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_____________________«ПРОМІНЬ СВІТЛА»_____________________ 

                                                 (назва проекту) 

 

Назва громадської організації, яка подає проект  
 

«КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4      

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» 
 

 

1. Загальна інформація  про громадську організацію: 

 

- дата створення:   12 травня 2008 року № 0094 – 2008 Г.О.; 

 

- предмет діяльності:  захист інтересів членів УТОС, інтеграція їх у суспільство, 

соціально-трудова , психологічна і медична реабілітація, проведення серед 

інвалідів по зору культурно-масових і спортивних заходів; 

 

- структура та чисельність:   вищий орган управління - загальні збори   

(конференція), розпорядчий і виконавчий орган – правління. Всього на обліку  

на  01.01.2018 р. - 481 особа, на 01.06.2018 р. - 486, з них Голова правління, 

секретар незрячого фахівця, художній керівник ансамблю  - 3, членів правління 

– 9, членів ревізійної комісії – 3, групоргів - 24; 

 

- джерела фінансування:   бюджет м. Києва, членські внески, благодійні 

добровільні внески, церковні надходження; 

 

- наявність ресурсів для виконання проекту:   інтелектуальний, матеріально – 

технічна база; 

 

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів:   

 

         1.   Відшкодували за утримання будинків, споруд та прибудинкової 

території; оплатили комунальні послуги; виплатили  матеріальне заохочення;  

придбали світлодіодні лампи для всіх членів організації ( для формування 

подарункових наборів  до проведення заходів з нагоди Міжнародного Дня 

інвалідів). 

       2.   За власний рахунок організації оплатили: страховий платіж по договору 

страхування орендованого майна; самовивіз продуктів харчування, наданих 
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благодійними фондами; придбання прищепок для білизни, адміністративно – 

господарчі витрати.        

 

       3.  Правлінням КТПО №4 УТОС проводилась в 2017 році інформаційно-

роз’яснювальна робота, семінари, круглі столи, засідання правління (12 

засідань) направлені на доведення до людей з інвалідністю по зору 

нормативних документів, законодавчих актів та робота з надання 

консультативних, правових, інформаційних послуг. Інформували членів УТОС  

про можливість підвищення власної кваліфікації, культурно-освітнього рівня. 

                                                         

       4. Брали участь в конференціях, нарадах, що проводились різними 

державними, громадськими організаціями, де вирішувались питання                                                      

життєдіяльності осіб з інвалідністю. Працювали над підтриманням в 

належному стані засобів орієнтування,  які надають змогу без перешкод 

добиратися незрячим до організації УТОС. Звертались до комунальних 

підприємств з питань  благоустрою зупинок пасажирського транспорту, 

встановлення озвучених світлофорів. 

  

        5. Брали участь та проводили  тематичні вечори до державних та 

релігійних свят (22 заходи). Організовували роботу з підвищення культурно-

освітнього рівня, збільшуючи людям з  інвалідністю безкоштовний доступ  до 

театрів,  музеїв, екскурсій, виставок, концертів (355 походів). 

          

        6. Співпрацювали зі спонсорами,  благодійними фондами,  міськими 

депутатами, церковними управліннями. Забезпечували продуктовими наборами 

(11разів); тифлозасобами; засобами реабілітації незрячих людей (видано 

тростин 11, луп – 4, датчиків рівня води – 2, озвучених будильників - 3). 

 

        7. Проводили :  репетиції (36) та концерти ансамблю «Надвечір’я», 

створеного власними творчими силами членів організації,  неодноразово брали 

участь в міських і районних оглядах – конкурсах колективів художньої 

самодіяльності; засідання клубу за інтересами «Господарочка» (8). Протягом 

року працювала пересувна бібліотека імені М. Островського ( читання, видача 

книг, в тому числі надрукованим рельєфно-крапковим шрифтом та в аудіо 

форматі (20).  

 

         8.   Виявляли та залучали громадян з інвалідністю  по зору до членства в 

УТОС (38 осіб) . Сприяли в працевлаштуванні (6 осіб). 

 

         9.   Надавали самотнім і тим членам організації, якими не опікується 

родина, соціально - побутові послуги (на обліку – 88 осіб).  

 

 

2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту 
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2.1.Мета проекту: 

 

             Сприяння людям з інвалідністю по зору їх соціалізації та інтеграції в 

суспільство. 

             Виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають 

забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно 

доступу їх на рівні з іншими громадянами до об'єктів фізичного оточення, 

транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних 

можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізичної 

культури і спорту. 

 

2.2.Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): 

 

     Особи з інвалідністю по зору. Організація діє в межах міста Києва 

та охоплює людей з інвалідністю Деснянського, Дніпровського і 

Дарницького районів ( на 01.01.2018 р. стоїть на обліку 481 особа). 

 

2.3.Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект. 

 

          Відсутність  необхідних умов  для реалізації громадянських і 

соціально-економічних прав та можливостей участі у формуванні 

доступного середовища життєдіяльності та забезпечення безбар’єрного 

доступу осіб з інвалідністю по зору до соціальних та комунальних об’єктів. 

     Відсутність належних умов реалізації конкретних заходів , спрямованих 

на  соціальний захист людей з вадами зору. 

 

     Низький  відсоток  працевлаштування осіб з інвалідністю  по  зору 

на підприємствах, установах і в організаціях  УТОС та  на державних, 

комерційних, громадських підприємствах, в сільському господарстві, в 

установах і організаціях незалежно від форм власності, в тому числі  у 

розвитку індивідуальної трудової діяльності. 

 

     Недостатній рівень психологічного супроводу  для адаптації в 

суспільстві шляхом залучення до корисної діяльності (навчання, праця, 

розвиток здібностей, творчість, громадська діяльність).   

                                    

            За 2017 рік  до правління згідно заяв звернулося 209 осіб з інвалідністю 

по зору з різних питань: надання матеріальної допомоги, путівок;  надання 

юридичної, психологічної допомоги; консультування з житлово – комунальних 

питань; забезпечення продуктами харчування, тифлозасобами; покращення 

соціально побутових умов; працевлаштування; збереження безкоштовного 

проїзду; організації служби супроводу для осіб з інвалідністю по зору І групи 

(на обліку – 241 особа, яка має І групу тощо). 

2.4.План заходів з реалізації проекту. 
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Етапи 

реалізації 

Опис заходів для здійснення 

етапу 

Термін 

реалізації 

етапу 

Результати 

здійснення 

етапу 

Підготовчий       Обстежити  матеріально-  

побутові умови проживання.         

Провести соціологічне 

опитування (анкетування за 

напрямками, які хвилюють 

цільову групу). 

ІІ квартал 

2018 року 

Обстеження 

свідчить, що 

більшість не 

має інших до- 

ходів крім пен- 

сії і потребу- 

ють допомоги 

у вирішенні  

своїх проблем. 

 

Виконання Просвітницька робота з питань 

реабілітації (круглі столи,  

консультації, бесіди, зустрічі  

семінари. 

            Вишукувати шляхи 

розв’язання проблем незрячих – 

найважчого виду інвалідності. 

Висвітлювати в засобах масової 

інформації. 

Провести акції до дня «Білої 

тростини». 

Вести моніторинг потреб в 

технічних засобах реабілітації 

та соціальної адаптації. 

Сприяти охопленню одиноких 

людей з інвалідністю по зору 

обслуговуванням на дому.  

Посилити співпрацю з 

підприємствами і установами 

всіх форм власності, 

громадськими та релігійними 

організаціями, благодійними 

фондами з метою 

працевлаштування та 

поліпшення рівня життя та 

надання матеріальної, 

психологічної, адресної 

соціальної  допомоги особам з 

вадами зору. 

Сприяти безкоштовному 

відвідуванню концертів та 

Протягом  

року 

Проведено  

групових -9, 

індивід-них -7 

консультацій, 

круглі столи -2, 

бесіди, лекції, 

зустрічі -8, 

семінар -1. 

Надіслано -48 

листів-

клопотань, в  

т. ч. з питань  

реалізації про-

екту. Отримали 

допомогу на  

дому -4 особи. 

Видано кожно- 

му члену орга- 

нівації продук- 

ти харчування  

три рази. 

Працевлашто-

вано -2 особи.  

Відвідано без- 

коштовно   

театрів, 

концертів, 

екскурсій -28 

походів. 
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вистав. 

Звітування Підведення підсумків: 

1.Опис виконання завдань та 

заходів. 

2.Досягнення в результаті 

виконання проекту. 

3.Повнота охоплення цільової  

групи. Оцінка рівня 

задоволеності її потреб. 

Грудень 

2018 року 

Письмовий звіт  

про результа- 

ти реалізації  

проекту. 

 

2.5.Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 

ресурси тощо) . 

               Керівник організації  Ясельська Олена Володимирівна має досвід 

громадської діяльності більше 5-ти років, вищу педагогічну освіту, за 

спеціальністю  –  педагог-психолог (стаж роботи 20 років). За підсумками 

роботи громадських організацій Українського товариства сліпих Київська ТПО 

№4 УТОС займає І місце третій рік (2015-2017р.р.). Правління, ревізійна 

комісія, актив організації – учасники проекту, які мають різні рівні освіти, 

спеціальності, професії (педагог, юрист, журналіст, медик, приватний 

підприємець тощо ), але головне, маючи вади зору постійно реалізують свої 

можливості, творчі і працездатні для реалізації завдань проекту. 

    Громадська організація розташована на першому поверсі, має окремий вхід, 

 на Лісовому масиві м. Києва. Місце розташування затишне, зручне для 

відвідування організації людьми з вадами зору Деснянського, Дніпровського та 

Дарницького районів.  

   Організація є відокремленим підрозділом ГО «УТОС», юридичною особою, 

має самостійний баланс, банківські рахунки. Власний рахунок якої 

підтримується членськими, благодійними, добровільними внесками, 

церковними надходженнями. 

 

2.6.Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 

якісні результативні показники). 

   В результаті виконання проекту очікується: 

- забезпечення ефективного застосування  законодавчих і нормативних 

документів щодо вирішення проблем осіб з інвалідністю по зору; 

- підвищення якості виконання робіт з метою доступності незрячих до 

об’єктів соціальної інфраструктури; 

- створення необхідних умов для надання послуг і вирішення проблем, 

спрямованих на соціальний захист людей з вадами зору; 

- відвідання заходів 20 % членів організації в залежності від тематики та 

змісту проблеми, яка вирішується; 

- надання матеріальної допомоги за рахунок організації 70 особам; 

- надання путівок в будинок відпочинку м. Боярка 5-6 особам; 

- забезпечення продуктами харчування всіх членів ГО за списком; 

- надання консультацій відповідно анкетування; 
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- надання допомоги на дому за бажанням одинокої людини з інвалідністю; 

- сприяння працевлаштуванню до 5 осіб 

- безкоштовне відвідування вистав, концертів  до 300 разів. 

 

             Підставою для очікуваних результатів є: 

1.Звіт по підсумкам роботи за 2017 рік. 

2.Проведення соціального опитування. 

 

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту. 

   Можливість є. Тільки в м. Києві працює вісім громадських організацій 

Українського товариства сліпих. Крім цього є ГОІ, які об’єднують осіб з вадами  

зору, але статутні завдання ставлять перед собою інші. Також ГОІ охоплюють 

всю Україну. Досвід може  бути поширений за межами країни. 

 

 

 

 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ                            О.В. Ясельська  
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