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Паспорт інноваційного проекту
Назва проекту. Опора.
Мета проекту. Надання інформаційної допомоги людям з порушеннями
опорно-рухового апарату та їх рідним.
Задачі проекту.
1. Розробити макет сайту.
2. Створити банк інформації, яка буде потрібною та актуальною для людей з порушеннями опорно-рухового апарату.
3. Знайти волонтерів, які будуть відповідати за ведення сайту та його
популяризацію серед мешканців міста (цільової групи проекту).
4. Залучити міські та волонтерські організації до анонсування заходів на
сайті, які передбачаються для дітей та дорослих з порушеннями опорнорухового апарату.
5. Ввести сайт в роботу.
Постановка проблеми. На жаль, кількість інвалідів в Україні щорічно
зростає. На сьогодні їх більше 2,8 млн – це 6,1 % від загальної кількості населення. Однією з найбільш поширених хвороб, які призводять до інвалідності є
хвороби кістково-м’язової системи (11,1 % від загальної кількості інвалідів в
Україні).
У статті 5 Закону України «Про інформацію» від 13.01.2011 №2938-VI
наголошується на те, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Через те, що людям з порушенням
опорно-рухового апарату складно пересуватися містом, тому вільно отримувати інформацію їм майже неможливо.
Створення інформаційного сайту полегшить для них пошук інформації, адже вони
зможуть знайти відповіді на свої питання не виходячи з дому.
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Концепція проекту. В основу концепції проекту покладено принцип
інформування для ознайомлення з законами України щодо прав і пільг, які мають діти та дорослі з порушеннями опорно-рухового апарату; покращення стану соціального життя; забезпечення інформацією для кращих умов пересування
містом.
Соціальний проект «Опора» передбачається реалізовувати у три етапи:


на першому етапі планується розробити макет сайту – структурувати

розділи та обрати загальний вигляд сайту;


на другому етапі буде відбуватися ретельний підбір інформації з теми,

яка є актуальною та яка буде цікава людям з порушеннями опорно-рухового
апарату; пошук волонтерів, які будуть працювати на сайті;


на третьому етапі – введення сайту в роботу, систематичне оновлення

інформації.
Структура управління проектом. Керівником процесу впровадження
моделі шляхом розробки та реалізації інноваційного проекту «Опора» є студентка університету, спеціальності соціальна педагогіка.
Функції керівника:


планування проекту;



організація співпраці;



керівництво за діяльністю осіб, задіяних у реалізації проекту.

Строки реалізації проекту. Інноваційний проект передбачається реалізовувати в три етапи:
1. Розробка сайту (травень – червень 2017 р.);
2. Реалізація завдань, передбачених проектом (липень – серпень 2017 р.);
3. Введення сайту в роботу (вересень – початок жовтня 2017 р.).
Очікуванні результати. Поліпшення інформованості людей з обмеженими фізичними можливостями та їх родин, підвищення рівня їх соціального
життя: спілкування у форумі; анонсування заходів, які вони можуть відвідати;
адреси магазинів та аптек, куди вони зможуть без перешкод дістатися.
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I. Загальні характеристики
1.1. Цільова група на яких спрямований проект
Цільовою групою проекту є діти та дорослі з порушеннями опорнорухового апарату (прямі бенефіціари). Проте проект передбачений також і для
їх рідних (непрямі бенефіціари), яким необхідна інформаційна допомога, щодо
забезпечення належного догляду за своїми близькими.
1.2. Характеристика та потреби цільової групи, на яких спрямований проект
В даний час у нашому місті проживає 61,1 тис. інвалідів. Серед осіб з інвалідністю мають найбільшу потребу спеціальних умов для безперешкодного
доступу до об'єктів громадського призначення – це особи з порушенням опорно-рухового апарату, яких в області 25 100, що складає 41,08% від загальної
кількості інвалідів. Нездатність вільно пересуватися, нестача грошей, а також
обмеженість у спілкуванні призводять до складності у отримані інформації щодо оформлення пільг, довідок, пенсій, а також незнання про спеціальні заходи,
які створені для них міськими та громадськими організаціями.
Характеристика цільової групи:
 відсутність стабільної інформаційної підтримки;
 проблеми з пересуванням у межах міста;
 обмеженість участі у соціальному житті;
 складність у спілкуванні з оточуючими;
 обмеженість пізнавального простору, нових вражень і позитивних
емоцій.
Потреби цільової групи:
 потреба у спілкуванні;
 потреба у отримані адресної інформації лікарень, центрів, організацій,
які працюють з дітьми та людьми з порушеннями опорно-рухового апарату;
 потреба у збагаченні знань, щодо переліку документів, які необхідні
для отримання пільг, пенсій і т.д.;
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 потреба у саморозвитку та змістовному дозвіллі;
 потреба у порадах щодо правильного догляду за людьми з порушенням опорно-рухового апарату.
1.3. Зовнішня ситуація та положення цільової групи в громаді
В умовах поки ще бар'єрної інфраструктури в містах України (обмеженої можливості безбар'єрного самостійного пересування або пересування на візку навіть на невеликі відстані) дуже часто люди з порушеннями опорнорухового апарату не мають можливості вільно отримувати інформацію, відвідувати цікаві заходи. Все частіше представники громади намагаються привернути увагу населення до проблем цієї категорії осіб.
На сьогодні у місті існують волонтерські організації, які допомагають дітям
та людям з порушеннями опорного рухового апарату організовуючи їх дозвілля. Місцева влада та представники громади, також
не залишаються осторонь і намагаються створити належні умови для пересування людей на
інвалідних візках по місту створивши спеціальний додаток «UkrWay» для Android, який допомагає відслідковувати громадський транспорт зі спеціальними пандусами та забезпечуючи наявність пандусів у громадських місцях.
Проблема у інформаційному забезпеченні такої категорії осіб, на жаль у
місті існує. Через те, що не було створено цілісної інформаційної системи, яка
дозволила би людям з порушеннями опорно-рухового апарату вільно та легко
отримувати відповіді на свої запитання, спілкуватися з іншими людьми, не виходячи з дому.
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II. Послуги, які передбачені проектом
2.1. Необхідні зовнішні зміни:
Впровадження змін в роботі Департаменту соціального захисту, відповідно до затвердження Міською радою рішення, на підставі ст. 11 Закону України
“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.12.2016 №13/24 на 2017 р. про проведення інформування населення стосовно існуючих механізмів реалізації громадянами міста своїх соціальних прав і додаткових соціальних гарантій.
Залучення громадян міста до волонтерської допомоги дітям та дорослим
з порушеннями опорно-рухового апарату, які не можуть вільно пересуватися
містом, що ускладнює для них легкість отримання потрібної інформації.
Налагодження зв’язків з місцевими та волонтерськими організаціями
для покращення у людей цієї категорії рівня дозвіллєвої діяльності, розширення
пізнавального простору та легкості у спілкуванні з іншими.
2.2. Вид та опис послуги:
1) Інформаційна допомога:
 перелік документів для отримання довідок і пільг;
 контактна інформація про установи та організації, що переймаються
проблемами людей з порушеннями опорно-рухового апарату;
 зразки заяв;
 перелік послуг, що надаються закладами культури, центрами соціальних служб;
 корисні поради: статі по догляду за людьми з порушеннями опорнорухового апарату, профілактика їх здоров’я;
 анонсування цікавих заходів у місті;
 реклама товарів для дітей та дорослих з порушеннями опорнорухового апарату.
2) Соціально-педагогічна допомога:
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 залучення до співпраці різноманітних закладів, волонтерських організацій, заінтересованих осіб;
 створення на сайті форуму.
III. Індикатори успішності та життєздатності проекту
після його завершення
3.1. Індикатори успішності:
 надання комплексної інформаційної підтримки;
 покращення соціального життя цільової аудиторії;
 позитивна оцінка проекту, прямими та непрямими бенефіціарами;
 виконання запланованих очікуваних результатів
 позитивні відгуки людей щодо якості інформації.
3.2. Індикатори життєздатності проекту після його завершення:
 розробка нових форм і методів надання додаткових послуг;
 залучення державних організацій, волонтерів для надання підтримки
та допомоги людям з порушеннями опорно-рухового апарату;
 існування проекту після його завершення.
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