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1. Паспорт інноваційного проекту 

Назва проекту. Бабуся напрокат. 

Модель надання соціальних послуг малозабезпеченим сімʼям з маленькими дітьми. 

Мета проекту: допомогти малозабезпеченим сімʼям з дітьми віком від 3-х до 6-ти 

років у забезпеченні особистого простору батьків поза батьківською роллю та 

вільного часу для вирішення термінових справ. 

Завдання проекту:  

1. Залучення інвесторів для фінансової підтримки проекту. 

2. Розробка вимог, яким повинні відповідати волонтери. 

3. Пошук волонтерів похилого віку без обмежень в працездатності та, які 

відповідають поставленим вимогам. 

4. Доведення до відома цільової аудиторії  про існування даного проекту за 

допомогою ЗМІ та інтернет-ресурсів. 

5. Збір даних про район проживання охочих прийняти участь у проекті 

волонтерок та сімей з маленькими дітьми, та їх знайомство за місцем проживання. 

6. Забезпечення дотримання волонтерами норм та правил сімʼї, в якій 

виховується дитина.  

7. Організація безпечного дозвілля дитини волонтером за відсутності батьків. 

8. Підведення підсумків проекту. 

Постановка проблеми. У всіх батьків бувають невідкладні справи, які незручно 

вирішувати у присутності дітей. Проте не у всіх родичі знаходяться поруч та 

можуть допомогти в догляді за дитиною, тоді зʼявляються ідеї найняти няню, але 

не кожна сімʼя, особливо малозабезпечена, в разі необхідності може дозволити собі 

дану послугу. Тому нами було створено проект з надання їм такої можливості 

безкоштовно. Наприклад, бабуся в ролі волонтерки догляне за дитиною, якщо 

батькам потрібно відлучитися на невеликий проміжок часу; якщо дитина захворіла, 

не відвідує школу або садочок, або ж коли мама прибирає вдома та провітрює 

приміщення, бабуся в цей час (за сприятливих погодних умов) може погратися з 

дитиною на вулиці.  
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Концепція проекту    

Головною ідеєю проекту є надання допомоги малозабезпеченим сімʼям, які 

виховують маленьких дітей (віком від 3-х до 6-ти років). А також забезпечення 

особистого простору батьків поза батьківською роллю та вільного часу для 

вирішення термінових справ шляхом надання їм таких послуг, як догляд за 

дитиною; організація безпечного дозвілля дитини в період відсутності батьків. 

Соціальний проект “Бабуся напрокат” передбачається реалізовувати в 5 етапів:  

І етап.  Пошук волонтерів для проекту. 

ІІ етап. Інформування цільової аудиторії про існування даного проекту за 

допомогою ЗМІ та інтернет-ресурсів. 

ІІІ етап. Знайомство волонтерів з сімʼями, які виховують дітей та обговорення 

ними всіх деталей співпраці.  

ІV етап. Реалізація завдань проекту. 

V етап. Підведення підсумків проекту.  

 Структура управління проектом  

Функції керівника:    

 прогнозування та планування проектної діяльності; 

 організація роботи; 

 координація й регулювання процесів розробки і реалізації проекту; 

 активізація і стимулювання праці виконавців; 

 облік, контроль і аналіз ходу розробки і реалізації проекту; 

 забезпечення виконання завдань проекту; 

 управління командою проекту. 

Строки реалізації проекту    

У цілому планується реалізовувати проект протягом двох років. Перший 

етап буде реалізовано в період квітень-травень 2017 року. Другий, третій та 

четвертий етапи планується реалізовувати протягом всієї діяльності проекту, тобто 

в період з квітня 2017 року по квітень 2019 року. На пʼятий етап ‒ підведення 

підсумків проекту відведено березень 2019 року. 
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Очікувані результати    

Допомога малозабезпеченим сімʼям з дітьми віком від 3-х до 6-ти років: 

догляд та організація безпечного дозвілля дитини бабусею-волонтеркою; 

зменшення навантаження на батьків. 

 

 

           

    

 

 

2.  Цільова група/клієнти, на яких спрямований проект: 

Малозабезпечені сімʼї, які виховують дітей у віці від 3-х до 6-ти років, 

мешканці міста. 

Планується, що одночасно послугою зможуть скористатися 33 сімʼї, а протягом 

року їх кількість складе близько 100 сімей. 
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3.  Характеристика та потреби цільової групи/клієнтів, на яких 

спрямовано проект: 

За даними 2016 року чисельність населення міста, становила 492,2 тис. осіб 

(42,6% населення області). У місті мешкає  24,7 тис. сімей з дітьми (віком від 3-х до 

6-ти років), що складає  4,9% від загальної кількості населення. У громаді 

налічується 145 сімей де виховують двійнят та 23 сімʼї, які виховують трійнят [7]. 

Згідно бази автоматизованої системи обробки пенсійної документації 

станом на 01.02.2017 р. на обліку перебувають та отримують державну соціальну 

допомогу 754 малозабезпечені сім’ї. Від загальної кількості сімей з дітьми віком від 

3-х до 6-ти років, які проживають у місті це становить 3,05%, від загальної 

кількості населення м. Миколаєва 0,15% [7]. 

Як правило тоді, коли батьки відчувають, що їм важко справлятися зі 

справами та коли дуже втомлюються виникає бажання покликати когось на 

допомогу. Але не у всіх родичі знаходяться поруч та можуть допомогти у догляді 

за дитиною, тоді зʼявляються ідеї найняти няню, проте дана послуга доступна не 

всім бажаючим. Бабусі-волонтерки, чудово зможуть замінити маму на деякий час. 

Адже жінкам, які виховують маленьких дітей необхідне активне життя поза 

материнською роллю. До того ж в них є важливі справи реалізувати які важко або 

неможливо в присутності дитини. Молода жінка хоче ―зайнятися собою‖ 

(підправити зовнішність, оживити хобі, відпочинок) або виходить на роботу. В цей 

час волонтери похилого віку (бабусі) можуть гуляти з маленькими дітьми на 

вулиці, займатися з ними вдома, тоді як батьки вирішують свої термінові справи.  

При пошуку волонтерів надаватимемо перевагу бабусям, які мають такі 

особистісні якості: доброзичливість, відповідальність, порядність, любов до дітей, 

оптимізм; не завадять материнський та педагогічний досвід з виховання та догляду 

за дітьми. Також важливим фактором є задовільний стан здоровʼя бабусі (немає 

обмежень в працездатності, наявність медичної довідки). 
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Потреби цільової групи: 

 в особистому просторі батьків поза батьківською роллю; 

 у вільному часі для вирішення термінових справ; 

 у спілкуванні  з людьми  похилого віку з метою перейняття життєвого 

досвіду; 

 у належному догляді  за дитиною;  

 в організації безпечного дозвілля дитини в період відсутності батьків. 

 

4.  Особливості положення цільової групи в громаді : 

Допомога призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим 

сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний 

сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї [2]. 

Прожитковий мінімум для сім’ї ‒ визначена для кожної сім’ї залежно від її 

складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до 

Закону України ―Про прожитковий мінімум‖ від 15.07.99 р. № 966-XIV для осіб, які 

відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення [6]. 

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної 

соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму [1].                  . 

             Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з 

реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і 

затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік. 

Малозабезпечена сім’я ‒ це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї 

причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму 

для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її 

майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.                                                                    

             Ця допомога призначається відповідно до Закону ―Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям‖ та Постанови Кабінету міністрів України від 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990966.html
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24 лютого 2003 р. N 250 ―Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям‖ [8]. 

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями 

соціального захисту населення (УСЗ, совбес) за місцем реєстрації уповноваженого 

представника малозабезпеченої сім’ї. 

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних 

категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік 

[3,9]. 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо 

призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям: Закон України ―Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям‖ від 28.12.2014 N 80-VIII; 

Закон України ―Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям‖; 

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 ―Про 

затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малоза-безпеченим сім’ям‖ [4,5].  

 

5.  Необхідні заходи  

Для створення послуги необхідне залучення громади   (а саме бабусь-

пенсіонерок) та громадських організацій (обласне телебачення, кабельне 

телебачення (НКТВ), приватна газета ―Позвоните‖). Відбір бабусь планується 

здійснювати за допомогою 

співбесіди. При співбесіді 

пенсіонеркам буде запропоновано 

заповнити анкету, яка дає змогу 

виявити необхідні якості для 

співпраці. Надаватимемо перевагу 

бабусям, які мають такі 

особистісні якості: 
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 доброзичливість; 

 відповідальність;  

 порядність; 

 любов до дітей; 

 оптимізм;  

 не завадять материнський та педагогічний досвід з розвитку, 

виховання та догляду за дітьми.  

Також важливим фактором є задовільний стан здоровʼя бабусі (немає обмежень в 

працездатності, наявність медичної довідки).   

                          

 

6.  Перелік послуг, які будуть створені в межах проекту 

 Послуга з надання малозабезпеченим сімʼям допомоги у догляді за дитиною. 

Послуга включає в себе догляд за дитиною (коли чадо потрібно забрати з дитячого 

садочку, нагодувати, або ж коли дитина хворіє та знаходиться вдома, волонтерка 

залюбки проведе з нею час) в період відсутності батьків. 

 Організація безпечного дозвілля дитини в період відсутності батьків. 

Дана послуга передбачає, що волонтерка зможе погратися з дитиною на дитячому 

майданчику; в розвиваючі ігри, поскладати конструктор, почитати цікаві книжки, 



  

10 

 

помалювати, подивитися мультфільми. За необхідності в обідній час дитину 

нагодує та покладе спати.  

 

          

           

 

7.  Індикатори успішності проекту 

 Позитивні відгуки бенефіціарів щодо якості та відповідності послуг. 

 Позитивні відгуки від непрямих бенефіціарів щодо послуг. 

 Поліпшення емоційного та психологічного стану батьків, дітей, волонтерів. 

 Участь громади та організацій, що діють у громаді, в діяльності проекту, 

проведення спільних заходів, надання допомоги та підтримки 

малозабезпеченим сімʼям. 

 Позитивна оцінка проекту батьками їх родичами та членами громади. 
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8.  Індикатори життєздатності проекту після його завершення  

 Продовження надання послуг після завершення проекту. 

 Поступове збільшення учасників та волонтерів проекту. 

 Надання послуг проекту на постійній основі.  
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