 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 
 
Керівник інституту громадянського суспільства 
  

(підпис)                                                       (прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
 
 
М.П. 
 _____ ___________ 2018 року. 
































