Соціальний проект
«Новорічні добрі справи»
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Актуальність. Ось і наступає сезон холодів. Всі активно готуються до цього
періоду: утеплюють домівки, дістають з шафи теплий одяг і т.д. Але як бути
тим людям, які не мають можливості на таку підготовку? Що буде з ними?
Проблема безхатченків не є новою для нас, як, власне, і для будь-якої країни
світу. Різниця полягає лише у ставленні держави і суспільства до людей, які в
силу певних обставин залишились без даху над головою.
Загалом, в нашій країні налічуються сотні тисяч бездомних, і це число
постійно зростає. За підрахунками волонтерів, за два останні роки кількість
безпритульних на території України збільшилась приблизно на 20% більше
через війну на Донбасі і анексію Криму. Зараз, за даними Мінсоцполітики, в
країні налічується близько 30 тисяч бездомних, але це лише ті, хто звернувся
за допомогою. В реальності ж, за оцінками експертів, таких - близько 200
тисяч. І стане ще більше.
В Україні проблема безхатченків в останні 20 років не була
першочерговою. Проте уже 2 роки поспіль із другорядного це питання
перемістилось в категорію актуальних і навіть першочергових. Особливо це
стосується надання допомоги у період зимових холодів.
Актуальність даного

проекту полягає у нагальній необхідності

поліпшення становища безхатченків у період осінньо-зимового похолодання,
зокрема в частині забезпечення теплим одягом та деякими продуктами
харчування.
Метою проекту є допомога у забезпеченні бездоглядних людей
найважливішими соціальними потребами (їжею, теплим одягом, взуттям).
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Визначити проблеми та потреби бездомних громадян.
2. Організувати благодійний концерт по збору коштів на бокси.
3. Забезпечити бездомних громадян одягом, взуттям та їжею, який є у
вжитку в осінньо-зимовий період.

Характеристика проекту:
За кінцевим результатом – практико-орієнтований;
За тривалістю – короткотривалий (Міні-проект);
За кількістю учасників – колективний (груповий);
За характером запланованих змін – інноваційний;
За характером контактів – внутрішній.
База

реалізації

-

Кам’янець-Подільський

територіальний

центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Турбота».
Учасниками

проекту

є

бездомні

громадяни

міста

Кам’янець-

Подільський.
Бенефіціари

проекту:

Кам’янець-Подільський

міський

Центр

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Кафедра соціальної педагогіки і
соціальної роботи, Кам’янець-Подільський територіальний центр соціального
обслуговування

(надання

соціальних

послуг)

«Турбота»,

небайдужі

громадяни.
Термін реалізації проекту: проект короткотривалий – 2 місяці.
План реалізації проекту:
1 етап
На основі зібраної інформації про безпритульних людей, шляхом
спостереження, скласти список їх найважливіших соціальних потреб.
2 етап
Провести благодійний концерт “Тепло наших сердець” за підтримки
Кам’янець-Подільського міського ЦСССДМ та зібрано продукти харчування
та одяг на підтримку бездомних. Формування home-box
3 етап
Box-и передати до територіального Центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) «Турбота».
Прогнозований результат: в рамках реалізації проекту ми очікували
поліпшити становище безхатченків у період осінньо-зимового похолодання. А

також привернути увагу молоді міста до проблем людей, які не мають
домівки, шляхом залучення їх до збору найнеобхідніших речей для життя цієї
категорії людей в холодну пору.
Для реалізації нашого проекту нам знадобились такі ресурси: трудові
(адже ми залучились підтримкою різних спеціалістів), матеріально-технічні
(ми використовували апаратуру для проведення концерту, та транспортні
засоби для перевезення гуманітарної допомоги та продуктів харчування),
фінансові, інформаційні (шляхом спостереження визначали потреби даної
категорії населення).
Висновки.
Отже, реалізувавши наш проект «Новорічні добрі справи», за підтримки
Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді та проаналізувавши результат, ми забезпечили бездоглядних людей
найважливішими соціальними потребами, що і передбачалось нами під час
планування проекту
На нашу думку, даний проект залишиться актуальним і надалі, та може
бути доповнений іншими завданнями. Адже, для того, щоб покращити
становище осіб, які опинилися на вулиці, потрібно, перш за все, змінити думку
суспільства, та зламати стереотипи щодо причин такої життєвої ситуації цих
осіб.
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Додатки
Додаток 1
Етапи реалізації проекту
№

Етап

1.

Діагностикопрогностичний

2.

Підготовчий

3.

Діяльнісний

Завдання

Термін
реаліза
ції

Ресурси

Форми та
методи роботи

Результат

1.Визначити
3-4 дні
проблеми та
потреби даної
категорії
населення на яку
спрямовано
проект.
2. Обговорення
проблеми,пошук
необхідної
інформації.
3. Визначення
мети та завдань
проекту.
Зібрати якомога до 1
більше теплих
місяця
речей та їжі,
залучившись
підтримкою
небайдужих

Інформаці Спостерейні
ження,
контент- аналіз

На основі зібраної
інформації
складено список
найважливіших
соціальних потреб
безпритульних
людей

Трудові,
матеріаль
нотехнічні

Інформаційнопросвітницькі
заходи,
концерт

Передати
сформовані
home-box до
пунктів обігріву

Трудові,
матеріаль
нотехнічні

Залучення
спеціалістів
Центру

Проведено
благодійний
концерт “Тепло
наших сердець” за
підтримки
Кам’янецьПодільського
міського
ЦСССДМ та
зібрано продукти
харчування та
одяг на підтримку
бездомних.
Формування
home-box
Box-и передано до
територіального
Центру
соціального
обслуговування(н
адання соціальних
послуг)”Турбота”

3-4 дні

4.

Узагальнюючий

Презентувати та
оцінити
результати
проекту та
процес роботи
над ними

1 день

Трудові,
матеріаль
нотехнічні

Презентація

Благодійний концерт «Тепло наших сердець»

Збір їжі та теплих речей для безхатченків
Зібрано:
1500 банок консерви
1000 пачок печива
1200 пачок вафель
800 круасанів
900 шоколадних плиток

Передача
вox-ів
до
територіального
Центру
обслуговування(надання соціальних послуг)”Турбота”

соціального

