Назва проекту:
Соціальний центр для представників ЛГБТІ
«Liberty house»
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ВСТУП
Актуальність розробки та впровадження проекту
Проблема визнання осіб, які перебувають в одностатевих стосунках,
стоїть дуже гостро у сучасному суспільстві, де переважає думка про те, що
людина повинна відчувати потяг лише до представників протилежної статі.
Представники сексуальних через неприйняття суспільством та самих себе, такі
люди мають ряд проблем такі як: схильність до суїцидальної поведінки,
депресій, гомофобія, дискримінація,

соціальна відчуженість, самоізоляція,

проблема саморозкриття та прийняття себе.
Зокрема така проблема гостро стоїть в місті Умань, оскільки не дивлячись
на розміри міста, а саме понад 80 тисяч осіб і враховуючи те, що з них за
різними соціологічними оцінками від 5 до 10% (від 4 до 8 тисяч) є
представниками ЛГБТІ, фактично вони не мають центру необхідної підтримки
та допомоги.
Мета
Підтримка почуття власної гідності у таких людей, відчуття цінності своєї
особистості, допомога у самоусвідомленні себе з включенням знань про свою
сексуальну орієнтацію шляхом надання соціальної та психологічної допомоги.
Завдання
- збереження та зміцнення фізичного, психологічного та соціального
здоров’я клієнтів центру;
- створення сприятливих умов в мікро- та макросоціумі для розкриття
особистості та прийняття себе;
- надання комплексної соціально-психолого-медичної допомоги та
забезпечення підтримки;
- попередження поширення інфекцій, які передаються статевим шляхом
та ВІЛ\СНІД.
Бенефіціари:
Представники ЛГБТІ-спільноти*

ЛГБТІ – абревіатура, що виникла для позначення лесбійок, геїв,
бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів.
Джерела фінансування:
- грант
- благодійні внески
- за умови успішної реалізації проекту, посольство США в Україні
Ресурси необхідні для реалізації проекту:
- Для реалізації проекту організовується команда яка складається:
- Координатора проекту: організовує діяльність в межах центру,
розподіляє обов’язки, контролює якість виконання;
- Соціального працівника: забезпечує надання соціальних послуг,
координує

роботу

центру

з

іншими

соціальними

службами

та

громадськими організаціями, організовує дозвілля відвідувачів центру та
групову роботу.
- Психолога: організовує діяльність з вивчення особистості відвідувачів,
психологічне консультування та підтримку, проводить, дає оцінку
психологічному стану людини.
- Адміністратора: робота з документацією закладу, налагодження та
підтримка зв’язків з суміжними організаціями.
- Волонтерів: надання добровільної, безоплатної допомоги у забезпеченні
життєдіяльності закладу.
- Медичного працівника: медичне консультування, обстеження, надання
необхідної медичної допомоги.
- Технічного працівника: проведення прибирання та технічних робіт з
метою забезпечення адекватного функціонування закладу.

Етапи впровадження
Підготовчий етап
1

Початок роботи проекту

2

Підготовка центру до початку роботи

3

Залучення фахівців

4

Робота з волонтерами та ЗМІ

5

Створення бази клієнтів

Основний етап
№

Заходи

1

Проведення

Мета
індивідуального Покращення соціального,

психологічного,
медичного

соціального
консультування

та медичного та соціального
з здоров’я клієнтів.

представниками ЛГБТІ-спільноти.
2

3

Проведення

групової

роботи

з Адаптація

клієнтів

в

представниками сексуальних меншин.

соціальному середовищі

Аутріч-робота з клієнтами

Встановлення

контактів

та профілактика в місцях
звичних для соціальної
групи клієнтів
5

Організація

дозвілля

відвідувачів

центру.

Створення сприятливих
та довірливих умов для
«відкриття» клієнтів

6

Розповсюдження
літератури

з

просвітницької
питань

сексуальної

орієнтації та гендерної ідентичності

Зменшення

рівня

стигматизації
стереотипів

та
стосовно

представників ЛГБТІ

7

Проведення тренінгів для представників Підвищення
громадських організацій та соціальних компетентності по роботі
служб та правоохоронних органів.

з представниками ЛГБТІ
серед соціальних служб
та

правоохоронних

органів

Заключний етап
1

Підготовка звітної документації

2

Оцінка результатів проекту на основі конкретних досягнутих

3

показників.

4

Анкетування фокус-групи
Висвітлення діяльності та результатів організації у ЗМІ
Рівень реалізованості:
спроектований
Прогнозовані результати:
емоційно-психологічна стабільність відвідувачів центру;
зменшення кількості випадків зараження на інфекції, які передаються
статевим шляхом та ВІЛ;
організація дозвілля та спілкування для представників сексуальних
меншин;
інтеграція представників ЛГБТІ-спільноти в суспільство;
створення першого в місті та області загалом центру для представників
однієї з найбільш масової групи клієнтів;
формування толерантного та безпечного суспільства незалежно від
орієнтації та гендерних ознак;
Методи і технології проекту:

- індивідуальне соціальне консультування;
- індивідуальне психологічне консультування;
- індивідуальне медичне консультування;
- групове консультування;
- тренінги;
- аутріч-робота;
- соціальна та медична профілактика.
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