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I. ВСТУП 

 

Протягом листопада-грудня 2011 р. Західноукраїнський ресурсний центр провів моніторинг 

та оцінку ефективності виконання  мікро-грантів у рамках Проекту «Підтримка вразливих 

груп населення у Західній Україні в період кризи» та їх впливу на вразливі групи населення 

Західної України. В даному звіті подається інформація про методологію та результати 

проведених досліджень, а також висновки, розроблені на базі результатів цих досліджень.  

 

Загальна інформація про Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній 

Україні в період кризи» 

В рамках Проекту «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Консорціум МБФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону» (Карпатський фонд) та 

Міжнародного фонду «Відродження» (МВФ) за сприяння the Emergency Fund OSІ та 

Антикризової гуманітарної програми МФВ оголосили конкурс проектів для неурядових 

організацій, які надають соціальні послуги населенню в Західній Україні (Закарпатська, 

Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області). 

 
Мета конкурсу:  допомога в період кризи соціально вразливим верствам населення 

4 областей Карпатського регіону шляхом фінансової підтримки ініціатив місцевих 

неурядових організацій, які надають соціальні послуги, що безпосередньо спрямовані на 

покращення якості життя людей, які постраждали від фінансово-економічної кризи.  

 
Завдання конкурсу:   

1. Підтримка соціально вразливих верств населення шляхом надання ефективних 

якісних  соціальних послуг НУО в місцевих громадах; 

2. Сприяння впровадженню інноваційних соціальних послуг, що надаються НУО;  

3. Забезпечення сталості НУО, які надають соціальні послуги населенню Західної 

України, через розвиток різних форм соціального підприємництва цих НУО;  

4. Підтримка процесів деінституалізації соціальних послуг у сенсі, їх наближення до 

потреб клієнтів; 

5. Заохочення органів місцевого самоврядування до підтримки НУО, що надають 

соціальні послуги для населення, враженого кризою.  
 

Територія реалізації  проекту:  Львівська,  Івано-Франківська, 

Закарпатська та  Чернівецька області .  

 
Тематика проекту: 

1. Соціальні послуги для вразливих верств населення в сфері соціального захисту, 

охорони здоров’я, роботи в громадах; 

 

2. Прямі соціальні послуги для незахищених груп, зокрема, інвалідів, людей з 

фізичними вадами, жінок, молоді, людей похилого віку, безробітних, маргінальних 

груп, малозабезпечених, безпритульних, людей з вадами психічного здоров’я, людей 

хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, узалежнених; 

 

3. Соціальні послуги для вразливих верств населення, зокрема ромської меншини; 

 

4. Мережі спрямовані на надання соціальних послуг для вразливих верств населення; 

надання соціальних послуг в партнерстві між НУО та неприбутковими організаціями 

різних форм власності (державні та органи місцевого самоврядування). 
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Хто мі г  отримати грант? 

У рамках програми надавалися гранти офіційно зареєстрованим НУО із статусом 

неприбуткових, які діють на географічній території Львівської, Івано-Франківської, 

Закарпатської та Чернівецької областей. 

 

Загальнонаціональні та міжнародні організації, які діють поза межами регіону, могли бути 

партнерами у здійсненні проекту, однак не набувачами допомоги чи отримувачами гранту.  

Організація, що звертається за грантом, повинна мати підтверджений позитивний досвід 

надання послуг конкретній соціальній групі. Для новостворених організацій обов’язковою 

умовою є чітке визначення конкретної цільової групи та соціальних послуг для неї в статуті 

організації. 
Головними критеріями оцінки проекту були: 

 Ефективність - надання своєчасних, якісних соціальних послуг цільовій групі з 

використанням менших ресурсів; 

 Сталість – створення умов для надання соціальних послуг на постійній основі (в 
тому числі і після завершення фінансування в межах програми). 

 Можливість змін – запровадження та підтримка соціальних послуг, які є більш 
гнучкими щодо потреб цільових груп, сприяють деінституалізації всієї системи 

соціальних послуг.    

 
Додаткові критерії  оцінки проекту: 

 відповідна презентація проекту, переконливий аналіз потреб та інформація про 

сутність проекту; 

 послідовний набір завдань з чітко визначеною метою і оцінкою очікуваних 
результатів; 

 чіткий опис методів реалізації проекту; 

 чіткий опис методології оцінки успішності виконання проекту;  

 інноваційність і фінансова ефективність проекту; 

 наявність детального бюджету з поясненням використання коштів гранту, 
інформація про залучені кошти інших організацій, з інших джерел.  

 

Пріоритет надававс я проектам , які:  

 мають яскраво виражений антикризовий характер; 

 мають потенціал продовження пiсля закiнчення фінансування в рамках програми; 

 спрямовані на надання швидкої та ефективної допомоги цільовій групі; 

 спрямовані на якісні зміни в соціальних послугах для вразливих верств населення; 

 спрямовані на розвиток соціального підприємництва в сфері соціальних послуг для 
населення; 

 мають демонстраційний чи модельний характер; 

 співфінансуються іншими донорами. 
 

Заявки від організацій приймалися у два тури: до 5 листопада 2010 р. (тривалість проектів у 

цьому випадку могла бути до 12 місяців). У зв’зку з утворенням залишку після проведення 

першого туру конкурсу, було прийнято рішення провести додатковий конкурс для розподілу 

залишку коштів. Заявки під час проведення додаткового конкурсу приймалися до  27 січня 

2011 р. Загальна тривалість проектів, які стали переможцями другого туру, не перевищувала 

7 місяців.    
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II. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ: 

 

Метою проведення моніторингу та оцінки ефективності виконання  мікро-грантів у рамках 

Проекту «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» було 

визначення їх впливу на вразливі групи населення Західної України. 

 

Завдання проекту з оцінки та моніторингу: 

1. Провести моніторинг та оцінку 28-ми мікро-грантів, підтриманих в рамках Проекту;  

2. Зібрати історії успіху підтримки вразливих груп населення в період кризи; 

3. Підготувати звіт про результати моніторингу та оцінки.  

 

Оцінка та моніторинг мікро-грантових проектів складалися з таких чотирьох етапів:  

 

Етап 1. Документоаналіз. 

Перед візитом в кожну організацію, експертами ЗУРЦ було зроблено аналіз проектних 

заявок відповідних організацій, вивчалися мета, завдання та заплановані результати проектів.  

 

Етап 2. Проведення польових досліджень. 

Для проведення польових досліджень експерти ЗУРЦ здійснили візити на місця, де були 

реалізовані мікро-гранти та провели зустрічі з місцевими організаціями. Для проведення 

польових досліджень були використані наступні методики: 

 
Інтерв’ю з ключовими особами: методика передбачає проведення особистих зустрічей 

експертів  з безпосередніми виконавцями мікро-грантів, які були залучені до виконання 

заходів проектів. Інтерв’ю проходили у форматі «запитання-відповіді».  

 
Анкетування: методика передбачає проведення анкетування для отримання кількісних та 

якісних показників, для здійснення оцінки якості виконання мікро-грантів. Анкетування 

здійснювалося відповідно до форм моніторингу (Додатки №1 та №2). 

 
Метод спостереження: це метод оцінки, який полягає у здійсненні спостереження 

експертами та отримання візуальної інформації, яка допомагала скласти цілісне уявлення 

про реалізацію мікро-грантів та доповнити інформацію, отриману під час інтерв’ю з 

ключовими особами та анкетування.  

 
Інтерв’ю з кінцевими отримувачами послуг: оскільки тематика мікро-грантів спрямована 

на підтримку представників вразливих верств населення, ключовим моментом  візитів в 

організації було отримання відгуків безпосередніх споживачів послуг, надання яких було 

започатковано в рамках виконання мікро-грантів. Для цього було заплановано провести 

інтерв’ю з такими людьми з метою отримання їх відгуків про ефективність наданих послуг, 

та їх роль у виконанні проектів. Інтерв’ю проводилися у форматі неформальних розмов та 

обміну враженнями.  

 

Етап 3. Збір історій успіху. 

На даному етапі організаціям-виконавцям мікро-грантів було запропоновано підготувати 

історії успіху, які виникли в результаті реалізації мікро-грантів. Для цього було розроблено 

спеціальну форму, яку організації повинні були заповнити. Після отримання заповнених 

форм, експерти ЗУРЦ додатково здійснили візити в організації, які надіслали свої історії для 

уточнення інформації та проведення фотозйомок. 15 історій з отриманим досвідом були 

розміщені у брошурі під назвою «Досвід реалізації проекту «Підтримка вразливих груп 

населення у Західній Україні в період кризи».  

 

Етап 4. Аналіз та узагальнення інформації. Підготовка звіту про результати оцінки та 

моніторингу.  
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На цьому етапі було узагальнено та проаналізовано всю інформацію, отриману під час 

польових досліджень та збору історій успіху організацій. Після узагальнення інформації 

було проведено оцінку відповідності фактичних результатів мікро-грантів до їх 

задекларованих завдань. Крім цього, кожен мікро-грант має свої критерії оцінки: кількісні та 

якісні, які прописані  у пункті 10 аплікаційної форми проектних пропозицій. Кожен мікро-

грант був оцінений відповідно до цих критеріїв.  

 

Крім індивідуальних критеріїв оцінки мікро-гранти були оцінені відповідно до наступних 

загальних кількісних та якісних показників: 

 

За результатами оцінки та моніторингу підготовано звіт, де міститься інформація про оцінку 

кожного мікро-гранту зокрема, а також узагальнена інформація про Проект загалом.  

 

III. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД, ОСНОВНІ КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Загальні кількісні та якісні показники: 

 

Загальна кількість людей, які отримали послуги,  

започатковані в результаті втілення мікро-грантів 

 

20847 осіб 
 

 

Кількість створених робочих місць 

 

39 одиниць 

 

Кількість розширених уже діючих соціальних підприємств 

 

5 одиниць 

 

Об’єм фінансування, залученого з інших джерел  

до реалізації мікро-грантів 

 

222 715 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кількісні Якісні 

Кількість  

 людей, які отримали послуги, 
започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

 створених нових робочих місць; 

 наданих соціальних благ (безкоштовна 
їжа, одяг, послуги, та ін.); 

 створених нових соціальних 
підприємств;  

 розширених уже діючих соціальних 

підприємств; 

 об’єм фінансування, залученого з інших 
джерел до реалізації мікро-грантів. 

 зміни в житті представників цільової 
категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

 якість послуг, започаткованих в 

результаті виконання мікро-грантів; 

 рівень життєздатності започаткованих 
процесів; 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання 

мікро-грантів.  
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Діаграма №1  

 

 
 

Діаграма №2 

 

Закарпатська 
область; 8 

проектів; 28% 

Львівська область; 
14 проектів; 50% 

Івано-Франківська 
область; 3 проекти; 

11% 

Чернівецька 
область; 3 проекти; 

11% 

Регіональний розподіл реалізованих  
мікро-грантових проектів  
(Загальна кількість - 28 проектів) 

Діти сироти та діти, 
позбавлені 

батьківського 
піклування, 

соціальні сироти; 2 
проекти; 7% 

Діти та особи із 
психічними 

розладами; 1 
проект; 3% 

Діти з 
обмеженими 

фізичними 
можливостями 
та розумовими 

вадами; 3 
проекти; 11%

Безпритульні; 1 
проект; 3% Люди похилого віку 

та одинокі ; 3 
проекти; 11% 

Люди із 
обмеженими 

фізичними 
можливостями; 1 

проект; 3% Узалежнені та 
ВІЛ-позитивні; 2 

проекти; 7% 
Безробітні; 1 
проект; 4% 

Малозабезпечені та 
багатодітні родини; 

6; 21% 

Молодь ; 2 
проекти; 7% 

Одинокі матері; 
1 проект; 4% 

Інваліди по зору; 1 
проект; 4% 

Безробітні 
неповносправні 

особи; 1 проект; 4% Діти ; 2 
проекти; 

7% 

Особи, що 
повернулись із 

місць 
позбавлення 

волі; 1 проект; 
4% 

Кількість реалізованих проектів  
по категоріях цільових груп  



Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Звіт про результати моніторингу та оцінки реалізації мікро-грантових проектів                                                            Сторінка 8 

 

Діаграма №3  

Малозабезпечені та багатодітні 
родини; 17471 особа; 83,81% 

Інваліди по зору; 574 особи; 2,75% 

Безробітні неповносправні особи; 
560 осіб; 2,69% 

Діти з обмеженими фізичними 
можливостями та розумовими 

вадами; 525 осіб; 2,52% 

Люди похилого віку та одинокі; 
524 особи; 2,51% 

Молодь; 412 особи; 1,98% 

Діти та особи із психічними 
розладами; 150 осіб; 0,72% 

Безпритульні; 135 осіб; 0,65% 

Узалежнені та ВІЛ-
позитивні; 130 осіб; 0,62% 

Особи, що повернулись із місць 
позбавлення волі; 112 осіб; 0,54% 

Люди із обмеженими фізичними 
можливостями; 110 осіб; 0,53% 

Діти сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, 

соціальні сироти; 74 особи; 0,35% 

Діти; 45 осіб; 0,22% 

Одинокі матері; 25 осіб; 0,12% 
Розподіл реалізованих мікро-грантових  

проектів за цільовими групами 
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Протягом реалізації проекту 20847 осіб отримали різні види соціальних послуг, які нижче 

деталізовано. Детальний опис отриманих соціальних послуг та цільові групи, які їх отримали 

подано у розділі «Короткий огляд мікро-грантових проектів». 
 

1. Підвищення купівельної спроможності громадян через запровадження системи 

соціальних знижок. 

2. Підвищення рівня знань студентів щодо ощадного споживання. 

3. Сприяння працевлаштуванню людей з обмеженими можливостями. 

4. Створення умов для розвитку дитячих мистецьких здібностей.  

5. Надання безкоштовних юридичних консультацій громадянам з широкого кола питань. 

6. Надання соціальних послуг вразливим групам населення, що проживають у сільській 

місцевості 

7. Надання психологічної допомоги дітям з ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА), 

налагодження роботи ревмошколи, організаційна робота з батьками хворих дітей на 

ЮРА. 

8. Надання безкоштовного гарячого харчування, послуг з прання особистих речей 

соціально незахищеним громадянам. 

9. Створення умов для отримання нових навичок з ведення сільського господарства 

вихованцями дитячих будинків сімейного типу та особами, що проходять реабілітацію в 

реабілітаційних центрах. Проведення курсу реабілітації трудотерапією (особи, які 

звільнилися з місць позбавлення волі, хворих на гепатит, ВІЛ-позитивних). 

Налагодження виробництва сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб 

реабілітаційних центрів  та дитячих будинків сімейного типу. 

10. Проведення курсу арт-терапії для дітей з розумовими вадами. 

11. Проведення реабілітаційних заходів з дітьми  з комплексним ураженням центральної 

нервової системи (гідротерапія, іпотерапія, проведення сенсорних занять, БОБАТ-

терапія, РЕСПО, лікувального масажу, послуги психолога, логопеда, соціального 

педагога). 

12. Надання послуг особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, а саме: надання 

соціально-побутових послуг, надання тимчасового житла, користування душем та 

пральнею, можливість збереження речей та документів, надання необхідного одягу, 

взуття, білизни, харчування, проведення гігієнічно-профілактичних заходів, 

консультування, підтримка здоров’я та формування здорового способу життя, набуття 

нових навичок, сприяння відновленню соціальних зв’язків з сім’єю, родичами, друзями з 

метою їх включення в суспільство, сприяння підтримці листування клієнта з родиною, 

допомога у працевлаштуванні, оформлення або відновлення документів, надання першої 

медичної допомоги. 

13. Організація надання виїзних медичних послуг сільському населенню. 

14. Надання послуг дітям з проблемних родин, які позбавлені належного догляду з боку 

батьків. Надання тимчасового житла для бездомних одиноких матерів, а також дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

15. Безкоштовне надання свійських тварин (овець) з метою підвищення доходів бідних 

родин.  

16. Налагодження роботи гуртків для дітей та молоді з особливими потребами (вишивання, 

шиття, виготовлення декоративних свічок та відкриток). 

17. Організація та проведення навчально-розвивальних таборів для дітей з проблемних 

родин, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт. 

18. Надання консультаційної підтримки людям з вадами зору, інформування їх щодо їхніх 

прав та можливостей. Вдосконалення моделі патронажної служби щодо надання 

соціальних послуг людям з вадами зору.  

19. Покращення побутових умов  та умов для навчання та оздоровлення дітей у дитячих  

дошкільних установах, що розташовані у сільській місцевості. 

 

 

 

 



Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Звіт про результати моніторингу та оцінки реалізації мікро-грантових проектів                                                            
Сторінка 10 

 

IV. СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ПРОЕКТУ  

 

Сильні сторони Проекту: 

 Проект надав реальну допомогу тим людям, які цього потребували.  

 За деякими винятками,  отримувачами міні-грантів стали професійні та віддані своїй 
ідеї організації, які не за фінансову винагороду, а задля досягнення благодійних цілей 

реалізовували проекти, спрямовані на допомогу вразливим верствам громадян. 

 Принаймні 3 проекти заснували власне виробництво сільськогосподарської продукції, 

для харчування клієнтів своїх організацій. Це дуже вдалий та позитивний досвід, який 

позитивно впливатиме на майбутню діяльність даних організацій.  

 Варто підкреслити, що підтримані проекти були реалізовані не лише в обласних 
центрах, але й у малих містах та селах цільового регіону. Особливо приємно, що 

діяльність цього проекту досягала таких віддалених регіонів, як Рахівський район 

Закарпатської області, Сокирянський та Путильський райони Чернівецької області. 

 Запровадження системи соціальних знижок в м. Ужгород, м. Чернівці та м. Івано-

Франківськ.  

Слабкі сторони Проекту: 

 Низька якість деяких проектних заявок. Відсутність  чітких критеріїв оцінки та 

відсутність чітко сформульованих результатів проектів ускладнюють оцінку їх 

успішності.  

 Низький рівень життєздатності проектів, які передбачали проведення одноразових 
заходів таких як табори, навчальні заходи, організація форум-театрів та ін. 

 Системи соціальних знижок потребують постійної підтримки , без якої система 

перестане працювати. Основною проблемою є підтримка контактів з суб’єктами 

підприємницької діяльності, які є учасниками системи,  випуск нових карток, 

рекламної продукції та ін. 

 Один проект, а саме № 57-КФ_МФВ-10, не був завершений до кінця.  

 Проблемою деяких проектів є невідповідність заходів та обраних методик поставленій 
меті.  

 Під час переговорів з грантооотримувачами до підписання угод про здійснення мікро-

грантових проектів, були змінені бюджети проектних пропозицій, які організації 

подавали на розгляд конкурсній комісії. Однак, тексти проектних пропозицій не були 

адаптовані відповідно до змін у бюджетах проектів. Виникла неузгодженість, коли  

мета та завдання проекту залишалися незмінними, незважаючи на зменшення ресурсів 

на їх досягнення.   
 

Аналіз кожного мікро-грантового проекту подано у розділі «Короткий огляд мікро-

грантових проектів». 

 

V. ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКЛИ ПІД ЧАС МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ:  

 

Особливих проблем під час здійснення моніторингу та оцінки виконання мікро-грантових 

проектів у експертів ЗУРЦ не виникало. Діяльність з моніторингу була добре спланована, 

зустрічі на місцях відбувалися відповідно до затвердженого плану. Грантери сприяли 

проведенню моніторингу та оцінки, надавали всю необхідну інформацію та матеріали.  

До певних складнощів можна зарахувати, хіба що, певні проблеми з транспортним 

сполученням, що пов’язані з особливостями географічного розташування деяких населених 

пунктів. 

 

VI. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ: 

 

Перед тим, як робити загальні висновки щодо реалізації Проекту «Підтримка вразливих груп 

населення у Західній Україні в період кризи» потрібно сказати, що ситуація з вразливими 

групами населення цільового регіону проекту залишається складною.  Перш за все, така 
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ситуація зумовлена стабільно несприятливою економічною ситуацію в Україні, яка ще 

більше загострилася в період економічної кризи. В таких умовах один проект з обмеженими 

ресурсами не може кардинально змінити ситуацію у такій стабільно проблемній сфері, як 

надання соціальних послуг вразливим верствам, однак певні позитивні приклади та 

механізми все ж таки були впроваджені та апробовані на практиці. В ході реалізації Проекту 

було підтримано діяльність багатьох досвідчених та професійних організацій, які займаються 

реабілітаційною роботою з дітьми, людьми з обмеженими фізичними можливостями, 

узалежненими особами та особами, які звільнилися з місць позбавлення волі. Також було 

налагоджено роботу з надання життєво необхідних послуг таких як: забезпечення 

безкоштовним гарячим харчування у певних визначених місцях, а також на дому, надання 

послуг з прання білизни, тимчасового житла, надання першої медичної допомоги для 

малозабезпечених осіб, безпритульних, літніх та одиноких людей. 

 

Крім успішного досвіду, були й організації, які не змогли завершити до кінця реалізацію 

підтриманих проектів. На щастя, таким виявився лише один мікро-грант. 

 

Також потрібно сказати, що для всіх 28 мікро-грантів відкритим залишається питання 

життєздатності процесів, започаткованих під час їх реалізації. Особливо гостро це стосується 

проектів, які передбачали проведення одноразових заходів, створення системи соціальних 

знижок та надання безкоштовних соціальних послуг (харчування, одяг, житло і ін.). 

  

Проаналізувавши результати втілення всіх мікро-грантів, можна зробити наступні 

висновки:  

1. В рамках реалізації проекту були надані соціальні послуги реальним 

представникам вразливих груп населення, які проживають у цільовому регіоні.  

2. Система соціальних знижок, що була запроваджена (через випуск та 

розповсюдження карток на отримання соціальних знижок) у трьох обласних 

центрах Західної України (м.Ужгород, м. Івано-Франківськ, м. Чернівці) виявилася 

дієвим механізмом отримання знижок для власників таких карток (в одному із 

супермаркетів м. Ужгород принаймні 50 осіб щоденно користуються системою 

таких знижок).  Однак є й проблемні сторони цієї системи, які ще потрібно 

вирішити, а саме: не завжди власниками цих карток стають люди, які реально 

цього потребують; до списку закладів, які беруть участь у системі соціальних 

знижок належать багато закладів, послугами яких не користуються соціально 

вразливі верстви населення. Особливістю даної системи є той факт, що авторські 

права на систему соціального дисконту належать Фундації імені  князів-

благодійників Острозьких, якій ініціатори виготовлення та розповсюдження 

карток  повинні сплачувати роялті.  

3. Особливо перспективними та життєздатними проектами є ті, які передбачають 

створення або модернізацію та підвищення ефективності соціальних підприємств, 

які створені при сервісних громадських організаціях, де працюють люди з 

соціально вразливих верств.  

4. Проекти, які реалізовувалися у партнерстві з державними установами мали певні 
труднощі, що пов’язано із забюрократизованістю державних процедур, складністю 

виділення державних коштів та часто відсутністю досвіду  ефективної співпраці 

громадських організацій та органів державної влади. 

5. Хід реалізації мікрогрантової програми був досить непогано висвітлений у ЗМІ, 

про що свідчить кількість розміщених інформаційних матеріалів у друкованих та 

електронних ЗМІ, а також на радіо та телебаченні (304 повідомлень). Зі всіх 28 

проектів, лише один проект не застосував ніяких заходів щодо поширення 

інформації про свою діяльність. 

6. Не всі заходи започатковані в рамках проекту будуть мати продовження після його 

закінчення, а саме ті, які носили характер проведення одноразових заходів таких 

як: проведення таборів, семінарів, надання консультацій. Ряд інших благодійних 

проектів, пов’язаних з безкоштовним наданням їжі, одягу, медичних послуг, 
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залежатимуть від обсягу фінансових та людських ресурсів, які зможуть залучити 

відповідні сервісні організації після закінчення фінансування проекту. 

7. Якщо подивитись на завдання, які були поставлені Проектом (Див. Розділ I), то 

можна стверджувати, що вони досягнуті в об’ємі та територіальних межах 

реалізованих мікро-грантових проектів.  

8. Низька якість проектних заявок не завжди означає погане виконання проекту, і 

навпаки, були проекти, заявки яких написані на високому рівні, а практично 

проекти були реалізовані на низькому рівні.  

В рамках реалізації мікро-грантів були запроваджені інноваційні методи реабілітаційної 

роботи та соціальних послуг, для прикладу, методика форум-театру для профорієнтаційної 

роботи з випускниками інтернатних закладів. Однак, потрібно сказати, що організаціям, які 

втілюють інноваційні методики потрібно підвищувати власний професійний рівень для 

досягнення максимально позитивного ефекту від застосування таких методик.  

 

VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Рекомендації організаційного характеру: 

1. За умови змін у бюджеті проектної пропозиції під час підписання угод з 

грантоотримувачами про виконання проектів варто переглядати текстову частину 

заявок на предмет узгодженості з новим бюджетом та на можливість досягнення 

поставлених цілей за наявних матеріальних ресурсів.  

2. Вимагати від аплікантів зазначення у проектній пропозиції чітких кількісних та 

якісних критеріїв оцінки успішності проекту та поставлених результатів до 

підписання угоди про надання гранту. 

3. Завершити моніторинг проектів, діяльність яких не була завершена на момент 

здійснення моніторингу та оцінки.  

 

Рекомендації щодо підвищення ефективності програми: 

1. Працювати з грантоотримувачами у напрямку підвищення рівня знань з написання 

проектних пропозицій. 

2. Розвивати напрямки, які забезпечуватимуть життєздатність сервісних ГО, які 

надають соціальні послуги незахищеним верствам населення, наприклад: 

соціальне підприємництво, виробництво продукції для власного споживання, 

ефективний фандрейзинг. 

3. Велику увагу приділяти відбору проектних пропозицій, перевіряти досвід та 

портфоліо претендентів для уникнення підтримки недобросовісних  та 

непрофесійних організацій.    

4. Варто підтримувати проекти, які спрямовані не лише на надання одноразової 

допомоги, а на максимальне включення людей у суспільство і зменшення 

залежності від інших людей у випадках, де це можливо.  
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VIII. КОРОТКИЙ ОГЛЯД МІКРО-ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 

 

№ договору: 01-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Благодійна організація «Мальтійська служба допомоги у Львові» 

Назва проекту: «Кухня на колесах» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Лука Вікторія, Менеджер в охороні здоров’я та соціальної 

допомоги, т. 067 928 5221 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 16 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: Організація базового гарячого харчування для одиноких, малозабезпечених 

громадян похилого віку, осіб з особливими потребами. 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних показників 

зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 

аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

 Планувалося забезпечити харчуванням 76 людей  Забезпечено 79 людей 

Якісні  

 Малозабезпечені та одинокі люди отримають конкретну допомогу          

( гаряче харчування) 

Результат досягнуто 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та якісних 

показників зазначених.  

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

79 осіб 

 створених нових робочих місць;  Не  було 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, послуги, та ін.); Безкоштовна іжа на дому 

 створених нових соціальних підприємств;  Не було 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до реалізації 

мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які настали в 

результаті виконання мікро-гранту; 

Послуги стали якісніші та 

частіші 

 якість послуг, започаткованих в результаті виконання мікро-

грантів; 

Зросла 

 рівень життєздатності започаткованих процесів;  Збільшилась кількість 

спонсорів 

 інноваційність напрямків діяльності започаткованих в рамках 

виконання мікро-грантів.  

Проект є інноваційним 

тому, що їжа довозиться 

додому, водії пройшли 

курси соціальних 

працівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати проекту: 
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Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

 Довезення гарячого харчування (обід з 2-х 
страв та хліб) до місць проживання 

бенефіціарів 

За допомогою волонтерів довозилось гаряче 

харчування до місць проживання 79 

бенефіціарів 

 Спілкування з працівниками та 

волонтерами Мальтійської служби 

допомоги 

 Відвідини клієнта соціальним працівником 
вдома 

Соціальні працівники відвідували 

бенефіціарів вдома, спілкувалися з ними, 

надавали послуги 

 Збір інформації про учасників проекту, 
заповнення анкет для відображення зміни 

стану клієнта 

 Розповсюдження інформації про стан 

впровадження проекту за допомогою 

інформаційних карток 

Інформація про учасників проекту 

фіксувалася, велися інформаційні картки, 

анкети 

 

Загальний висновок: 

Організація виконує дуже важливу роботу, надає реальні, життєво необхідні послуги 

потребуючим людям. Працює в тісному контакті із державними соціальними службами. 

 

Мету проекту досягнуто в повному обсязі. Однак, залишається відкритим питання щодо 

забезпечення  життєздатності  започаткованої діяльності проекту у майбутньому.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 краще висвітлювати діяльність організації в ЗМІ; 

 посилити роботу щодо налагодження партнерських стосунків з місцевою владою для 
підвищення ефективності власної діяльності. 
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№ договору: № 04-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Містечко милосердя святого Миколая 

Назва проекту: Кращі умови життя для дітей з проблемних родин, що особливо 

потерпають у часи кризи 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

 Сестра Марія Святого Духа Триндохір, Директор БО «Містечко 

милосердя св. Миколая», т. 0968217713 

Моніторинг провів/ла: Левко Довган, дата: 29 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: умеблювати спальні кімнати і кухню, щоб забезпечити гідні умови життя і 

виховання у новому домі для школярів з неблагополучних родин, що належать до Містечка 

милосердя св. Миколая. І внаслідок – створення умов, щоб прийняти як можна більше таких 

дітей. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 

аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

Більше  дітей з проблемних родин зможуть 

отримати допомогу, тимчасову чи постійну.  

25 людей отримали допомогу 

Школярі Містечка милосердя матимуть більше 

простору для фізичного розвитку. 

Результат досягнуто 

Якісні  

Новий дім буде виключно для дітей шкільного віку, 

що допоможе їхнім вихователям зосередитися 

виключно на проблемах цих дітей, не розсіюючись 

на інші групи Містечка милосердя. 

У новому будинку проживатимуть 

діти шкільного віку, які живуть у 

Містечку з матерями. Деякі з одиноких 

матерів також ще не завершили школу. 

Тобто, у новому будинку буде цільова 

група – діти шкільного віку, а також і 

їхні матері, шкільного віку.  

До цих пір у Містечку через велику кількість людей 

з різними потребами не було місця, щоб розмітити 

окремі зали навчання для школярів різного віку чи 

майстерню для шиття або зал для танців. Тепер діти 

матимуть більше можливостей для всебічного 

розвитку. 

У першому будинку Містечка 

звільниться простір, що допоможе 

прийняти більше потребуючих дітей і 

дати їм місце для згаданих занять. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

25 (цей показник заплановано 

досягнути після повного завершення 

проекту). 

 створених нових робочих місць; 2 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

Цілодобове проживання, харчування 

та ін. 

 створених нових соціальних підприємств;    

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

1 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, 

які настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Мешканці містечка отримали кращі 

умови для проживання та розвитку 

 якість послуг, започаткованих в результаті  – 
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виконання мікро-грантів; 

 рівень життєздатності започаткованих процесів;  – 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання мікро-

грантів.  

Саме Містечко у багатьох аспектах є 

новою формою допомоги 

потребуючим людям. Містечко 

приймаємо одиноких матерів на 

невизначених термін, не позбавляємо 

батьків їхніх прав, піклуємося про 

моральне виховання дітей і т.д. 

Проект сприяв розвитку цієї 
організації. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

 Більше  дітей з проблемних родин зможуть 

отримати допомогу, тимчасову чи постійну. 

 Школярі Містечка милосердя матимуть більше 

простору для фізичного розвитку. 

На момент здійснення моніторингу 

проект було виконано на половину. 

Були витрачений тільки перший 

транш, 60000 грн.  

 До цих пір у Містечку через велику кількість 

людей з різними потребами не було місця, щоб 

розмітити окремі зали навчання для школярів 

різного віку чи майстерню для шиття або зал для 

танців. Тепер діти матимуть більше можливостей 

для всебічного розвитку. 

Вже виконується у приміщенні 

Містечка милосердя у Франківську. 

Коли буде новий будинок, для таких 

занять буде більше простору. 

 

Загальний висновок: 

 Проект виконується організацією, яка має семирічний досвід ресоціалізації вразливих 

груп молоді (як правило, самотні бездомні молоді матері, а також діти, позбавлені 

батьківського піклування). Організація локально заповнює прогалину в державній 

соціальній політиці, а саме в сфері забезпечення тимчасового проживання людей, які з 

різних причин опиняються на вулиці. Фактично проект спрямований на технічне 

забезпечення запуску другого Будинку милосердя в с. Горохолина Богородчанського 

р-ну.  До нього перейдуть 25 дітей шкільного віку, які проживають без батьків, а 

також дві працівниці організації.  

 Організація демонструє дуже успішний приклад місцевого фандрейзингу. На основну 
діяльність їй передано двоповерховий будинок, а серед жителів Івано-Франківська 

зібрано 30 000 гривень.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 На прохання організації, Карпатський Фонд відтермінував подання кінцевого звіту 

про виконання проекту до кінця січня 2012 р. З огляду на незавершеність проекту на 

час здійснення моніторингу, неможливо оцінити досягнення його мети у повному 

обсязі. Зважаючи на дану обставину, пропонуємо здійснити візит в організацію в 

першому кварталі 2012 р. для завершення моніторингу та оцінки даного проекту.  
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Назва організації:  Благодійна установа Шпиталь імені Митрополита Андрея 

Шептицького. 

Назва проекту: «Підтримка діяльності медико-соціального центру опіки,для 

людей у кризових ситуаціях на базі БУ Шпиталь ім.митрополита 

А. Шептицького» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Пілат Ярослава Миколаївна, Соціальний працівник, т. 0685064209 

galina.onishhuk@pochta.ru 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 21 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: надання послуг з харчування у благодійній їдальні, прання та доставки 

білизни для людей з числа клієнтів медико-соціального центру Шпиталю ім. А. 

Шептицького. 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

 Кількість людей, які отримали безкоштовне 

харчування. 

91 осіб 

 Кількість людей, які отримали  послуги 
пральні. 

80 осіб 

Якісні  

 Покращення рівня життя цільової категорій 
людей. 

Досягнуто в частині забезпечення 

безкоштовним харчуванням та надання 

безкоштовних послуг з прання білизни  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

135 осіб.  

 створених нових робочих місць; 8  

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

Надання безкоштовної  їжі - 91 особі; 

прання білизни - 80 особам. 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, 

які настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Покращилося харчування та 

санітарні умови цільової категорії 

людей. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 

виконання мікро-грантів; 

Зі слів людей, що отримують 

відповідні соціальні послуги, можна 

зробити висновок, що їх влаштовує 

якість цих послуг.  

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Високий, оскільки організація має 

власне приміщення та обладнання, 

необхідне для надання послуг 

цільовій групі. Також організація має 

добре розвинуту мережу волонтерів 

та стабільну матеріальну благодійну 

mailto:galina.onishhuk@pochta.ru
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підтримку, що також позитивно 

впливає на рівень життєздатності 

започаткованих процесів. 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-

грантів.  

- 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Доступ до безкоштовних якісних побутових 

послуг людей з важкими захворюваннями, 

особливо прикутих до ліжка, 

неповносправних, малозабезпечених.  

Побутові послуги отримали 135 осіб. 

100 осіб зможуть отримати регулярні або 

нерегулярні послуги на базі благодійної 

їдальні. 

91 осіб отримали безкоштовне харчування на 

базі благодійної їдальні.  

Розвиток волонтерського руху, оскільки для 

підтримки діяльності пральні необхідне 

буде додаткове залучення волонтерів.   

Організація постійно залучає  волонтерів до 

своєї діяльності. Даний проект підтримав 

розвиток цього напрямку роботи. 

Працевлаштування людей з числа клієнтів 

центру соціальної опіки чи їх родичів, що 

також зможе покращити економічний стан 

родин. 

- 

 

Загальний висновок: 

Дана організація має досвід реалізації попередніх проектів та утримання їх діяльності після 

припинення фінансування. Організація надає життєво необхідні послуги найбільш 

потребуючим людям, які опинилися у дуже скрутних обставинах. Організацію підтримують 

приватні жертводавці, бізнес структури та донорські організації.  

 

Проект базується у власному приміщенні, тому не потребує витрат на оренду. Закуплене під 

час реалізації проекту обладнання дасть змогу продовжити діяльність з меншими 

фінансовими витратами у майбутньому. Добре налагоджена система використання 

волонтерів дасть змогу не мати недостачі в людських ресурсах.  

 

В організації налагоджено систему, коли користувачі послуг їдальні, які мають бажання і 

силу, доставляють гарячі обіди тим, хто не в змозі прийти в їдальню. Таким чином, 

отримуючи допомогу для себе вони можуть допомагати і іншим. 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Під час моніторингу не було виявлено проблем, які суттєвим чином могли б вплинути на 

подальшу діяльність організації та надання послуг, що були започатковані в рамках проекту.  
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Назва організації:  Благодійний фонд "Райдуга" 

Назва проекту: "Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період 

кризи" 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Луцьо Василь Андрійович, Відповідальний за  роботи на 

сільськогосподарських угіддях, т. 0506725230 

 

Довгінка Сергій Іванович, Відповідальний за експлуатацію 

сільгосптехніки, т. 0312 633316 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 05 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: з допомогою сільськогосподарської техніки, придбаної на кошти проекту 

найбільш ефективно використати землю, що виділена для дитячого будинку під 

сільськогосподарські угіддя, для одержання високих урожаїв зернових культур, картоплі та 

інших городніх культур для забезпечення продуктами харчування вихованців сімейного 

будинку. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

Оброблено та засаджено 2 га землі  сільськогоспо-

дарськими культурами, що збільшило кількість 

врожаю, в порівнянні з минулими роками. 

Збільшення врожаю на 50% в 

порівнянні з минулими роками. 

Якісні  

Завдяки механізації більшості важкої фізичної 

роботи  значно полегшились якісні умови роботи  

для вихованців дитячого будинку та соціальних 

працівників, залучених до роботи 

Суттєво полегшились висаджування та 

збір врожаю картоплі та оброблення 

ґрунту для вирощування інших 

сільськогосподарських культур.  

Вихованці сімейного будинку здобувають навички 

роботи з сільськогосподарською технікою. 

На даний час вже 2 вихованців 

сімейного будинку залучені до 

експлуатації придбаної 

сільськогосподарської техніки. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

 

26 осіб 

 створених нових робочих місць;  

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

 

 створених нових соціальних підприємств;   

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Полегшення умов праці. 

Забезпечення якісними продуктами 

харчування. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Сучасна сільськогосподарська 

техніка для обробки угідь, що 

належать сімейному будинку 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Очікуваний строк експлуатації 
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придбаної сільгосптехніки близько 

10 років. 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

- 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Збільшення кількості засаджених 

сільськогосподарських угідь та збільшення 

кількості вирощеного врожаю.  

Зменшення витрат на продукти харчування, 

та забезпечення екологічно чистими 

продуктами харчування вихованців 

дитячого будинку. 

Оброблено та засаджено 2 га землі  

сільськогосподарськими культурами, що 

збільшило кількість врожаю, в порівнянні з 

минулими роками на 50%. 

Зменшення фізичного навантаження на 

працівників, задіяних у вирощенні 

сільськогосподарських культур.  

 

Суттєво полегшились умови роботи для 

вихованців дитячого будинку та соціальних 

працівників, задіяних у роботі на 

сільськогосподарських угіддях, зокрема 

висаджування та збір врожаю картоплі та 

оброблення ґрунту для вирощування інших 

сільськогосподарських культур 

Вихованці сімейного будинку здобудуть 

навички роботи з технікою, що буде дуже 

добрим досвідом для їх майбутнього життя, 

адже в майбутньому механізація важкої 

фізичної роботи буде основним напрямком 

у розвитку фермерських господарств, де 

вони в майбутньому маючи певний досвід 

зможуть одержати роботу вже маючи певні 

навички. 

Вихованці сімейного будинку здобувають 

навички роботи з сільськогосподарською 

технікою. 

На даний час вже 2 вихованців сімейного 

будинку залучені до експлуатації придбаної 

сільськогосподарської техніки. 

Можливість прийняття до соціальної 

адаптації більшої кількості дівчат. 

Довготривалий результат. 

 

Загальний висновок: 

Результати спостереження свідчать про те, що працівники будинку "Сім’я" на високому рівні 

зуміли організувати діяльність даної організації. Вони  не лише дбають про те, як навчити 

своїх вихованців вести господарство, виконувати домашню роботу, але й дбають про їх 

внутрішній та інтелектуальний розвиток. Пройшовши соціальну адаптацію і покинувши 

будинок заради самостійного дорослого життя, вихованці і працівники підтримують постійні 

контакти між собою. Враховуючи, що більшість дітей є досить проблемні, спеціалісти 

спілкуються з ними, проводять відповідну роботу, бесіди.  

 

Отримувачами послуг є 20 дівчат-сиріт випускниць шкіл-інтернатів віком від 16 до 25 років, 

які проходять соціальну адаптацію у будинку "Сім’я". Більшість з них мають офіційний 

діагноз про ментальні розлади. Вони відчувають себе в будинку як у своїй рідній родині, яку 

вони ніколи не мали. Тут вони навчилися бути самодисциплінованими, навчилися готувати, 

доглядати за худобою, обробляти землю. Прийшовши у будинок, вони не вміли ні 

зачісуватися, ані чистити зуби, тепер слідкують за особистою гігієною. Вони мріють здобути 

освіту, створити власну сім’ю, знайти роботу. 
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Рік реалізації проекту став початком нового етапу та нових можливостей у забезпеченні 

будинку продуктами харчування. З кожним роком планується досягати якомога більш 

ефективного використання сільськогосподарського інвентарю, придбаного під час реалізації 

проекту. Також планується, по можливості, поступове придбання додаткового інвентарю, 

який зможе забезпечити ще вищу механізацію сільськогосподарських робіт.    

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Основною загрозою діяльності цієї організації є те, що земля, на якій вирощується с/г 
продукція та будинок, де проживають дівчата є в оренді організації. У зв’язку з цим існує 

ризик, що після скасування мораторію на продаж землі в Україні після 2013 р. ця земля 

може бути продана третім особам і організація не зможе вирощувати продукти 

харчування для власного споживання.  

 Щоб мінімізувати ризики такої ситуації. організації потрібно підтримувати тісні стосунки 
з органами місцевої влади для того, щоб незалежно від зміни зовнішніх умов мати 

пріоритетне право на оренду чи купівлю земельної ділянки. Також варто налагодити 

контакти із спеціалістами у правовій сфері з метою отримання кваліфікованої 

консультаційної підтримки. 
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№ договору: № 11-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Благодійний Фонд «Назарет» 

Назва проекту: «Допомога людям узалежниним від алкоголю і наркотиків, з 

кризових сімей шляхом реабілітації в РЦ «Назарет» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Iгор Швед, директор, т. 0676730469,  

bfnazaret@gmail.com 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 20 грудня 2011 р. 
 

Мета проекту: допомога особам з кризових сімей, які є узалежненими від алкоголю і наркотиків, 

а також ВІЛ-позитивним шляхом їх реабілітації в РЦ «Назарет» та розвитку сільського 

господарства. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

 70  осіб з кризових сімей пройдуть курс 
реабілітації протягом року. 

 70 осіб пройшли курс реабілітації. 
 

 60% узалежнених, які пройдуть реабілітацію, 
зможуть оволодіти навиками ведення 

сільського господарства. 

 60% узалежнених оволоділи навиками 
ведення сільського господарства. 

 

 У 80% узалежнених зростуть шанси знайти 

роботу. 

Важко визначити 

 Буде придбано 4 одиниці 
сільськогосподарського обладнання. 

 4 одиниці сільськогосподарського 
обладнання придбано. 

Якісні  

 Якість послуг, які зможуть отримати 
узалежнені осіби в РЦ "Назарет". 

 

Надається допомога особам з кризових сімей, 

які є узалежненими від алкоголю і наркотиків, 

а також ВІЛ-позитивним шляхом їх 

реабілітації в РЦ "Назарет".В наслідок 

придбання с/г обладнання, що полегшило 

умови праці і збільшило рентабельність, 

виробництва зросла кількість зацікавлених 

осіб даним видом праці. 

 Розширення та урізноманітнення с/г 
виробництва. Покращення якості  харчування 

в РЦ «Назарет». 

Збільшився відсоток продуктів харчування, 

вирощених самостійно РЦ "Назарет".   

Зібрано близько 20 тонн картоплі. 

 Оволодіння новими видами діяльності, 
навичками нових професій. Ефективніший 

трудотерапевтичний процес. 

Покращився фізичний стан клієнтів. 

Клієнти здобувають навики роботи в 

сільському господарстві. 
 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

80 осіб 

 створених нових робочих місць; 1 (Трудотерапевт) 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

Продукти харчування для РЦ 

"Назарет" (молоко, м'ясо овочі) 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

mailto:bfnazaret@gmail.com
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Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 

настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Покращилося харчування, якість 

трудотерапії та реабілітації загалом. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Якість послуг покращилася через 

збільшення часу на заняття та 

меншу втому реабілітантів в 

наслідок механізації с/г робіт. 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; - 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

- 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Збільшення кількості узалежнених осіб, які 

зможуть отримати допомогу в РЦ 

«Назарет». 

70  осіб з кризових сімей пройдуть курс 

реабілітації протягом року. 

На даний час кількість учасників проекту 

сягає 50 осіб. (Всього протягом року 

реабілітацію пройшло 70 осіб.) Покращився 

фізичний стан клієнтів. РЦ отримав 

можливість утримувати більше потребуючих 

осіб в середньому на 10 осіб в порівнянні з 

попередньою ситуацією. 

Розширення та урізноманітнення 

асортименту с/г культур. Покращення якості  

харчування в РЦ «Назарет». 

 

 

Збільшився відсоток продуктів харчування, 

вирощених самостійно РЦ "Назарет" через 

вищу продуктивність сільського 

господарства. Завдяки проекту було зібрано 

близько 20 тонн картоплі. 

60% узалежнених, які пройдуть 

реабілітацію, зможуть оволодіти навиками 

ведення сільського господарства. 

У 80% узалежнених зростуть шанси знайти 

роботу. 

Підвищення ефективності 

трудотерапевтчного процесу. 

Оволодіння новими видами діяльності, 

навичками нових професій. 

Клієнти здобули навики роботи в сільському 

господарстві. В наслідок придбання 

обладнання, було полегшено умови праці і 

збільшено рентабельність, зросла кількість 

зацікавлених даним видом праці. Відсоткові 

показники не вимірювалися.  

 

Загальний висновок: 

Даний проект досягнув поставленої мети. Персонал та керівництво з великою віддачею 

займаються діяльністю центру, намагаються знайти вирішення актуальних проблем. Клієнти 

РЦ задоволені умовами перебуванням та якістю послуг, які вони отримують в Центрі.  Тут 

вони мають можливість отримати професійну психологічну допомогу, навчитися обробляти 

землю, доглядати за худобою. Частина клієнтів центру, яка позбувається своїх згубних 

звичок та повертаються до нормального життя становить біля 20 % від загальної кількості. 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 РЦ «Назарет» самостійно забезпечує власну життєздатність за рахунок вирощеної с /г 

продукції. Таким чином, вони значною мірою залежать від погодних умов та інших 

зовнішніх факторів, які впливають на вирощування с/г культур і тварин. 

 Іншою проблемою є те, що РЦ не має власного транспортного засобу. Центр 
знаходиться на відстані 10 км від найближчого населеного пункту, постійно існує 

проблема доставки товарів першої необхідності. 

 Також РЦ відчуває брак кваліфікованих кадрів для роботи з клієнтами центру. 
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№ договору: 13-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Закарпатський обласний центр комплексної реабілітації „Дорога 

життя” 

Назва проекту: «Розбудова системи надання прямих соціальних послуг  з 

реабілітації дітям з функціональними обмеженнями, що 

проживають у гірських районах Закарпаття  в умовах фінансової 

кризи» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Кириленко Олег, Директор організації, т. 0508531394 

Будніков Михайло, Координатор у м. Рахові, т. 0956023464 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 28 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: створення відділення соціальної реабілітації для дітей-інвалідів  в Рахівському 

районі Закарпаття. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

Кількість дітей, що отримали послуги у 

відділенні; 

16 дітей отримали послуги у відділенні, 

74 сім’ї проанкетовано.  

Кількість проведених круглих столів та фахівців, 

що прийняли в них участь       

Проведено два круглих столи у яких 

взяли участь 40 представників районної 

влади, громадських організацій інвалідів, 

фахівці, батьки дітей з інвалідністю. 

Кількість  виступів у  районних та обласних 

засобах масової інформації 

1 стаття в районній газеті, 4 виступи на 

обласному телебаченні у прямому ефірі  

Якісні  

Експертні висновки від представників установ-

партнерів про ефективність впливу проекту на 

ситуацію з вирішенням проблем цільової групи 

проекту. 

Є схвальні відгуки про роботу відділення 

від  Рахівського районного управління 

праці та соціального захисту населення, 

Рахівської районної лікарні. 

Анкетування батьків  про ефективність роботи 

відділення (на початку  та в кінці проведення  

курсу реабілітації) 

 

Розроблена анкета, яка надається батькам 

після закінчення курсу реабілітації. 

Переважно батьки залишаються 

задоволеними якістю наданих послуг.  

Картки  оцінювання стану дитини з врахуванням 

всіх важливих сфер розвитку особистості 

 

У індивідуальних планах реабілітації 

дитини відмічаються всі зміни, які 

відбулися з дитиною в результаті 

проведених реабілітаційних заходів.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, 
започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

16 дітей та сімей, в яких вони виховуються.  

 створених нових робочих місць; 6 робочих місць (фахівці, які працюють у 

відділенні) 

 наданих соціальних благ 
(безкоштовна їжа, одяг, послуги, та 

ін.); 

 Реабілітаційні заняття фахівців (логопеда, 

психолога, колекційного педагога, фахівця з 

фізичної реабілітації) 

 створених нових соціальних - 
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підприємств;  

 розширених уже діючих соціальних 

підприємств; 

 об’єм фінансування, залученого з інших 

джерел до реалізації мікро-грантів. 

ремонт приміщення - 74, 6 тисяч грн.  Кошти 

виділено Рахівською райдержадміністрацією. 

Реабілітаційне обладнання   -  79,2 тисяч грн. 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової 
категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

Цільовій групі, яка проживає у Рахівському 

районі надана можливість отримання 

безкоштовних якісних  послуг з соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю. 

 якість послуг, започаткованих в 
результаті виконання мікро-грантів; 

- 

 рівень життєздатності започаткованих 
процесів; 

- 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання 

мікро-грантів.  

Реалізація даного проекту сприяла поширенню 

досвіду, набутого нашою організацією, 

дозволила розширити географію надання послуг 

з реабілітації  та сприяла збільшенню числа 

фахівців, здатних виконувати роботу в напрямку 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми 

проектної пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Підготовка та устаткування 

приміщення, в якому буде 

розташовуватись реабілітаційне 

відділення. 

Йдуть ремонтні роботи, залучено 

-  74, 6 тисяч грн., які надала Рахівська районна  

адміністрація. Закуплено меблі та реабілітаційне 

обладнання. 

Створення мультидисциплінарної 

команди фахівців, що працюватимуть у 

відділенні. 

Створено команду, в яку входять вчитель-

реабілітолог, психолог, логопед, інструктор ЛФК 

та масажист. 

Надання послуг з реабілітації дітям-

інвалідам. 

Надаються послуги з реабілітації 16 дітям. Крім 

цього, тепер реабілітаційні послуги стали набагато 

доступнішими для сімей з хворими дітьми, 

оскільки до цього часу вони могли скористатися 

лише послугами найближчого реабілітаційний 

центру у м. Мукачево, яке знаходиться за 150 км 

від Рахівського р-ну. 

 

Загальний висновок: 

На даний момент неможливо повністю оцінити вплив проекту на цільову аудиторію , тому 

що приміщення реабілітаційного центру ще знаходиться на стадії ремонту. Незважаючи на 

дану обставину, послуги для цільової групи надаються на базі районної лікарні. Зі слів 

місцевого координатора, батьки дітей з функціональними обмеженнями задоволені рівнем 

наданих послуг. Крім цього, тепер реабілітаційні послуги стали набагато доступнішими для 

цільової групи, оскільки до цього часу вони користалися послугами найближчого 

реабілітаційного центру у м. Мукачево, яке знаходиться за 150 км від Рахівського р-ну. 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Під час моніторингу відбулася зустріч з місцевим координатором проекту у Рахівському 
районі, Будніковим М.В., який є головою районної асоціації інвалідів. Проводився огляд 

приміщення, в якому планується розташувати Центр комплексної реабілітації інвалідів. 

На даний момент приміщення потребує капітального ремонту. За кошти районного 

бюджету були лише замінені вікна і двері, також місцева влада обіцяла виділити 
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додаткові кошти на проведення ремонту. Ця діяльність не відбулася на початку проекту, 

як було заплановано, через недосягнення домовленості про надання приміщення для 

розташування реабілітаційного центру (були різні варіанти: приміщення у військовій 

частині, у дитячому садочку). Рішення про виділення приміщення у будівлі, яка є 

комунальною власністю, було прийнято лише 30 серпня 2011 року на сесії міської ради.  

 Через гірську місцевість сім’ям з дітьми-інвалідами важко добиратися до районного 
центру, щоб отримати реабілітаційні послуги. 

 Місцевому медичному персоналу варто постійно підвищувати кваліфікацію у наданні 
реабілітаційних послуг дітям з функціональними обмеженнями.  

 Зважаючи на те, що реабілітаційний центр ще не працює в окремому приміщенні, як це 

було передбачено проектною заявкою, вважаємо за доцільне здійснити візит в дану 

організацію після проведення всіх необхідних ремонтних та монтажних робіт в першому 

кварталі 2012 р. для завершення моніторингу даного проекту.  
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№ договору: 14-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» 

Назва проекту: «Підтримка безпритульних людей у кризовий період» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Cоха Мар’яна Василівна, Керівник проекту, Заступник директора, 

т. 097 1328190 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 15 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: надання комплексних соціальних послуг найбільш вразливим верствам 

населення, які перебувають у скрутному становищі, що пов'язане з важкими соціально-

економічними умовами в державі. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

100 людей отримають інформацію про соціальні 

послуги, консультацію соціального працівника та 

харчування. 

Більше 100 людей долучилося до 

отримання послуг проекту. 

10-15 людей кожного дня (500 на час виконання 

проекту) будуть користуватися послугами центру.  

4000обідів (вулична робота) + 2627 

візитів. 

35 малозабезпечених людей будуть залучені до 

підготовки та розповсюдження журналу, відтак 

будуть зайняті та забезпечені заробітком. 

35 малозабезпечених людей залучені до 

підготовки та розповсюдження журналу 

«Просто неба», відтак  зайняті та 

забезпечені заробітком. 

Якісні  

Малозабезпечені та бездомні люди отримають 

конкретну допомогу. 

Результат досягнуто.  

Серед громади міста підвищиться інтерес до 

соціальних проблем міста, зросте толерантність та 

підтримка в суспільстві. 

Важко виміряти.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

4000 (отримано безкоштовних 

обідів) + 10 розповсюджувачів 

журналів. 

 створених нових робочих місць; Не  було 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

4000 обідів вулична робота + 2627 

візитів. 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 

настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Підвищилась якість та частота 

послуг, які надавалися 

представникам цільової групи у 

порівнянні з ситуацією, яка була до 

втілення проекту.  

 

 

 



Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Звіт про результати моніторингу та оцінки реалізації мікро-грантових проектів                                                            
Сторінка 28 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

100 людей отримають інформацію про 

соціальні послуги, консультацію 

соціального працівника та харчування.  

Більше 100 людей долучилося до отримання 

послуг проекту. 

10-15 людей кожного дня (500 на час 

виконання проекту) будуть користуватися 

послугами центру. 

Безкоштовно роздано 4000 обідів (вулична 

робота) + 2627 візитів. 

35 малозабезпечених людей будуть залучені 

до підготовки та розповсюдження журналу, 

відтак будуть зайняті та забезпечені 

заробітком. 

35 малозабезпечених людей залучені до 

підготовки та розповсюдження журналу 

«Просто неба»,  відтак  зайняті та забезпечені 

певним заробітком. 

 

Загальний висновок: 

Спільнота взаємодопомоги «Оселя» має великий досвід роботи з безпритульними людьми та 

людьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Даний проект по своїй суті був 

покликаний підтримати поточну діяльність організації, чого і було успішно досягнуто. За 

кошти проекту клієнти отримали життєво необхідні безкоштовні послуги, які вони дійсно 

потребували.   
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№ договору: 15-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Благодійний фонд психологічної та соціальної допомоги 

«Гармонія» 

Назва проекту: « Криза поворотний момент»: організація діяльності центру 

психосоціальної допомоги для дітей-інвалідів з ювенільним 

ревматоїдним артритом (ЮРА)» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Наталя Євгенівна Поліщук, Керівник проекту, т. 0677795031 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 18 листопада 2011 р. 
 

Мета проекту: впровадження інноваційної моделі функціонування центру психосоціальної 

допомоги на території лікарні для дітей-інвалідів з ювенільним ревматоїдним артритом.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

101 дитина та 202 батьків отримають комплексну 

допомогу та прямі соціальні послуги,  пройдуть 

курс навчання у Ревмошколі. 

 

99 дітей і 198 батьків пройшли навчання 

у ревмошколі.  

Якісні  

 Створено громадську організацію обласного 
значення «Радість дитинства». 

Запланований результат досягнуто.  

 Започатковано роботу центру психосоціальної 

допомоги на території лікарні для дітей-

інвалідів з ювенільним ревматоїдним 

артритом.  

Цільова група проекту отримує 

психологічну допомогу у 

спеціалізованому центрі на базі 

Львівської дитячої чорнобильської 

лікарні.   
 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

 297 осіб 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

Консультації 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 

настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Представники цільової аудиторії 

отримали знання та навички, які 

можуть допомогти їм у 

майбутньому.    

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Консультації надавали професійні 

лікарі. 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Високий, оскільки закладений 

механізми самоорганізації цільової 

групи.  

 інноваційність напрямків діяльності  
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започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.   
 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

У ЗУСДМЦ буде створена модель 

комплексної допомоги з наданням прямих 

соціальних послуг безпосередньо під час 

стаціонарного лікування хворих, яка зможе 

функціонувати і після дії проекту 

Створена модель комплексної допомоги з 

наданням прямих соціальних послуг 

безпосередньо під час стаціонарного 

лікування хворих на ЮРА.  

Буде створений центр психосоціальної 

допомоги дітям, хворим на ЮРА, та їхнім 

сім‘ям на території лікарні. 

Центр психосоціальної допомоги надає 

професійні консультації дітям, хворим на 

ЮРА, та їхнім сім‘ям. 

Буде створено постійно діюча Ревмошкола 

для дітей-інвалідів, які хворіють на ЮРА, 

та членів їх сімей. 

Вперше в Україні створено постійно діючу 

Ревмошколу для дітей-інвалідів, які 

хворіють на ЮРА, та членів їх сімей. 

Буде створена ГО, що об’єднуватиме 

бітьків дітей хворих на ЮРА.   

Створено громадську організацію обласного 

значення «Радість дитинства». 

Нова модель медико-соціальної допомоги 

та постійне проведення Ревмошкіл 

забезпечуватимуть оптимальну фізичну та 

психосоціальну адаптацію дітей з ЮРА, 

сприятимуть в майбутньому професійній 

зайнятості пацієнтів, чим покращать якість 

їх життя загалом. 

Батьки активно відвідували Ревмошколи, 

активно спілкуються між собою. Виділилися 

лідери, які вже ведуть зустрічі. Батьки з 

власної ініціативи та за власні кошти 

розробили сайт про ЮРА: 

http://ura.1gb.ua/home.aspx  

Є довіра до психолога і психотерапевта, 

батьки звертаються у центр самі, а 

також скеровують до центру знайомих з 

психо-соціальними проблемами. 

Посиляться партнерські відносини між 

батьками, діти яких хворі на ЮРА, 

медиками, громадськими організаціями та 

релігійними громадами. Зміниться 

відношення до соціальних служб, досвід 

пошириться в інші лікарні Львова та 

України. 

Про роботу центру знають у Львові та 

області, добре проведена інформаційна 

кампанія. 

 

Загальний висновок: 

Вважаємо, що даний проект досягнув своєї мети. Діяльність проекту дозволила згуртувати 

батьків дітей, що хворіють на ЮРА, для вирішення власних проблем. На базі Львівської 

дитячої чорнобильської лікарні було налагоджено роботу центру психосоціальної допомоги 

дітям, хворим на ЮРА, та їхнім сім‘ям. Налагоджено роботу постійно діючої Ревмошколи. 

Заходи даного проекту допомогли цільовій групі проекту покращити власні знання про 

ЮРА, про те, як можна вести нормальний спосіб життя з таким діагнозом. Також проект 

створив майданчик для спілкування батьків, об’єднаних цією проблемою, обміну досвідом 

та спільної моральної та психологічної підтримки.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Оскільки в рамках проекту було засновано нову громадську організацію «Радість 

дитинства», велику увагу потрібно приділити її діяльності, особливо на етапі становлення. 

Для цього, можна порадити ініціативній групі цієї організації пройти певне навчання щодо 

управління, написання проектів, планування діяльності та інших аспектів функціонування 

ГО.  Велику увагу потрібно приділити прозорості роботи організації, можливості залучення 

до її заходів широкого кола осіб з числа цільової аудиторії, щоб закласти добрий фундамент 

взаємної довіри на початку життя цієї структури.  

http://ura.1gb.ua/home.aspx
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№ договору: № 16-КФ_МФВ-11 

Назва організації:   ГО «Еко-Путильщини» 

Назва проекту:  »Надання соціально-економічних послуг для вразливих верств 

населення сіл Шепіт, Селятин, Плоска, Сергії, Путила 

Путильського району Чернівецької області» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Терен Сергій Васильович, Голова правління ГО «Еко-

Путильщини», т. 067 96 93 187, e-mail: Les8@e-mail.ua 

 

Моніторинг провів/ла: Левко Довган, дата: 02 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: надання 25 малозабезпеченим родинам в селах Шепіт, Селятин, Плоска, Сергії і 

Путила допомоги у вигляді чотирьох запліднених овець карпатської породи, які дадуть приплід та 

постачатимуть молоко вже в перший рік. Забезпечення консультаційної та організаційної 

підтримки зазначеним родинам в утриманні овець та збуту продукції. 

  

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 

аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

Кількість родин що отримають допомогу у вигляді 

чотирьох овець 

Допомогу від реалізації проекту  

отримали 13 малозабезпечених родин. 

Разом отримали 50 овець. 

Кількість приплоду овець за період діяльності 

проекту 

Довготерміновий результат. 

Якісні  

Зайнятість населення  Підвищились доходи  родин. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, 

започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

В ході реалізації проекту допомогу отримали 13 

родин. 

 створених нових робочих місць; 13 

 наданих соціальних благ 
(безкоштовна їжа, одяг, послуги, та 

ін.); 

ГО «Еко-Путильщини» за підтримки 

Консорціуму МБФ «Фонд розвитку 

Карпатського Єврорегіону» та МФ 

«Відродження» надали  малозабезпеченим 

родинам 50 овець для подальшого покращення 

їхнього соціально-економічного становища. 

 створених нових соціальних 

підприємств;  

 ---- 

 розширених уже діючих соціальних 
підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших 

джерел до реалізації мікро-грантів. 

 ---- 

 

 Для реалізації проекту ГО «Еко-Путильщини» 

виділила співфінансування 13 000 гривень. 

Якісні   

 зміни в житті представників цільової 
категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

 За допомогою реалізації проекту родини 
покращили своє матеріальне становище, 

ефективно розвивається сільське господарство 

та підвищився рівень зайнятості населення. 

 якість послуг, започаткованих в 
результаті виконання мікро-грантів; 

Якість проекту залежить від чіткого дотримання 

технології утримання та розведення овець. 

mailto:Les8@e-mail.ua
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 рівень життєздатності започаткованих 

процесів; 

Рівень життєздатності проекту залежить від 

циклу періодичного повернення потомства 

родинами по дві вівці на рік протягом двох 

років іншим родинам, які також будуть робити 

повернення. 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання 

мікро-грантів.  

Даний проект вперше реалізується в 

Путильському районі. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Визначення сімей, які потребують покращення 

соціально-економічного становища. 

Визначено 13 сімей, яким було безкоштовно 

передано в дар 50 овець. 

Ознайомлення відібраних сімей з умовами 

проекту та підготовка в отриманні допомоги. 

Проведення навчального семінару.  

17-18 травня членами та провідними 

спеціалістами ГО «Еко-Путильщини» було 

проведено семінар-навчання з родинами, які 

отримали допомогу. 

Проведення закупівлі породистих карпатських 

овець на умовах тендеру Розглянуто чотири 

цінові пропозиції учасників тендеру. 

Переможцем тендеру оголошено Бойчука 

Юрія Петровича з ціновою пропозицією 

40 000 гривень та підписано договір на 

закупку овець. 

Проведення спостереження та надання 

практичної допомоги в процесі вирощування 

овець. Проведення консультацій-настанов. 

10 червня 2011 року голова правління ГО та 

ветеринарний лікар відвідали родини та 

провели спостереження за станом 

утримання та здоров’я поголів’я  і надали 

необхідні поради та настанови. 
 

Загальний висновок: 

 Проект копіює філософію діяльності Фундації Хайфер, а саме безоплатне роздавання 

домашніх тварин сільським жителям з наступною передачею приплоду іншим членам 

громади. 

 Результати проекту можуть принести реальну користь безпосереднім бенефіціаріям, а 
саме малозабезпеченим багатодітним сім`ям з гірських сіл. З усіма отримувачами овець 

укладено договори, які зобов`язують до належних умов утримання і передбачають 

матеріальну відповідальність. 

 Сталість результатів проекту може бути забезпечена запуском в наступному році в                     

смт. Путила спеціалізованої лінії з переробки овечого молока на ТзОВ „Путильська 

молочарня”, що принесе додаткові доходи селянам, власникам овець і буде стимулювати 

до збільшення їх поголів`я. 

 У майбутньому перспективи проекту будуть забезпечуватись шляхом правильного 
дотримання умов проекту, тобто повернення  допомоги організації по дві вівці на рік, на 

протязі двох років, в свою чергу ці вівці будуть передаватися іншим родинам, які також 

будуть робити повернення. За рахунок такої передачі овець проект буде продовжувати 

свою діяльність, також до подальшої діяльності проекту залучатимуться меценати, 

спонсори та органи державної влади.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

На нашу думку, основною проблемою, яка може вплинути на життєздатність проекту у 

майбутньому може стати недотримання технології утримання овець їх власниками, що може 

призвести до зниження якості продукції вівчарства або фізичної загибелі тварин, а 

відповідно до нівелювання витрачених зусиль та ресурсів проекту. Для запобігання такої 

ситуації потрібно постійно здійснювати моніторинг та контроль дотримання технології 

утримання овець та оперативно усувати  виявлені порушення.  
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№ договору: 17-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Сокальська районна асоціація інвалідів 

Назва проекту: "Організація зайнятості  людей з особливими потребами у              

м. Сокаль" 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Кононова Оксана Іванівна, Голова Організації, т. 096 8803929 

Kononova-o@ukr.net 

 

Сущенко Надія Володимирівна, Керівник гуртків, т. 099 1003590 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 29 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: організація зайнятості для людей з особливими потребами шляхом відкриття в 

Центрі реабілітації гуртків вишивки та виготовлення сувенірів із подальшим продажем. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

Приблизно 25 людей з обмеженими 

функціональними можливостями покращили своє 

матеріальне становище, беручи участь в гуртках на 

постійній основі. 

16  представників цільової групи 

покращили своє матеріальне становище  

Майже 85 осіб отримали індивідуальні 

консультації щодо психологічних, юридичних та 

соціальних питань. 

Надано 82 консультації 

Приблизно 20 осіб взяли участь у круглих столах 

за участю представників громадських організацій, 

місцевої влади, ЗМІ, приватних підприємців. 

20 осіб взяли участь у круглих столах за 

участю представників громадських 

організацій, місцевої влади, ЗМІ, 

приватних підприємців. 

Близько 60 людей з функціональними 

обмеженнями стали учасниками масових 

культурних заходів, що посприяли підвищенню 

віри в себе у людей з неповносправністю. 

63 представники цільової групи стали 

учасниками масових культурних 

заходів. 

В загальному, проектом охоплено більш ніж 100 

представників цільової групи. 

 Приблизно 110 осіб 

Якісні  

Підвищення життєвої активності людей з 

обмеженими функціональними можливостями, 

вирішення нею спільних соціальних  проблем та 

відстоювання своїх прав та інтересів. 

Стали активнішими 28 представників 

цільової групи (відгуки батьків, 

опитування цільової групи). 

Інформаційна і моральна підтримка сімей, де 

проживають неповносправні члени. 

Надали 82 консультації людям з 

особливими потребами та членам їхніх 

сімей (журнал надання консультації). 

Покращення матеріального становища 

представників цільової групи у період фінансово-

економічної кризи в країні. 

16 учасників гуртків ручної роботи 

щомісяця отримують  фінансову 

винагороду за виготовлені речі під час 

роботи в гуртках. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

 

 Приблизно 110 осіб 

 створених нових робочих місць; - 



Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Звіт про результати моніторингу та оцінки реалізації мікро-грантових проектів                                                            
Сторінка 34 

 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

Залучене фінансування до даного 

гранту – 23 400 грн. 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Отримання нових корисних навичок 

ручної роботи, отримання за це 

коштів, спілкування. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Започаткування 4 нових гуртків: 

пошиття, вишивка, виготовлення 

декоративних свічок та відкриток  

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Оскільки під час виконання проекту 

надання матеріалів для роботи 

гуртків (разом на 7 200 грн.) 

здійснювалося приватними 

підприємцями, така співпраця 

підтримується і надалі. 

 інноваційність напрямків діяльності, 
започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

В Сокальському районі така 

діяльність є досить новою, зокрема 

комп’ютерна іменна вишивка на 

одязі та аксесуарах, яку вишивають 

гуртківці на придбаній за проектом 

машинці  

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Приблизно 25 людей   з обмеженими 

функціональними можливостями 

покращили своє матеріальне становище, 

беручи участь у гуртках на постійній основі 

16 дітей та молоді з особливими потребами 

відвідують грутки та отримують винагороду 

від виготовлених ними речей. 

Близько 60 людей з функціональними 

обмеженнями стали учасниками заходів, що 

посприяли підвищенню віри в себе у людей 

з неповносправністю. 

63 представники цільової групи стали 

учасниками заходів у рамках проекту 

Продовження роботи та розширення 

спектру послуг, що надаються у Центрі 

реабілітації. 

Фінансова підтримка організації зі сторони 

місцевої влади та громади після завершення 

проекту. 

 

Центр реабілітації продовжує свою роботу та 

діяльність гуртків, які розширили свою 

діяльність по кількості та якості виконання; 

Протягом виконання проекту організація 

відчували підтримку громади (приватних 

підприємців). Голова Сокальської РДА 

неодноразово відвідував зустрічі та круглі 

столи у рамках проекту, у результаті районна 

влада прийняла рішення про оплату 

комунальних послуг у приміщення 

Сокальської РАІ.  

 

 

Загальний висновок: 

Завдяки даному проекту було покращено роботу вже існуючого гуртка бісероплетіння, а 

також започатковано гуртки вишивки, пошиття, виготовлення декоративних свічок та 
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відкриток. На даний час гуртки успішно функціонують, їх відвідують 16 учасників з 

особливими потребами. Виготовлені речі продаються на виставці організації на міському 

ринку. Кошти частково ідуть на фонд гуртків (матеріали, приладдя) та на винагороду за 

роботу гуртківцям. За підтримки приватних підприємців, які вже підтримували гуртки, їх 

діяльність буде продовжуватися у майбутньому.  

Персонал Центру з турботою відноситься до своїх клієнтів, керівники гуртків радо і з 

гордістю демонстрували виготовлену продукцію клієнтів (вироби з бісероплетіння, вишиті 

сумки і фартушки).  

Вважаємо, що проект досягнув своєї головної мети.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Загалом, зовні організація виглядає досить успішною. Під час моніторингу ключові особи не 

змогли назвати якихось особливих проблем, які суттєво впливали на їхню діяльність. Можна 

порадити організації продовжувати розвивати підприємницький напрямок та при 

сприятливих обставинах, за наявності чіткого бізнес-плану та необхідного капіталу 

заснувати власне соціальне підприємство.    
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№ договору: 18-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Ожівська сільська громадська організація «Добробуд» 

Назва проекту: Впровадження оздоровчих технологій – створення умов для 

повноцінного виховання підростаючого покоління в ДНЗ 

«Розумашки» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Підгірняк Любов Миколаївна, бухгалтер, т. 0373954153 

 

Ясінська Антоніна Василівна, казначей, т. 0989729517 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 09 грудня 2011 р. 
 

Мета проекту: будівництво оздоровчо-ігрового центру для дошкільнят та дітей молодшого 

шкільного віку.  
 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних показників 

зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

Батьки 38 вихованців та 45 молодших школярів 

матимуть змогу оздоровити своїх дітей 

45 молодших школярів 

мають змогу оздоровитися. 

Випуск  бюлетеню «Новини «Добробуду» - 1 р. на 

місяць. 

7 випусків журналу (з лютого по 

серпень 2011р.) 

Встановлення дерев’яної конструкції, придбання 

спортивного інвентарю 

1 дерев’яна конструкція встановлена, 3 

види спортивного інвентарю придбано. 

Якісні  

Забезпечення зайнятості молодших школярів, 

урізноманітнення  дозвілля дітей. 

Молодші школярі мають місце для 

проведення вільного часу після 

шкільних занять. 

Створення хореографічного, спортивного гуртків, 

студії малювання 

Завдяки створенню і функціонуванню 

хореографічного і спортивного гуртків 

вихованці ДНЗ задовільняють природні 

потреб у руховій діяльності. 
 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та якісних 

показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

 

45 дітей 

 

 створених нових робочих місць; 2 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

Протягом часу виконання даного 

проекту було залучено кошти від 

членів громади с. Ожеве – 3000грн., 

депутатського корпусу-2500грн., 

ПП- 1500грн. , кошти органів 

місцевого самоврядування – 10 000 

грн. 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 

настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Покращенні умови для проведення 

оздоровчої роботи з дошкільнятами 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Задовільна 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Високий, оскільки діяльність буде 

здійснюватися на базі місцевого 
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дитячого садочку. 
 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної 

форми проектної пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Проведення благодійної акції 

„Збережемо дереву життя” 

по збору макулатури 

У лютому-березні 2011р. через бюлетень ГО було оголошено 

акцію по збору макулатури, в якій активно взяли участь 

окрім зацікавлених осіб – батьків вихованців, значна 

кількість небайдужих членів громади – працівників 

поштового відділення, місцевого будинку культури, ПП, 

пенсіонерів… Депутатом сільської ради було знайдено місце 

для збуту макулатури за найвищою ціною. В даній акції 

взяли участь близько 65 осіб, виручено – 1200 грн. 

Впорядкування території під 

майбутній ОІЦ (власними 

силами батьків, волонтерів) 

Починаючи з квітня  місяця 2011 року силами працівників 

ДНЗ та районного центру зайнятості проводились роботи по 

облаштуванню території під встановлення ОІЦ- здійснено 

розбивку місця під ОІЦ, вирито та засипано траншеї під 

фундамент майбутньої споруди, завезено гравій для засипки 

фундаменту. 

Монтаж ОІЦ Починаючи з 25 квітня розпочався монтаж ОІЦ виконавцем 

проекту ПП А.А.Андрієвським, безпосередню участь в 

цьому брали і члени громади, виконуючи необхідну роботу.  

Облаштування ОІЦ В середині травня 2011 року за кошти з місцевого бюджету, 

кошти зібрані громадою було придбано необхідні для 

внутрішнього ремону будівельні матеріали – гіпсокартон, 

шпаклівка,  шпалери, деревина, килимові покриття. 

Висвітлення даного заходу в 

районній газеті «Дністрові 

зорі», обласній газеті 

«Буковина», сайті громади. 

В районній газеті «Дністрові зорі» було опубліковано 2 

статті про хід реалізації даного проекту, регулярно 

розміщувалася відповідна інформація на сайті громади села 

Ожеве. 
 

 

Загальний висновок: 

Завдяки проекту організація збудувала дерев’яну конструкцію у вигляді стародавньої української 

оселі. Дана будівля знаходиться на відстані 20 м від головної будівлі дитячого садочку. За словами 

директора садочка, діти дошкільного і молодшого шкільного віку з великим задоволенням 

займаються гуртковою роботою (хореографією і спортивно-оздоровчою роботою) у приміщенні цієї 

споруди. Також в ньому проводяться різноманітні дитячі свята, батьківські збори та засідання 

педагогічного колективу садочку. 

Потрібно також відзначити, що після відмови районної влади надати фінансову підтримку 

проекту, керівництву садка і сільській голові вдалося залучити  ресурси з інших джерел, а 

також залучити місцеву громаду до реалізації даного проекту, що дозволило довести його до 

успішного закінчення. Рівень життєздатності проекту – досить високий, оскільки діяльність 

буде здійснюватися на базі місцевого дитячого садочку. 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Єдиною проблемою на момент моніторингу була відсутність опалення у цьому дерев’яному 

будиночку. Керівник проекту обіцяла, що сільська рада зобов’язалася оперативно вирішити 

цю проблему. 
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№ договору: 19-КФ_МФВ-11 

Назва організації:  Львівська міська громадська організація «Центр психологічної та 

духовної підтримки та взаємодопомоги «Дорога» 

Назва проекту: «Розвиток присадибного  господарства з метою самозабезпечення 

реабілітаційного центру для наркозалежних екологічними 

продуктами харчування». 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Брожина Юрій, Голова, т. (032) 292-5-292, doroga@ukrpost.ua 

 

 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 09 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: розвиток присадибного господарства з метою самозабезпечення 

реабілітаційного центру для наркозалежних власними екологічно чистими продуктами 

харчування. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

Близь 50 осіб 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 

настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Залучення до трудотерапії. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Проект дозволив суттєво підвищити 

життєздатність організації та 

забезпечити якісними продуктами 

харчування її клієнтів.  
 рівень життєздатності започаткованих процесів; 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

- 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Зменшення вдвічі витрат на закупівлю продуктів 

харчування  за рахунок їх власного виробництва і 

відповідно зменшення собівартості проходження 

реабілітації для одного клієнта  на третину. 

Результат досягнутий не повністю. 

Розширення бази для проходження трудотерапії 

клієнтами центру, отримання клієнтами нових навичок 

інтенсивного ведення господарства. ( 50 клієнтів за 

проект). 

Результат досягнуто. 

Виробництво екологічно чистих продуктів харчування, 

що особливо важливе для ВІЛ-позитивних та хворих 

на гепатити людей. ( 25 ВІЛ-позитивних клієнтів за 7 

місяців проекту). 

Результат досягнуто частково 

(довготерміновий результат) 

mailto:doroga@ukrpost.ua


Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Звіт про результати моніторингу та оцінки реалізації мікро-грантових проектів                                                            
Сторінка 39 

 

За декілька років біля Центру виросте новий 

фруктовий сад. 

Сад посаджено (Довгостроковий 

результат.) 

 

Загальний висновок: 

Даний проект допоміг забезпечити власну життєздатність – налагодити вирощування овочів, 

фруктів та кролів.  До реалізації цього проекту організація не займалася вирощування с/г 

продукції для забезпечення потреб своїх клієнтів. Хоча не всі заплановані результати 

проекту були досягнуті на момент його закінчення, однак з високим ступенем ймовірності 

можна сказати, що команда проекту буде розвивати напрямок виробництва с/г продукції у 

майбутньому 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Через відсутність досвіду організації ведення сільського господарства виникли деякі 

проблеми з утриманням кролів. Через відсутність знань про утримання та відгодівлю 

кролів, частина з них загинула. У зв’язку з цим, можна порадити відповідальним 

особам організації вивчити технологію утримання кролів та ретельно її 

дотримуватися. Також можна вивчити досвід утримання кролів-акселератів, 

економічна ефективність утримання яких є набагато вища від звичайних порід цих 

тварин.  

 Також, зважаючи на те, що організація заклала молодий сад, варто підвищувати свої 
знання із садівництва та приділяти велику увагу догляду за молодими деревами, від 

чого сильно залежить врожайність саду у майбутньому.  
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№ договору: 20-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Товариство Зелений Хрест 

Назва проекту: «Агенція з працевлаштування неповносправних осіб» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Олександр Волошинський, Голова Товариства, т. 2445607 

Марія Дурда, Асистент проекту, 2445607 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 11 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: сприяння працевлаштуванню неповносправних осіб через  організацію роботи 

першої в Україні недержавної, неприбуткової агенції з працевлаштування у Львові на базі 

Товариства «Зелений хрест».  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

 В  6 триденних семінарах візьмуть участь 90 

неповносправних осіб; 

У семінарах взяли участь 92особи. 

 В трьох семінарах для роботодавців візьмуть 
участь понад 40  осіб; 

У семінарах взяли 45осіб. 

 Підготовано 20 супроводжуючих для 
неповносправних осіб 

Запланований результат досягнуто.  

 Юридичні та психологічні консультації 

отримають  понад 300 осіб; 

Консультаційні послуги отримали 351 

особа.  

 Інформацію про діяльність проекту отримають 

понад 20000 осіб через різні ЗМІ; 

Інформаціною кампанією охоплено 

50 000 осіб. 

 Буде працевлаштованоне менше 40 
неповносправних осіб; 

Працевлаштовано 44 неповносправних 

особи.  

 Підготовано та розповсюджено 2000 
інформаційних буклетів. 

Запланований результат досягнуто.  

 Не менше 5 публікацій в газетах, не менше 4 

радіо та телерепортажів 

6 публікацій, 7 телерепортажів.  

 Проведено 2 прес-конференції; Проведено 3 пресконференції. (понад 40 

журналістів) 

 Проведено 2 засідання Ради соціальних 

партнерів 

Запланований результат досягнуто.  

Якісні  

 Неповносправні люди отримають роботу.  44 людини працевлаштовано. 

Відповідно вони мають можливість 

покращити власне матеріальне 

становище та краще інтегруватися у 

суспільство.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

92 особи 

 створених нових робочих місць; Працевлаштовано 44 

неповносправних особи на 

підприємствах та в установах різної 

форми власності. 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, Безкоштовні юридичні та 
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послуги, та ін.); психологічні консультації. 

Сприяння у працевлаштуванні. 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

 

 

50 000 грн. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

 В  6 триденних семінарах візьмуть 
участь 90 неповносправних осіб; 

У семінарах взяли участь 92особи. 

 В трьох семінарах для роботодавців 

візьмуть участь понад 40  осіб; 

У семінарах взяли 45осіб. 

 Підготовлено 20 супроводжуючих для 
неповносправних осіб 

Запланований результат досягнуто.  

 Юридичні та психологічні консультації 
отримають  понад 300 осіб; 

Консультаційні послуги отримали 351 особа.  

 Інформацію про діяльність проекту 

отримають понад 20000 осіб через різні 

ЗМІ; 

Інформаційною кампанією охоплено 50 000 

осіб. 

 Буде працевлаштовано не менше 40 

неповносправних осіб; 

Працевлаштовано 44 неповносправних особи.  

 Підготовлено та розповсюджено 2000 
інформаційних буклетів. 

Запланований результат досягнуто.  

 Не менше 5 публікацій в газетах, не 

менше 4 радіо та телерепортажів 

6 публікацій, 7 телерепортажів.  

 Проведено 2 прес-конференції; Проведено 3 прес-конференції (понад 40 

журналістів) 

 Проведено 2 засідання Ради соціальних 

партнерів 

Запланований результат досягнуто.  

 

Загальний висновок: 

Товариство «Зелений Хрест» має великий досвід роботи з неповносправними особами. В 

даному проекті, крім працевлаштування були напрацьовані дієві механізми співпраці між 

роботодавцями, громадськими організаціями та неповносправними безробітними. Підписана 

угода про співробітництво між соціальними партнерами. Напрацьована база даних осіб з 

інвалідністю, які не можуть бути зареєстровані в центрі зайнятості, є у вільному доступі для 

підприємців, які шукають працівників з інвалідністю. 20 супроводжуючих готові 

відгукнутись на прохання безробітного про безкоштовну послугу з супроводу. Виконком 

Львівської міської ради затвердив в переліку оплачуваних громадських робіт тренера праці 

(супроводжуючого). 

 

Вважаємо, що даний проект досягнув поставленої мети. 
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№ договору: 23-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  БФ «Центр сприяння психічному здоров’ю дітей та підлітків» 

Назва проекту: «Майстерня добра» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Масяк Наталія Юріївна, Керівник проекту, проектний менеджер, 

т. 097 943 11 49 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 22 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: створення майстерні прикладного мистецтва для забезпечення фінансової 

підтримки, арт-терапевтичного ефекту та соціальної адаптації дітей з розладами психіки. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних показників 

зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

80 потребуючих дітей, покращення на 20% 

матеріального бюджету сім’ї, чинення арт-

терапевпитичного ефекту та покращення 

психічного стану пацієнтів, створення 

матеріально-технічної бази для самодостатнього 

існування проекту у майбутньому.  

Результат досягнуто в частині 

покращення психічного стану пацієнтів, 

створення матеріально-технічної бази 

для самодостатнього існування проекту 

у майбутньому. 

Якісні  

Навчання дітей ремеслу, яке вони зможуть 

використовувати для власного заробітку у 

майбутньому, перспектива залучення у проект 

більшої кількості дітей та поділ позитивним 

досвідом роботи із організаціями подібного типу – 

створення мережі майстерень. 

Довгостроковий результат. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

150 дітей 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Діти, що були залучені до арт-

терапевтичних  занять отримали 

позитивний лікувальний вплив. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

- 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; -  

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

Проект є інноваційним (арттерапія, 

участь у аукціонах) 
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Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

фінансова підтримка 80 потребуючих дітей, 

покращення на 20% матеріального бюджету 

сім’ї, чинення арт-терапевпитичного ефекту 

та покращення психічного стану пацієнтів, 

створення матеріально-технічної бази для 

самодостатнього існування проекту у 

майбутньому. 

 Результат проекту досягнуто в частині 

покращення психічного стану пацієнтів, 

створення матеріально-технічної бази для 

самодостатнього існування проекту у 

майбутньому. 

 

Загальний висновок: 

Керівник  проекту має великий досвід і бажання працювати в даній сфері, проект виконано 

на дуже високому рівні. Попри труднощі з ремонтними роботами та заняттями з дітьми з 

психічними відхиленнями, проект виконує основне своє завдання – реально допомагає дітям 

даної категорії. За час роботи майстерні було простежено суттєві терапевтичні покращення в 

стані дітей, зокрема тих, що мали проблеми контакту з оточуючими та проблеми з 

концентрацією уваги. Дітей дуже цікавлять заняття, які відрізняються від шкільних. Для них 

незвично чути, що немає правильного чи неправильного способу малювання чи ліпки, це 

додає їм впевненості в собі. При повторному поступленні в стаціонар діти, що були задіяні в 

«Майстерні добра», приносить власноруч виготовлені вдома роботи, що свідчить про їх 

правдиве зацікавлення даною методикою терапії. Виготовлені роботи продавалися через 

благодійні аукціони.  

 

Незважаючи на те, що не вдалося досягнути покращення на 20% матеріального бюджету 

сімей, як це було записано в очікуваних результатах проекту, можна вважати, що проект 

досягнув своєї основної мети, а саме, арт-терапевтичного ефекту та соціальної адаптації 

дітей з розладами психіки.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Для підтримки своєї діяльності організації було порекомендовано налагодити співпрацю з 

Українським фондом «Благополуччя дітей» (Християнським дитячим фондом).  
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№ договору: 25-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  БФ «Проекта ТАЧ» 

Назва проекту: «Разом цікаво і весело» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Баторі-Тарці Зіта Іштванівна, Голова правління, т. 0506957588 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 05 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: організація діяльності культурно-дозвіллєвих та навчально-розвивальних таборів 

для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та позбавлених батьківського піклування  у різних 

типах організацій за допомогою підготовлених команд аніматорів та волонтерів. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

 будуть проведені чотири табори  проведено 4 табори 

 будуть залучені 111 дітей трьох організацій Залучено 120 дітей  

 будуть залучені волонтери та педагоги трьох 
цільових організацій 

Залучені волонтери чотирьох   

організацій  

 будуть підготовлені чотири команди 
аніматорів та волонтерів (30 осіб) до роботи з 

дітьми цільової групи 

Підготовлені 16 волонтерів з УжНУ, 5 

аніматорів, та 9 іноземних волонтерів. 

До роботи були залучені  5 вчителів.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та якісних 

показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

120 дітей 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

60 дітей і 30 волонтерів і 5 вчителів-

волонтерів харчувалися 

безкоштовно; 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

 

 

15 000 грн. 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Збільшення віри у свої сили, довіри 

до дорослих і покращення 

ставлення до навчання. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Будуть підготовлені чотири команди 

аніматорів та волонтерів (30 осіб) до роботи 

з дітьми цільової групи. 

Підготовлені чотири команди (проведені 20 

годин лекцій, практичних занять та 30 годин 

тренінгів). 

Буде створена навчально-методична база 

для роботи з цільовою группою, 

розроблений детальний план роботи таборів, 

Результат досягнуто. 
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вивчені потреби та інтереси дітей цільової 

групи.  

Будуть проведені чотири табори для 111 

дітей трьох організацій, під час яких діти 

здобудуть корисні знання і навички. 

Проведено 4 табори для 120 дітей.  

 

 

 

Загальний висновок: 

Керівник проекту, Баторі-Тарці З.І., яка є викладачем кафедри соціології  та соціальної 

роботи УжНУ, має багаторічний досвід у сфері соціальної роботи. У проект вона залучила 

волонтерів-студентів, які успішно та з ентузіазмом працювали з дітьми у шкільних таборах.  

 

Вчителі школи, де проходила зустріч з експертом, турбуються про своїх вихованців. Це 

досить проблемні діти, оскільки вони походять з ромських малозабезпечених сімей. Часто 

діти приходять до школи голодними, і вчителі забезпечують їх мінімальним сніданком. 

Багато з них не слідкують за особистою гігієною і вчителі вчать їх як це роботи. Волонтери 

висловлюють бажання і надалі працювати з такими дітьми. Разом з керівником проекту 

планують майбутню діяльність. Впевнені, що знайдуть необхідні ресурси для проведення 

шкільних таборів наступного року. 

 

Наявність підготовленої команди аніматорів, навчально-методичного матеріалу, обладнання, 

введення волонтерської практики у навчальний план кафедри соціальної роботи УжНУ та 

продовження підтримки БФ "Проекта ТАЧ" сприятимуть життєздатності організації у 

майбутньому. Створена науково-практична інформаційна база може використовуватися і 

збагачуватися після завершення проекту. 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Основною проблемою даного проекту є те, що він не забезпечує систематичного надання послуг 

цільовій групі. Можна порадити членам організації знайти внутрішнє бажання та необхідні людські 

та матеріальні ресурси для налагодження більш системної роботи з цільовою аудиторією проекту.  
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№ договору: 32-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Ужгородська міська громадська організація інвалідів зору 

"Дивосвіт" 

Назва проекту: "Створення патронажної служби "Дивосвіт" для людей з вадами 

зору у Закарпатській області" 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Оксана Богданець, Голова правління, т. 096-578-29-67 

bohdanetsoxana@rambler.ru 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 15 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: підвищення якості життя інвалідів зору, які мешкають в Закарпатській області, 

шляхом надання їм комплексу соціальних послуг патронажної служби. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у 

пункті 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

Відвідати 12 районів області. Здійснено виїзні консультації у 12 районів 

області. 

Надати послуги близько 200 інвалідам І та ІІ 

груп по зору віком до 45 років, які 

мешкають в Закарпатській області (крім м. 

Ужгорода та Ужгородського р-ну). 

Послуги отримали 207 осіб. 

 

Надати послуги близько 35 батькам дітей-

інвалідів, які мешкають в Закарпатській 

області (крім м. Ужгорода та 

Ужгородського р-ну). 

Надано послуги 234 особам. 

Провести консультації з представниками 

місцевих соціальних служб, близько 40 осіб. 

Консультації отримали 133осіб.  

Якісні  

Представники цільової групи будуть більше 

знати про свої права, про можливості 

вирішення своїх проблем, отримають якісні 

консультації та соціальні послуги, матимуть 

інформацію про діяльність ГО «Дивосвіт» 

та послуги що вона надає і зможуть за 

необхідності туди звертатися. 

Представники цільової групи стали більш 

інформованими та компетентними щодо 

своїх прав та можливостей вирішення своїх 

проблем, отримали якісні консультації та 

соціальні послуги, отримали інформацію про 

діяльність ГО «Дивосвіт» та послуги що вона 

надає, за необхідності безпосередньо 

звертаються до інформаційно-

реабілітаційного центру «Дивосвіт» або 

отримують консультації фахівців у 

телефонному або он-лайн режимі. 

Представники соціальних служб, ПМПК, 

центрів зайнятості, медичних установ 

отримали відповідні знання та навички щодо 

роботи з людьми, які мають вади зору, що в 

свою чергу, підвищило рівень надання 

соціальних послуг даній категорії осіб.  

Деталізована та апробована модель надання 

такого виду соціальних послуг буде 

використовуватись нашою організацією та 

іншими державними й громадськими 

структурами в роботі зі своїми цільовими 

групами. 

Модель деталізована та апробована. 
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Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

574 особи. 

 створених нових робочих місць;  

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

574 особи отримали інформаційні 

послуги; 

47 консультацій психолога; 

65 консультацій тифлопедагога; 

35 консультацій соц. працівника; 

102 консультації фахівця з 

комп’ютерних технологій. 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників 
цільової категорії, які настали 

в результаті виконання мікро-

гранту; 

Інваліди зору дізналися про свої можливості для 

отримання певних послуг та задоволення своїх потреб 

іншими способами, про свої права та методи їх 

відстоювання, завдяки яким мають більше можливостей 

інтегруватися в суспільство та самореалізуватися в 

ньому. Батьки дітей з вадами зору дізналися про методи 

виховання незрячих та слабозорих дітей, про 

можливості, якими вони можуть скористатися для того, 

щоб виховати свою дитину повноцінним членом 

суспільства. Працівники соціальних служб отримали 

відповідні знання й вміння щодо реабілітації та 

супроводу інвалідів зору, що, в свою чергу, покращило 

якість надання соціальних послуг і відповідно якість 

життя даної категорії осіб. 

 якість послуг, започаткованих 
в результаті виконання мікро-

грантів; 

- 

 рівень життєздатності 
започаткованих процесів; 

- 

 інноваційність напрямків 

діяльності започаткованих в 

рамках виконання мікро-

грантів.  

В Україні, в сфері надання соціальних послуг вразливим 

верствам населення, патронаж майже не 

використовується. Бувають поодинокі випадки виїздів 

команди спеціалістів "на місця", але вони не мають 

системного характеру і особливо на ситуацію не 

впливають. В державній сфері ця практика взагалі 

відсутня (хоча подібні заходи трапляються в медичній 

сфері, коли у сільські ФАПи виїжджають досвідчені 

лікарі з міста). 

Патронаж є перспективною технологією, за допомогою 

якої може бути вирішено багато гострих проблем 

надання соціальних послуг вразливим верствам 

населення в нашій країні, особливо в світлі майбутніх 

адміністративно-територіальних реформ з об’єднанням 

районів та областей. 
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Результати проекту: 

 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Деталізація та вдосконалення моделі 

патронажної служби. 

Модель патронажної служби деталізовано та 

вдосконалено. 

Відвідати 12 районів області. 

Надати послуги близько 10 відсоткам 

представників цільової аудиторії (200 

інвалідам І та ІІ групи по зору та 35 батькам 

дітей-інвалідів, які мешкають в 

Закарпатській області (крім м. Ужгорода та 

Ужгородського р-ну). 

Провести консультації з представниками 

місцевих соціальних служб, близько 40 

осіб. 

 Відвідано 12 районів області. 

 Надано послуги 207 інвалідам І та ІІ 

групи по зору та 234 батькам дітей-

інвалідів, які мешкають в 

Закарпатській області (крім м. 

Ужгорода та Ужгородського р-ну). 

 Проведено консультації з 133 
представниками місцевих соціальних 

служб. 

Провести підсумковий аналіз 

проекту та поширити отриманий 

досвіду. 

Результати реалізації проекту було оприлюднено та 

поширено керівником проекту під час проведення 

підсумкового круглого столу «Особливості 

використання моделі патронажної служби щодо 

надання соціальних послуг людям з вадами зору», 

Всеукраїнського конгресу «Реабілітація дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями: стан і 

перспективи» (3-5 жовтня 2011 року, м. Ужгород), V 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасний світ і незрячі» (20-21 жовтня 2011 року, 

м. Луцьк), навчально-інформаційного семінару 

«Діалог у темряві» (14-17 листопада 2011 року, м. 

Луганськ), а також в ЗМІ та мережі Інтернет. 

 

Загальний висновок: 

Ініціатори проекту з великим ентузіазмом відносяться до своєї роботи та намагаються 

дотримуватися високих стандартів надання послуг цільовій групі. Мета даного проекту 

досягнута, що стосується результатів першого рівня. Однак важко сказати, як вплинуть 

надані консультації цільовій аудиторії на покращення якості їхнього життя у майбутньому. 

Для цього потрібно вести постійний моніторинг та підтримувати контакт з особами, які 

отримали відповідні соціальні послуги.    

 

Проект здійснювався у тісній співпраці з Головним управлінням праці та соціального 

захисту населення Закарпатської ОДА та Закарпатським обласним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. Під час проведення круглого столу керівники вищевказаних 

структур висловили зацікавленість в забезпеченні подальшої діяльності патронажної служби 

після закінчення проекту, але не тільки для людей з вадами зору, але й для представників 

інших нозологій.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Проблемою  даного проекту є надання системних послуг цільовій групі після його 

закінчення. Можна сподіватися, що досвід співпраці організації з Головним управлінням 

праці та соціального захисту населення Закарпатської ОДА та Закарпатським обласним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді допоможуть забезпечити сталість 

діяльності, започаткованої в рамках даного проекту у майбутньому.  
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№ договору: №35-КФ_МВФ-11 

Назва організації:  Благодійний фонд "Нова сім’я" 

Назва проекту: “Запали вогник таланту у дитини” 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Червоноока Валентина Семенівна, Директор, т. 0501847594, 

novasimyaug@mail.ru  

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 05 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: створення розвивального середовища та організація культурно-дозвіллєвої 

діяльності дітей цільової групи для розкриття їх талантів. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, 

започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

48 дітей 

 створених нових робочих місць;  

 наданих соціальних благ (безкоштовна 
їжа, одяг, послуги, та ін.); 

48 дітей 

 створених нових соціальних 
підприємств;  

- 

 розширених уже діючих соціальних 

підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших 

джерел до реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової 

категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

Діти відчули, що вони потрібні суспільству, 

що про них дбають і цікавляться їхніми 

талантами, а також розвитком та 

вдосконаленням їх навиків. Діти отримали 

змогу показати свої таланти на великих 

сценах, з великою аудиторією з різним 

соціальним статусом в суспільстві.  

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної 

форми проектної пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Будуть проведені гуртки для 

65 дітей, під час яких діти 

здобудуть корисні вміння і 

навички; 

Придбане за рахунок проекту обладнання та  виготовлені 

костюми були використані та використовуються членами БФ 

«Нова сім’я» при виконанні концертної програми. Подальша 

творча діяльність закладу  реалізовується при мінімальних 

затратах, і набутий дітьми досвід передається іншим членам 

Фонду. Отримані під час проекту  вміння та навички 

відкрили можливість брати участь в різних конкурсах, 

фестивалях, урочистостях, розвиток власного таланту, 

здобуття матеріальної підтримки для функціонування 

родинного будинку "Нова сім'я". 

Будуть проведені 6 концертів 

вихованцями фонду для 6 

різних організацій; 

Під час реалізації проекту було проведено ряд концертів, в 

яких діти мали можливість продемонструвати пошиті 

костюми,показати здобути нові навички та таланти, зокрема  

18 червня в Облмуздрамтеатрі був проведений святковий 

mailto:novasimyaug@mail.ru
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концерт присвячений 20- річчю існування дитячого будинку, 

23 серпня до Дня Незалежності діти брали участь в 

святковому концерті, який проходив в Управлінні 

залізницею. 

У вересні місяці був проведений концерт для гостей з США 

(м. Корваліс – місто-побратим Ужгороду). 

Був проведений концерт в Славіністичному університеті 

перед викладачами та студентами цього закладу. 

Також концерт в дитячому садочку «Пролісок» перед 

дітками та працівниками дитсадку. 

Будуть залученні хореограф та 

викладач вокалу для роботи з 

цільовою групою; будуть 

пошиті 72 костюми, 

необхідних для проведення 

концертів. 

Хореограф та викладач вокалу залучені для роботи; 

72 костюми пошиті. 

 

Загальний висновок: 

Цільовою групою проекту є діти, позбавлені батьківської опіки, які займаються у 

хореографічному і танцювальному гуртках, що діють при організації. Працівники організації 

з великою любов’ю ставляться до своїх відвідувачів. Обділені належною увагою, тут вони 

знаходять розуміння і підтримку. Більшість дітей йдуть в організацію відразу після уроків, 

бо знають, що працівники Фонду обов’язково дадуть їм щось перекусити. Діти з радістю 

демонстрували нові костюми, які були придбані і пошиті за кошти проекту, показували 

грамоту за перемогу на місцевому конкурсі. Приміщення Фонду для них не тільки місце, де 

вони танцюють і співають, а також де вони можуть отримати пораду, якусь допомогу, 

поспілкуватися (директор організації латала штани одному з вихованців).  

Мету проекту було досягнуто в повному обсязі. 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Слід зазнати, що через відсутність стабільного фінансування, організація не завжди може 
ефективно організувати дозвілля дітей, також постійно виникають труднощі з 

перевезенням дітей під час виступів та концертів. З іншого боку великою перевагою є те, 

що місцева влада безкоштовно на 25 років надала в оренду організації  приміщення для 

проведення благодійної діяльності. Також є проблема з оплатою праці хореографа, який 

не має можливості працювати безкоштовно після закінчення фінансування даного 

проекту.  

 З огляду на дані обставини, організації потрібно шукати додаткові джерела для 

фінансування та залучення ресурсів (матеріальних, фінансових, людських). Підвищувати 

навички з написання проектних пропозицій.  
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№ договору: №36-КФ_МФВ-11 

Назва організації: Вишківська селищна громадська організація «Прометей» 

Назва проекту: «Створення мобільного медико – соціального центру» 

 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Ковач Сергій Михайлович, Голова громадської організації ВСГО 

«Прометей», т. +380677563240, visklikarnya@meta.ua 

Моніторинг провів/ла: Левко Довган, дата: 05 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: покращення якості медичного та соціального обслуговування не менше 128 сімей 

ромської національності в період кризи, що проживають на території Вишківської селищної ради 

Хустського району Закарпатської області, шляхом cтворення і налагодження роботи мобільного 

медико-соціального центру.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, 

започатковані в результаті втілення мікро-

грантів; 

80 осіб отримали безкоштовні медичні 

послуги. 

 

 створених нових робочих місць;  - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна 
їжа, одяг, послуги, та ін.); 

Надано безкоштовні медичні послуги 

 створених нових соціальних підприємств;   - 

 розширених уже діючих соціальних 

підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших 

джерел до реалізації мікро-грантів. 

 - 

 

 

14800,00,  кошти ВСГО «Прометей» 

Якісні   

 зміни в житті представників цільової 

категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

Своєчасне виявлення захворювання, дало 

змогу своєчасно вжити заходи по лікування 

захворювань, що призвело до зниження 

витрат на ліки. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 

виконання мікро-грантів; 

В рамках проекту закуплено медичне 

обладнання,  якого в Вишківській міській 

лікарні взагалі не було і на обстеження 

мешканці прилеглих населених пунктів 

їздили в райцентр, що знаходиться у 25 км,  

а мобільний медико – соціальний центр 

дасть змогу надавати якісні медичні послуги 

важкохворим у дома.     

 рівень життєздатності започаткованих 
процесів; 

Послуга продовжуватиме надаватись до 

повного виправлення ситуації. Придбане 

медичне обладнання та транспортний засіб 

(причіп) буде використовуватись за 

призначенням. Всі партнери, зокрема, 

Вишківська міська лікарня гарантує 

виконання зобов’язань-надання фахівців, 

забезпечення медикаментів, зберігання та 

обслуговування обладнання.  З часом воно 

буде передано на баланс відділу охорони 

здоров’я Хустської райдержадміністрації. 

Послуги медико-соціального центру будуть 
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першочергово надаватися також хворим, що 

потребують допомоги вдома 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання 

мікро-грантів.  

На території Хустського району не має 

аналогічного медико-соціального центру. 

Даний проект зацікавив медичних 

працівників, тим що має змогу надавати 

кваліфіковану допомогу важкохворим 

вдома.  

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Пряму користь від послуги отримає не менше 

128 сімей або не менше 621 особа. За час 

проекту відбудеться не менше 20 виїздів 

медико – соціального центру. 

На момент проведення моніторингу медичні 

послуги отримали 80 осіб. Результат не 

досягнуто уповній мірі через відсутність 

мобільного медико-соціального центру на 

час проведення моніторингу.  

У 2 рази знизиться ризик виникнення та 

поширення інфекційних захворювань.   

Неможливо визначити на даному етапі. 

Довгостороковий результат. 

Рівень захворюваності та смертності знизиться на 

40%. Витрати на закупівлю лікарств зменшаться в 

кожній родині. 

Неможливо визначити на даному етапі. 

Довгостороковий результат. 

Цільова група буде отримувати не просто 

медичне обслуговування,  але за допомогою 

консультування, залучення до проведення 

моніторингу та оцінки результатів  будуть 

сформовані знання, уміння, усвідомлене 

ставлення до здорового способу життя. Крім 

того, присутність на виїздах представників 

влади дозволить швидко реагувати на гострі 

потреби людей. Все це дасть можливість 

членам ромської громади пережити важкі часи 

кризи та змінити якість свого життя на краще. 

Участь в навчальному семінарі з питань 

активізації профілактики та виявлення 

нових випадків захворювання на 

туберкульоз та інші соціально небезпечні 

хвороби взяли 120 громадян ромської 

національності.  Медичні працівники на 

цьому семінарі відзначили поширеність 

проблем в сфері охорони здоров'я в 

ромських громадах і підкреслили, що 

основні причини високого рівня 

захворюваності серед ромів безпосередньо 

пов'язані з відсутністю регулярних 

медичних оглядів, належного та вчасного 

медичного обслуговування і традиційної 

взаємної недовіри між ромами та не 

ромськими лікарями, браком грошей і 

мотивації для відвідування лікаря тощо. 

Після завершення семінару всі учасники 

мали змогу пройти медичний огляд. 

Медичні працівники отримають досвід роботи з 

представниками цільової аудиторії та зможуть 

поділитись набутим досвідом з іншими 
медичними колективами, не витрачаючи при 

цьому додаткових коштів. 

Результат не досягнуто у повній мірі. 

До супроводу проекту буде залучено не менше 

2 місцевих засобів масової інформації, 

надруковано не менше 20 публікацій 

На момент здійснення моніторингу вийшла 

1 публікація в місцевій газеті про початок 

проекту. 
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Загальний висновок: 

 На даний момент немає можливості стверджувати про успішність чи неуспішність 
проекту, оскільки його основна складова – мобільний медико-соціальний центр – 

перебуває у стадії виготовлення.  Повну уяву про проект можна буде скласти після 

того, як будуть фізично надаватися послуги місцевому населенню на місцях.  

 В ході реалізації проекту було розширено цільову групу з представників ромської 
національності до всіх, хто потребує таких виїзних послуг (важко хворі люди, 

мешканці віддалених сіл та інші соціально вразливі верстви населення).  Пересувний 

медичний центр планується також використовувати для профілактичних оглядів (діти 

дошкільного віку, призовники). 

 Керівник ВСГО «Прометей», Сергій Ковач, головний лікар Вишківської міської 

лікарні, справляє позитивне враження, з одного боку, стратегічним підходом до 

справи надання медичних послуг жителям громади, а з другого, реальним володінням 

ситуацією в сфері соціального і економічного розвитку регіону і, зокрема, ситуацією з 

захворюваннями і їх профілактикою у цільових групах проекту.  

 Життєздатність проекту може бути забезпечена за рахунок фактичного 
функціонування центру в структурі Вишківської міської лікарні. Послуги в рамках 

проекту буде надавати медичний персонал лікарні. Відповідно видатки, пов`язані з 

профілактичними оглядами, виїздами до присілків Вишкового, проведенням аналізів 

буде нести бюджет лікарні.   ВСГО «Прометей» буде проводити громадський аудит, 

суть якого полягає  у тому, щоб якісні медичні послуги отримували саме цільова 

група.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Протягом реалізації проекту трапилася проблема технічного характеру, яка вплинула 

на збільшення терміну реалізації проекту. Суть проблеми полягає у тому, що перший 

варіант мобільного медичного-центру, який закупила організація виявився 

непридатним для надання якісних медичних послуг. З огляду на це, керівництво 

організації було змушене повернути його продавцю і замовити більш якісний продукт 

в іншого виробника, який пообіцяв виконати замовлення до кінця лютого 2012  р.   

Зважаючи на дану обставину, вважаємо за доцільне здійснити візит до ГО „Прометей” 

після проведення ними всіх необхідних замін і вдосконалень (заміна причепу) в 

першому кварталі 2012 р. для завершення моніторингу даного проекту.  
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№ договору: 44_КФ_МФВ-11 

Назва організації:  ГО «Чернівецький міський Центр захисту приватних підприємців 

і підприємств малого бізнесу» 

Назва проекту: «Соціальна відповідальність – складова успішного бізнесу» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Кухарчук Ігор Юрійович, Голова правління, т. 050 374-62-38,  

kuharchuk@sacura.net 

Батракова Наталія Борисівна, Керівник проекту, 050 270-21-33, 

batrakova@ukr.net 

Жибчин Тетяна Василівна, Начальник управління праці і 

соціального захисту населення в місті Чернівці, т. 0954748325 

Моніторинг провів/ла: Левко Довган, дата: 13 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: протягом семи місяців запровадити ефективну модель співпраці бізнесу та 

громади шляхом впровадження системи соціальних знижок в місті Чернівці, яка дозволить в 

умовах кризи не менше ста комерційним структурам стабільно розвиватися, а не менше 5000 

малозабезпеченим сім’ям економити  не менше 5 мільйонів гривень на рік. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

Інформація про початок та перебіг проекту 

надрукована у місцевих ЗМІ, прес-релізи 

розміщені на інтернет-сайтах,  на новинах 

місцевих телеканалів, заключено п’ять угод про 

інформаційне партнерство.  

Через різні ЗМІ про особливості 

користування соціальними дисконтними 

картками проінформовано не менше 100 

тисяч жителів області. Про результати, 

досягнуті в ході реалізації проекту 

поінформовано не менше 300 тисяч 

жителів області і прилеглих до неї 

областей. 

Здійснено друк  500 екземплярів промоційної 

брошури. 

 Промоційні брошури поширено серед 

суб’єктів господарської діяльності. 

Надруковано 500 наліпок для розміщення в 

точках дії дисконтної картки «Єдина соціальна 

картка». 

Передано суб’єктам господарської 

діяльності для розміщення на видному 

місці. 

Надруковано 5000 дисконтних карток. Поширено серед соціально незахищених і 

малозабезпечених громадян, 

багатодітних родин міста Чернівці. 

Надруковано 5000 каталогів знижок з 

інформацією про установи і організації, які 

надають знижки. 

Поширено в комплекті із соціальною 

карткою «Єдина соціальна картка» 

Виготовлено два варіанти слайд-шоу з 

інформацією для користувачів дисконтних 

карток і суб’єктів підприємницької діяльності 

про умови участі в системі соціальних знижок. 

Постійне інформування населення в 

громадському транспорті на визначених 

маршрутах №№9,11,12,1. 

Підписано 110 угод із суб’єктами 

господарювання про участь в системі соціальних 

знижок, а це 160 установ, організацій і закладів, 

де можна скористатися єдиною соціальною 

карткою. 

Створено систему  соціальних  знижок, 

де користувачі карток можуть отримати 

знижку на товари і послуги. 

До проекту залучено 161 місце торгівлі і 

надання послуг. 

Якісні  

Місцеві телеканали «ТРК Чернівці», 5 канал «Час 

новин Чернівці», державна телерадіокомпанія 

висвітлювали перебіг проекту (покриття 

приблизно 1,5 млн. глядачів Чернівецької області 

і прилеглих до неї областей). 

Населення міста отримали інформацію 

про реалізацію проекту і умови участі в 

ньому. Увага бізнес-структур привернута 

до теми соціальної відповідальності. 

mailto:kuharchuk@sacura.net
mailto:batrakova@ukr.net
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Слайд –шоу транслювалося в громадському 

транспорті з інтервалом 15 хвилин впродовж 

робочої зміни транспортної одиниці. 

Постійне інформування населення міста 

Чернівці про  умови участі в проекті. 

Виготовлено і розміщено в центрі міста Чернівці 

рекламний біл-борд з інформацію про проект. 

Інформування населення міста про 

реалізацію проекту і умови участі в 

ньому. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

4200 (на момент проведення 

моніторингу) 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Власники дисконтних карток 

отримують знижки на товари і 

послуги в розмірі від 2 до 20% 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

- 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; - 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

-  

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Про особливості користування соціальними 

дисконтними картками проінформувати  не 

менше 100 тисяч жителів області. Про 

результати, досягнуті в ході реалізації 

проекту поінформувати не менше 300 тисяч 

жителів області. 

Про особливості користування соціальними 

дисконтними картками проінформовано не 

менше 100 тисяч жителів області. Про 

результати, досягнуті в ході реалізації 

проекту поінформовано не менше 300 тисяч 

жителів області. 

Поширити не менше 500 кольорових 

оголошень у публічних місцях 

Поширено 500 кольорових оголошень у 

публічних місцях, в центральній частині міста 

розміщено інформаційний біл-борд. 

Поширити серед суб’єктів господарювання 

промоцій ну брошуру з умовами участі в 

системі соціальних знижок. 

Поширено серед суб’єктів господарювання 

промоцій ну брошуру з умовами участі в 

системі соціальних знижок. 

Надрукувати і поширити наліпки з 

логотипами єдиної соціальної картки в 

установах про те, що в цій установі можна 

скористатися дисконтною карткою мережі 

соціальних знижок. 

Надруковано і розміщено наліпки з 

логотипами єдиної соціальної картки в 

установах про те, що в цій установі можна 

скористатися дисконтною карткою мережі 

соціальних знижок, два слайд-шоу – для 

споживачів і суб’єктів підприємницької 

діяльності розміщено в громадському 

транспорті на визначених маршрутах.  
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Укласти не менше 100 угод про участь в 

системі соціальних знижок. Надрукувати 

5000 дисконтних карток і в поширити в 

комплекті із каталогом знижок. 

Укладено  110 угод про участь в системі 

соціальних знижок. Надруковано 5000 

дисконтних карток і в комплекті із каталогом 

знижок поширено серед соціально 

незахищених і малозабезпечених мешканців 

міста. Електронна версія каталогу розміщена 

на сайті Чернівецької міської ради в рубриці 

«Корисні посилання». 

 

Загальний висновок: 

 Проект копіює соціальну ініціативу Фундації князів-благодійників Острозьких і працює 

за технологією, відпрацьованою раніше в м. Рівне.  

 Для Чернівецького міського Центру захисту приватних підприємців і підприємств 
малого бізнесу цей проект не є типовим і зорієнтований на іншу цільову аудиторію. 

Однак завдяки йому в середовищі підприємців почала поширюватись тема соціальної 

відповідальності бізнесу. Біл-борд проекту, який розміщений в центрі міста, фактично 

апелює до підприємців із закликом стати соціально відповідальним. 

 Місію розповсюдження карток в цьому проекті було передано Чернівецькому міському 

Управлінню праці і соціального захисту як установі, яка володіє найточнішою базою 

даних цільової аудиторії. 

 Про проект є дійсно багато згадок як в друкованих, так і в електронних ЗМІ. До проекту 
залучено 161 місце торгівлі і надання послуг. 

 Підписані договори з підприємцями про їх участь у проекті до квітня 2012 року.  
 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Проблемою залишається підтримка функціонування системи соціальних знижок у 

майбутньому (підтримка зв’язків з підприємцями, що беруть участь у ініціативі, 

залучення нових підприємців до системи знижок, випуск нових карток, їх 

розповсюдження та вирішення інших організаційних питань.) 

 Авторські права на систему соціального дисконту належать Фундації імені князів-
благодійників Острозьких, якій ініціатори виготовлення та розповсюдження карток  

повинні сплачувати роялті. Питання полягає у тому, хто буде сплачувати роялті за умови 

виготовлення додаткових карток на отримання соціальної знижки після закінчення дії 

даного проекту. 

 Залучати до каталогу соціальних знижок ті установи, що продають товари та послуги, 

якими дійсно можуть скористатися представники вразливих груп населення.  
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№ договору: 47-КФ_МФВ-11 

Назва організації:  ГО «Агенція розвитку Радехівщини»  

Назва проекту: Змінимо життя дітей на краще. 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Залужний Павло Іванович, виконавчий директор, т. 

0325522709radekhiv_agency@ukr.net 

 

Боярчук Ганна Йосипівна, бухгалтер, 0325522709 

radekhiv_agency@ukr.net 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 16 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: покращення становища сімей, в яких є неповносправні діти, через 

надання психолого-реабілітаційної допомоги для дітей із неврологічною та психологічною 

патологією. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

 60 дітей із функціональними обмеженнями 

візьмуть участь в 144-х реабілітаційних 

заняттях; 

Результат досягнуто. 

 20 осіб, представників цільової групи, влади, 

громадськості, бізнесу та місцевих ЗМІ візьмуть  

участь в презентації; 

Результат досягнуто. 

 25 учнів шкіл м. Радехова будуть залучені як 
волонтери до кампанії по збору ресурсів; 

Результат досягнуто. 

 Близько 5 тис. жителів району будуть 
залучені до кампанії по збору ресурсів; 

Було залучено близько 2 тисяч осіб. 

 Буде організовано інформаційну кампанію в 

місцевих ЗМІ про хід реалізації проекту. 

 2 статті в газеті,1трансляція по 

телебаченню. 

Якісні  

 За результатами участі в 144-х 

реабілітаційних заняттях, 60 дітей пройдуть 

курс психолого-фізичної реабілітації, що 

сприятиме збереженню позитивної динаміки з 

їх оздоровлення отриманої в ході проведення 

передніх заходів; 

У 45 дітей відбулися зміни стану 

здоров’я на краще. 

 Покращення фізичного стану дітей 
сприятиме частковому працевлаштуванню їх 

батьків, що сприятиме підвищенню доходів цих 

сімей; 

5 батьків частково працевлаштувались. 

 В період перебування дітей на 
реабілітаційних заняттях 25% батьків 

неповносправних дітей, зможуть більш 

раціонально використовувати свій час для 

покращення матеріального забезпечення 

сімейного бюджету; 

17 сімей змогли раціонально 

використовувати свій час та покращити 

сімейний бюджет. 

 Завдяки інформаційній кампанії в місцевих 

ЗМІ буде акцентовано увагу на потребах 

цільової групи та запропоновано шляхи зміни 

ситуації на краще; 

ЗМІ та батьками дітей запропоновано 

відкрити  центр для постійної 

реабілітації. 

mailto:radekhiv_agency@ukr.net
mailto:radekhiv_agency@ukr.net
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 Буде поглиблено і розширено співпрацю між 

громадськими організаціями району, школами, 

органами місцевої влади, бізнесу та ЗМІ в 

питаннях покращення соціально-економічного 

становища сімей, де є неповносправні діти та 

молоді з особливими потребами. 

 

Виконавча влада та органи місцевого 

самоврядування, громадські організації, 

школи, бізнес позитивно сприйняли 

проблему покращення соціального 

стану сімей, де є неповносправні діти. 

В результаті проведеної кампанії по 

збору коштів зібрано 2115грн. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

107 осіб 

 створених нових робочих місць; 5 осіб 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

послуги: 

 реабілітаційні - 144, 

 доведення - 48 поїздок по 4 
маршрутах, 

 безкоштовні продукти для перерв 
на каву на 48 заняттях. 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

У 45 дітей відбулися зміни стану 

здоров’я на краще  

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Організація надає якісні послуги.  

 рівень життєздатності 

започаткованих процесів; 

Очікується, що в 2012 році буде вирішене питання 

про надання приміщення для облаштування 

реабілітаційний центру в м. Радехові. В даному 

центрі отримувати реабілітаційну допомогу зможуть 

як представники цільової групи проекту, так і інші 

діти та молодь з особливими потребами. Ресурси на 

діяльність цього центру планується залучати із 

місцевого бюджету (в рамках «Програми санаторно-

курортного оздоровлення дітей із функціональними 

обмеженнями та молоді з особливими потребами 

Радехівського району на 2008-2012 роки», яка 

прийнята з ініціативи ГО «АРР»), від організації 

кампаній по залученню ресурсів (перша кампанія 

пройшла в даному проекті), від місцевого бізнесу, 

шляхом підготовки проектних пропозицій. 

Планується, що реабілітаційний центр згодом буде 

функціонувати як соціальне підприємство, щоб мати 

можливість підтримувати свою діяльність. 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

- 
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Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

 60 дітей із функціональними обмеженнями 
візьмуть участь в 144-х реабілітаційних 

заняттях; 

60 дітей із функціональними обмеженнями 

взяли участь в 144-х реабілітаційних заняттях; 

Участь у реабілітаційних заняттях сприяла 

збереженню позитивної динаміки з їх 

оздоровлення отриманої в ході проведення 

передніх заходів; 

 20 осіб - представників цільової групи, 
влади, громадськості, бізнесу та місцевих 

ЗМІ візьмуть  участь в презентації; 

20 осіб - представників цільової групи, влади, 

громадськості, бізнесу та місцевих ЗМІ взяли 

участь в презентації; 

 25 учнів шкіл м. Радехова будуть залучені 

як волонтери до кампанії по збору ресурсів; 

7 учнів шкіл м. Радехова були залучені як 

волонтери до кампанії по збору ресурсів; 

 Близько 5 тис. жителів району будуть 
залучені до кампанії по збору ресурсів; 

Було залучено близько 2 тисяч осіб. 

 За результатами участі в 144-х 
реабілітаційних заняттях, 60 дітей пройдуть 

курс психолого-фізичної реабілітації, що 

сприятиме збереженню позитивної 

динаміки з їх оздоровлення отриманої в ході 

проведення передніх заходів; 

У 45 дітей відбулися зміни стану здоров’я на 

краще. 

 Покращення фізичного стану дітей 

сприятиме частковому працевлаштуванню 

їх батьків, що сприятиме підвищенню 

доходів цих сімей; 

Покращення фізичного стану  45 дітей 

сприяло частковому працевлаштуванню 5 

батьків, що сприяло підвищенню доходів цих 

сімей. 

 В період перебування дітей на 

реабілітаційних заняттях 25% батьків 

неповносправних дітей зможуть більш 

раціонально використовувати свій час для 

покращення матеріального забезпечення 

сімейного бюджету; 

В період перебування дітей на реабілітаційних 

заняттях 17 батьків неповносправних дітей 

змогли більш раціонально використовувати 

свій час для покращення матеріального 

забезпечення сімейного бюджету. 

 

 Завдяки інформаційній кампанії в 
місцевих ЗМІ буде акцентовано увагу на 

потребах цільової групи та запропоновано 

шляхи зміни ситуації на краще; 

В місцевих ЗМІ було акцентовано увагу на 

потребах цільової групи та запропоновано 

шляхи зміни ситуації на краще. ЗМІ та 

батьками дітей запропоновано відкрити  

центр для постійної реабілітації. 
 

Загальний висновок: 

В рамках даного проекту організація отримала кошти на підтримку своєї поточної 

діяльності. Організація працює професійно, реально надає допомогу потребуючим сім’ям, де 

є хворі діти. Очікується, що в 2012 році буде вирішене питання про надання приміщення для 

облаштування реабілітаційний центру в м. Радехові. В даному центрі отримувати 

реабілітаційну допомогу зможуть як представники цільової групи проекту, так і інші діти та 

молодь з особливими потребами. Ресурси на діяльність цього центру планується залучати із 

місцевого бюджету (в рамках «Програми санаторно-курортного оздоровлення дітей із 

функціональними обмеженнями та молоді з особливими потребами Радехівського району на 

2008-2012 роки», яка прийнята з ініціативи ГО «АРР»), від організації кампаній по 

залученню ресурсів (перша кампанія пройшла в даному проекті), від місцевого бізнесу, 

шляхом підготовки проектних пропозицій.  

Вважаємо, що даний проект досягнув своєї мети.  
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№ договору: 53-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» 

Назва проекту: «Особливі діти – особливі потреби: підсилення 

реабілітаційної складової в роботі віділення соціально- 

педагогічної реабілітації центру «Джерело». 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Мякушко Наталя Стефанівна, Керівник проекту, проектний 

менеджер, т. 050 549 79 46 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 17 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: забезпечення надання комплексу спеціальних послуг (реабілітація, 

психологічна, логопедична допомога) для дітей з важкими вадами розвитку в умовах 

фінансово-економічної кризи.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

Покращення якості життя 110 дітей з 

комплексними ураженнями центральної нервової 

системи, зокрема: 

105 дітей працює на різних програмах, 

впроваджених у проекті. 

Якісні  

Створення групи взаємопідтримки батьків Результат досягнуто 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та якісних 

показників зазначених.  

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

105 дітей 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 

послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Послуги стали якісніші та частіші. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 

виконання мікро-грантів; 

Зросла, започатковано круглі столи 

з батьками. 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Досить високий, але постійно 

потрібно шукати додаткової 

підтримки. 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

Проект є інноваційним (іпотерапія, 

залучення батьків, братів і сестер 

хворих дітей до спільних заходів)  

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  
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90 дітей покращать свій фізичний стан 

через формування реакції рівноваги та/чи 

психо-емоційний стан, маючи заняття з 

гідротерапії; 

30 дітей матимуть заняття з іпотерапії; 

50 дітей будуть залучені до сенсорних 

занять; 

110 дітей регулярно матимуть заняття з 

БОБАТ-терапії, РЕСПО, лікувального 

масажу, послуги психолога, логопеда, 

соціального педагога тощо. 

 Загалом 105 дітей отримали послуги, 

зазначені у проектній заявці.  

Створення групи взаємопідтримки батьків Запланований результат досягнуто.  

Реалізація проекту та демонстрація 

успішної діяльності центру «Джерело», 

обмін досвідом та інформацією, визначення 

пріоритетних завдань матимуть вплив на 

підтримку програм для неповносправних 

осіб на місцевому рівні та на політику 

Уряду в Україні. 

Довгостроковий результат, який неможливо 

виміряти на даний момент. 

 

Загальний висновок: 

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» надає комплексну підтримку дітям з важкими 

вадами розвитку. Реалізований проект сприяв підтримці поточної діяльності організації. 

Крім цього, завдяки підтримці проекту було розроблено індивідуальні програми для занять з 

кожною дитиною, яких до цього не було. Наявність таких програм сприяє підвищенню 

ефективності реабілітаційних послуг хворим дітям, а також дозволяє врахувати особливості 

кожної дитини. Вважаємо, що організація змогла досягнути мети даного проекту.   

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

В організації є професійна команда фахівців, в якій кожен знає свої обов’язки і чітко їх 

виконує. З проблемою забезпечення постійного фінансування (річний бюджет організації 

становить близько 3 млн. грн.), організація успішно справляється, залучаючи кошти від 

бізнесу, державного бюджету, приватних пожертвувань та донорських організацій.   
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№ договору: 54-КФ_МФВ-11 

Назва організації:  ГО "Сила в громаді" 

Назва проекту: Запровадження інноваційних соціальних послуг та соціального 

підприємництва у передгірських селах Доброгостів  та 

Бистрий Дрогобицького району Львівської області 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Любомир Клепач 

Моніторинг провів/ла: Зоряна Стоцько, дата: 30 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: організувати неформальні соціальні підприємства за участі інвалідів, осіб 

похилого віку та вразливих дітей для підвищення дохідності підсобних господарств, надання 

послуг  із догляду та соціальної підтримки, розвитку «зеленого туризму», залучення дітей до 

суспільно корисної праці. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

 Забезпечення допомогою у діяльності 

підсобних господарств 560 представників 

вразливих мешканців села, збільшення 

доходів від підсобного господарства на 30%. 

Результат не досягнуто 

 Залучення до соціальної допомоги та 

суспільно корисної праці біля 50 дітей з числа 

сиріт, з неповних сімей, сімей заробітчан. 

Залучено 38 дітей 

 

 Створення робочих місць на соціальному 
підприємстві для водія, маркетолога – 

організатора збуту, та 50 дітей та молодих 

людей.  

- 

 Створення до 10 нових робочих місць для 
мешканців села Доброгостів в рекреаційно-

туристичний сфері. 

Бажаючі мешканці села пройшли 

навчання із започаткування туристичного 

бізнесу на базі власного господарства ( 25 

осіб). 

Якісні  

 Надання послуг із творчого розвитку та 
безпечного дозвілля вразливим дітям; 

Організовано і функціонують гуртки для 

хлопців і дівчат з малозабезпечених 

родин. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, 

започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

 

310 осіб (із врахуванням тих, які будуть 

охоплені соціальними послугами) 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ 
(безкоштовна їжа, одяг, послуги, та 

ін.); 

Матеріали та обладнання для гурткових занять з 

обробки деревини та образотворчого мистецтва.  

 створених нових соціальних 
підприємств;  

- 

 розширених уже діючих соціальних 

підприємств; 

Розширено діяльність соціального підприємства, 

яке займається сушінням фруктів та овочів. 
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 об’єм фінансування, залученого з 

інших джерел до реалізації мікро-

грантів. 

 

6480 дол.США 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової 
категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

Завдяки виконанню проекту діти були залучені 

для допомоги у веденні ОСГ, збору врожаю, 

реалізації продукції. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично  

отримані результати 

 Запровадження постійної практики 

соціального підприємництва в селі; 

 Формування позитивного соціального капіталу 
села; 

 Формування в селі здорового соціального 

середовища для вразливих дітей.  

Організовано збори громади для 

визначення завдань для створеного 

кооперативу, складено списки мешканців 

села-членів кооперативу. 

 Створення робочих місць на соціальному 
підприємстві для водія, маркетолога – 

організатора збуту, та 50 дітей та молодих 

людей.  

 Забезпечення допомогою у діяльності 
підсобних господарств 560 представників 

вразливих мешканців села, збільшення доходів 

від підсобного господарства на 30%; 

 Залучення до соціальної допомоги та 

суспільно корисної праці біля 50 дітей з числа 

сиріт, з неповних сімей, сімей заробітчан; 

Створено неформальний 

сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив з числа інвалідів та осіб 

похилого віку.  

 

 

 

Залучено 38 дітей з числа 

малозабезпечених сімей до гурткової 

роботи. 

 

 Створення до 10 нових робочих місць для 
мешканців села Доброгостів в рекреаційно-

туристичний сфері. 

Знято, розтиражовано і розповсюджено 

промоційний ролик про село Доброгостів.  

Бажаючі мешканці села пройшли навчання 

із започаткування туристичного бізнесу на 

базі власного господарства ( 25 осіб.) 

 Надання послуг із творчого розвитку та 
безпечного дозвілля вразливим дітям; 

Організовано два гуртки для дітей з сімей 
цільової групи, з метою спільного 

проведення дозвілля та творчого розвитку 

дітей. 

Загальний висновок: 

На момент проведення моніторингу проект не було реалізовано до кінця. Також варто 

зазначити, що проект ставив перед собою досить амбітні плани, яких навряд чи вдасться 

досягнути.   

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Основною проблемою даного проекту можна вважати те, що ініціативна група взяла на 

себе зобов’язання досягнути багато різних амбітних результатів, які за визначені часові 

рамки та наявні фінансові та матеріальні ресурси досягнути було неможливо.  

 З огляду на це, пропонуємо тверезо оцінювати можливості організації, планувати 
результати проекту, яких реально можна досягнути. Також варто планувати бюджетні 

витрати таким чином, щоб вони відповідали запланованим результатам. 

 Зважаючи на незавершеність проекту, пропонуємо здійснити візит до організації в кінці 

1 кварталу 2012 р. для завершення моніторингу та оцінки даного проекту.  
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№ договору: 57-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  СГО Центр єднання європейської молоді «За спільне майбутнє» 

Назва проекту: «Створення в умовах економічної криз цільових програм 

зайнятості та підтримки соціально вразливих груп населення у 

віддалених гірських районах Львівської області.» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Чугаєвський Микола Володимирович, керівник проекту, т. 0322- 

220-16-34, evro.center@gmail.com 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 20 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: сприяти активній зайнятості та підприємницькій діяльності 

годувальників молодих та бідних сімей гірських районів Львівської області, доступу до 

соціальних послуг членів їх сімей шляхом консультування та міжмуніципального 

співробітництва. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

Сприяння легальному працевлаштуванню та 

підприємницькій діяльності близько 500 

годувальників бідних домогосподарств гірських 

районів. 

Не досягнуто 

Забезпечення доступу до послуг служб занятості 

та соціальних служб біля 150 осіб. 

Не досягнуто 

Надання консультативних послуг біля 300 

трудових мігрантів з гірських районів та 5 тис. 

мешканців гірських районів. 

Не досягнуто 

Укладання не менше 3 угод міжмуніципальної 

співпраці. 

Не досягнуто 

Якісні  

Запровадження консультативних послуг для 

трудових мігрантів з гірських районів. 

Не досягнуто 

Запровадження міжмуніципальної співпраці для 

вирішення проблем зайнятості та соціального 

обслуговування мешканців гірських районів. 

Не досягнуто 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

Близько 100 (і слів керівника 

проекту, облік не вівся) 

 створених нових робочих місць;  

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 

настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Неможливо від слідкувати 

 якість послуг, започаткованих в результаті Неможливо відслідкувати 

https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=uk&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1268263300198&zx=ze66wvhfwmkv
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виконання мікро-грантів; 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; - 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

- 

 

Результати проекту: 

 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично  

отримані результати 

Консультативні послуги трудовим 

мігрантам з гірських районів. Надати 

послуги 300 трудовим мігрантам. 

Надано близько 100 консультативних послуг 

на базі місцевого центру зайнятості  

(зі слів керівника проекту, облік не вівся) 

Укладання договорів міжмуніципальної 

співпраці щодо працевлаштування та 

надання соціальних послуг мешканцям 

гірських районів Львівської області. 

Укласти 3 угоди. 

Не досягнуто 

 

Загальний висновок: 

На жаль потрібно констатувати, що даний проект не є успішним. Крім цього, через 

невиконання першої часини проекту, донор відмовив організації у перерахування другого 

траншу коштів відповідно до затвердженого проекту. Відповідно жодних конкретних 

результатів після реалізації даного проекту не було досягнуто.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

На нашу думку, організація гарно написала проектну пропозицію, але погано її реалізувала. 

Причиною цього може бути те, що організація неадекватно оцінила власний потенціал щодо 

можливості реалізації діяльності, прописаної у проектній заявці.  

 

Можна порекомендувати перед написанням схожих проектів більш ретельно вивчати 

ситуацію у сільській місцевості (тим більше гірській), адекватно оцінювати власний 

потенціал, можливості та наявні ресурси, а вже потім шукати фінансування для реалізації 

таких проектів.  
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№ договору: 58-КФ_МФВ-11 

Назва організації:  Громадська організація «Лада» 

Назва проекту:  «ЧЕРЕЗ ТВОРЧІСТЬ ДО ПРОФЕСІЇ: інноваційні послуги 

професійного орієнтування для учнів старших класів шкіл-

інтернатів для дітей-сиріт у Івано-Франківській області та 

гірських районах Львівської області» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Дикун Леся Дмитрівна, Голова організації, т. 0997395927, 

lada_lesja@mail.ru  

Моніторинг провів/ла: Левко Довган, дата: 29 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: підвищення конкурентоспроможності випускників шкіл-інтернатів для дітей-

сиріт Івано-Франківської області та гірських районів Львівської області при 

працевлаштуванні  шляхом застосування інноваційних методик професійного орієнтування на 

набуття навиків самостійного життя.  

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у 

пункті 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

Відновлення докризового рівня зайнятості та 

професійної підготовки випускників шкіл-

інтернатів гірських районів (близько 40 

випускників матимуть змогу 

працевлаштуватися чи вибрати 

конкурентоспроможну професію). 

На момент здійснення моніторингу робота 

з цільовою аудиторією не проводилась. 

Біля 700 роботодавців через служби 

зайнятості будуть поінформовані про 

соціальну необхідність та переваги 

працевлаштування випускників інтернатів.   

На момент проведення моніторингу  

цього показника досягнуто не було.  

Якісні  

Апробація та поширення методики 

профорієнтації, підвищення 

конкурентоспроможності засобами 

театрального мистецтва 

30 учасників круглого столу ознайомились 

із методикою форум-театру. 

9 осіб з числа соціальних працівників 

ЦСССДМ, соціальних педагогів та 

психологів шкіл-інтернатів оволоділи 

новою інтерактивною методикою 

проведення форум-театрів. 

Розвиток соціальних послуг із  підтримки 

випускників інтернатів 

Залучено до надання соціальних послуг 

випускникам інтернатів фахівців 

соціальних служб, центрів зайнятості, 

громадських організацій. 

Більшість з вихованців інтернатів матимуть 

навики адаптації до нових соціальних умов, 

робочого місця, долати проблемні ситуації на 

робочому місці та у соціумі. 

На момент здійснення моніторингу робота 

з цільовою аудиторією не проводилась. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

 292 (цей показник заплановано 

досягнути після повного завершення 

проекту) 
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 створених нових робочих місць;  - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

 - 

 створених нових соціальних підприємств;   - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

 - 

 

11 000 грн. 

Якісні   

 зміни в житті представників цільової категорії, 

які настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Усвідомлений вибір професії, 

ознайомлення з новою 

інтерактивною методикою форум-

театру. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 

виконання мікро-грантів; 

Новаторський підхід до 

профорієнтаційної роботи. 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Можливість застосування методики 

фахівцями інтернатних закладів, 

ЦСССДМ, та випускниками у 

вирішенні конфліктних ситуацій. 

 інноваційність напрямків діяльності 

започаткованих в рамках виконання мікро-

грантів.  

До даного проекту ні фахівці 

інтернатних закладів, ні спеціалісти 

ЦСССДМ,  та випускники інтернатів 

методика форум-театру не була 

знайома. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

Відновлення докризового рівня зайнятості та 

професійної підготовки випускників шкіл-

інтернатів гірських районів (близько 40 випускників 

матимуть змогу працевлаштуватися чи вибрати 

конкурентоспроможну професію). 

На момент здійснення моніторингу 

робота з цільовою аудиторією не 

проводилась. 

 

Апробація та поширення методики профорієнтації, 

підвищення конкурентоспроможності засобами 

театрального мистецтва. 

Розвиток соціальних послуг із  підтримки 

випускників інтернатів 

 30 учасників круглого столу 

ознайомились із методикою форум-

театру. 

12 осіб з числа соціальних 

працівників ЦСССДМ, соціальних 

педагогів та психологів шкіл-

інтернатів, фахівців центрів 

зайнятості оволоділи навичками 

проведення форум-театрів під час 

навчального тренінгу-семінару.  

Залучено до надання соціальних 

послуг випускникам інтернатів 

фахівців соціальних служб, центрів 

зайнятості, громадських організацій 

 

Загальний висновок: 

 Офіс ГО „Лада” знаходиться в приміщенні Івано-Франківського міського центру 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Діяльність за проектом тісно пов`язана з 

роботою центру, а також з професійними контактами, напрацьованими працівниками 

центру протягом останніх років.  
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 На час здійснення моніторингу проект не був завершений через ряд технічних питань, 
які потрібно було вирішити до моменту укладання угоди про виконання проекту з 

донором, а також через ускладнений механізм менеджменту, наявність партнера (Ліга 

соціальних працівників Львівської обл.). З огляду на дані обставини, основної мети 

проекту на момент написання звіту не було досягнуто.  

 Зі слів ініціаторів проекту. профорієнтація та підготовка засобами театральної 
творчості здійснюватимуться на базі шкіл-інтернатів в рамках програм позашкільної 

освіти. Так само програма практикумів самостійної життєдіяльності буде 

здійснюватись в подальшому на базі соціальних служб для дітей та молоді в рамках 

«Програми соціальної адаптації».   

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Складність у реалізації проекту лежить, в першу чергу, в площині партнерства, а саме 

виконання його двома організаціями (разом з Лігою соціальних працівників 

Львівської обл.). Інша проблема – спроба авторами проекту застосувати методику арт-

терапії до теми професійного орієнтування. Згадана методика використовується в 

програмах запобігання і подолання насильства та вирішення конфліктів і включає ряд 

специфічних інструментів.  

 Незавершеність проекту на момент моніторингу не дозволяє зробити висновку про 
ужитковість чи неужитковість методики для вирішення окресленої проблеми. 

Зважаючи на дану обставину, вважаємо за доцільне здійснити візит в дану 

організацію після проведення  всіх заходів, запланованих у проекті.  
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№ договору: 61-КФ_МФВ-11 

Назва організації:  Закарпатська обласна молодіжна громадська організація 

«Молодіжний інформаційний центр» 

Назва проекту: Підтримка вразливих верств населення міста Ужгород в період 

кризи шляхом впровадження системи соціальних знижок 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Коваль Олександр, Голова, т. 0505494664, 

Oleksandr.koval@gmail.com 

  

Моніторинг провів/ла: Василь Полуйко, дата: 15 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: соціальна підтримка для 6 тисяч ужгородців через створення умов економії 

(заробітку) на суму не менше 1000 грн. протягом року, шляхом залучення до участі в системі 

соціальних знижок   не менше 100 торгово-сервісних закладів міста. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 аплікаційної 

форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

1. Інформація про початок та перебіг проекту буде надрукована у не 

менше 5 газетах, прес-релізи будуть розміщені на не менше 5 сайтах, 

вийдуть новини на 1 телеканалі, буде проінформовано не менше 300 

тисяч жителів області. Про результати, досягнуті в ході реалізації 

проекту буде поінформовано не менше 300 тисяч жителів області 

через не менше 5 газет міста, 1 телеканал та через не менше 5 

інформаційних сайтів. Оперативна інформація про хід впровадження 

та діяльність системи соціальних знижок (зокрема про нові торгово-

сервісні установи, які надають знижки) в Ужгороді, буде розміщена 

на власному сайті системи соціальних знижок www.mnogocard.com.ua   

Виконано 

2. Буде поширено 500  оголошень, інформацію про проект отримають 

не менше 24 тисяч жителів міста. 

Виконано 

3. Промоційна брошура буде розповсюджена серед не менше 500 

підприємців м. Ужгород. 

Виконано 

4. Не менше 100 магазинів та установ-учасників проекту Ужгорода 

стануть легко впізнаваними завдяки наявності в них інформаційних 

матеріалів з логотипами системи соціальних знижок.  

130 магазинів та 

установ-учасників 

проекту 

5. Очікується, що міський центр зайнятості та громадські організації 

подадуть не менше 40 заявок  на участь у проекті. За результатами 

відбору буде запрошено до участі в проекті  не менше 20 безробітних 

та активістів громадських організацій. 

Залучено 12 

організацій. (на всіх 

не вистачає карток) 

6. Участь у тренінгах візьмуть не менше 20 відібраних волонтерів, які 

отримають знання з організації заходів, управління, вміння  

формувати бази даних потенційних спонсорів і партнерів, практичні 

навички ведення переговорів з представниками бізнес-установ в 

питаннях доручення до проекту. 

Виконано 

7. Буде укладено не менше 100 договорів (в обласному центрі) про 

надання знижок у системі соціальних знижок, не менше 2 договорів 

про спонсорську підтримку і розповсюджено не менше 500 

промоційних брошур, про проект дізнається не менше 900 

представників бізнесу міста. 

Укладено 130 угод 

8. Буде випущено каталог знижок з інформацією про установи, які 

надали знижки із зазначенням назви, адреси, телефонів та розмірів 

знижок, загальним тиражем не менше 6000 примірників і не менше 

6000 штук соціальних дисконтних карток та поширено серед 

мешканців Ужгорода і установ, які надали знижки у системі 

соціальних знижок. Про проект дізнається не менше 24 тисяч жителів 

Станом на 

20.12.2011 поширено 

5500 карток 

mailto:Oleksandr.koval@gmail.com
http://www.mnogocard.com.ua/


Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

Звіт про результати моніторингу та оцінки реалізації мікро-грантових проектів                                                            
Сторінка 70 

 

міста. 

9. На обласний центр буде заведено відповідний „паспорт”. Буде 

надано не менше 11 консультацій тренерами-консультантами проекту 

безпосередньо на місці, здійснено модерування рішень, забезпечено 

вирішення можливих конфліктів і т.д., які виникають на стадії 

реалізації проекту і місцевих планів дій. 

Виконано 

Якісні  

Проведення інформаційної кампанії з використанням ресурсів не 

менше 5 ЗМІ дозволить привернути увагу громадськості до теми 

соціальної відповідальності бізнесу, соціальних інновацій та розвитку 

філантропії. Що у свою чергу сприятиме громадському схваленню 

даних явищ та формуванню позитивної громадської думки.  

Важко відслідкувати 

Внаслідок участі у навчанні та проекті рівень менеджменту суттєво 

покращиться в не менше 2 громадських організаціях, котрі 

долучилися до проекту.  

Важко відслідкувати 

Підвищиться купівельна спроможність  не менше 6000 мешканців  

обласного центру завдяки економії не менше 6 мільйонів гривень. 

Важко відслідкувати 

Збільшиться прибуток не менше 100 комерційних структур, котрі 

стали партнерами системи соціальних знижок, що дозволить їм 

ефективно виживати в умовах фінансово-економічної кризи. 

Облік не ведеться  

Відбудеться фактичний розвиток благодійництва, оскільки надана 

комерційною установою знижка – це також форма благодійності, 

адже люди, вражені кризою отримують фінансову підтримку 

еквівалентну 1000-1500 гривень. 

Реальна фінансова 

підтримка = 

еквіваленту 600 грн. 

Впровадженням системи соціального дисконту зацікавляться не 

менше 2 громадських організацій та бізнес-структур в інших регіонах 

України. 

Виконано частково, 

зацікавленість в 

запровадженні 

системи виявили 

організації з м. 

Берегово 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 
результаті втілення мікро-грантів; 

5500 

(станом на 20.12.11) 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

За даними одного із 

супермаркетів 50 осіб щодня 

використовують систему 

соціальних знижок. 

 якість послуг, започаткованих в результаті виконання 

мікро-грантів; 

- 

 рівень життєздатності започаткованих процесів; - 

 інноваційність напрямків діяльності започаткованих в 
рамках виконання мікро-грантів.  

- 
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Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної пропозиції) 

Фактично отримані 

результати  

Залучити до співпраці ЗМІ у якості інформаційних спонсорів 

і забезпечити щомісячне висвітлення ходу проекту.  

Результат досягнуто 

Залучити до співпраці (шляхом надання знижок на товари і 

послуги в рамках благодійної програми «Система 

соціальних знижок») малий і середній бізнес, який втратив 

клієнтів, а відтак - доходи для продовження бізнесу. 

Результат досягнуто. Залучено 

130 магазинів та установ-

учасників проекту. 

Залучити до співпраці міський центр зайнятості, управління 

праці та соціального захисту населення, управління сім’ї, 

молоді та спорту задля допомоги малозабезпеченим шляхом 

безкоштовного надання карток знижок, що дозволить 

щорічно економити не менше 1000 грн. кожному власнику 

картки. 

Досягнуто в об’ємі 600 грн. на 

рік. 

 

Загальний висновок: 

 Проект копіює соціальну ініціативу Фундації князів-благодійників Острозьких і працює 
за технологією, відпрацьованою раніше в м. Рівному. 

 Проект мав певні труднощі з розповсюдженням карток на отримання соціальних знижок 

через проблеми з отриманням у міській раді списків осіб цільової аудиторії, яким мали 

бути роздані ці картки.  

 Можна вважати, що проект досягнув поставленої мети. Однак потрібно сказати, що 

суму реальної економії, яку власник картки зможе отримати протягом року після 

початку роботи системи було перераховано та зменшено з 1000 грн. до 600 грн.  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Проблемою залишається підтримка функціонування системи соціальних знижок у 
майбутньому (підтримка зв’язків з підприємцями, що беруть участь у ініціативі, 

залучення нових підприємців до системи знижок, випуск нових карток, їх 

розповсюдження та вирішення інших організаційних питань). 

 Авторські права на систему соціального дисконту належать Фундації імені князів-

благодійників Острозьких, якій ініціатори виготовлення та розповсюдження карток  

повинні сплачувати роялті. Питання полягає у тому, хто буде сплачувати роялті за умови 

виготовлення додаткових карток на отримання соціальної знижки після закінчення дії 

даного проекту. 

 Єдина картка системи соціальних знижок часто містить знижки на товари та послуги, 
якими не користуються соціально вразливі верстви населення. Тому в майбутньому слід 

користатись послугами тих підприємств, які продають товари та послуги, що є 

доступними для соціально вразливих груп населення. 
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№ договору: 63-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Благодійна організація „Регіональний Центр соціальної адаптації” 

Назва проекту: Антикризова підтримка притулку соціальної адаптації одиноких 

громадян які повернулись з місць позбавлення   волі 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Гнат  Ігор  Зіновійович, Голова, т. 032 2751051 

rcsa@txnet.com 

Моніторинг провів/ла: Галина Сабадаш, дата: 20 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: підтримка діяльності притулку соціальної адаптації громадян, які повернулись 

з місць позбавлення волі. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних показників 

зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 

аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

Результат 

140 осіб в рік, які отримають допомогу у притулку соціальної 

адаптації не будуть скоювати злочини. 

112 людей отримали 

допомогу притулку 

Якісні  

I. Надання соціально-побутових послуг клієнтам притулку:  

 надання   клієнту тимчасового житла;  

 можливості збереження  речей та документів;  

 користування  душем та пральнею;  

 надання   необхідного  одягу  та  взуття,  білизни;  харчування.  

Завдання виконано 

II. Оформлення або відновлення документів Завдання виконано 

III. Соціально-медичні послуги 

 направлення  клієнта для проходження медичного огляду;  

 надання першої медичної допомоги;  

 проведення гігієнічно-профілактичних заходів, консультування;  

 в разі  потреби – перенаправлення  на  лікування  в  заклади  

охорони  здоров`я. 

Завдання виконано 

IV. Набуття  навичок незалежного життя 

 житло та ведення домашнього господарства;  

 налаштування  на працю; 

 позитивні стереотипи поведінки; 

 підтримка здоров`я та формування здорового способу життя; 

 захист прав та представництво власних інтересів;  

 навички спілкування.  

Довготермінове завдання 

виконується 

V. Відновлення   соціальних   зв’язків  

 сприяння відновленню соціальних зв’язків клієнта з сім’єю,  

родичами,  друзями,  сусідами   з   метою   його   включення   в  

суспільство; 

 планування заходів з відновлення навичок спілкування з членами 

родини, налагодження контактів,  запобігання  та   вирішення  

конфліктів. 

 сприяння підтримці листування клієнта з родиною,  близькими  

родичами  чи  іншими  особами.  

Довготермінове завдання 

виконується 

VI. Працевлаштування та професійне навчання  

 виявлення професійного досвіду клієнта, його уподобання щодо 

професії, побажання щодо  професійної  підготовки; 

 допомога в прийняті рішення  щодо бажаного місця професійного 

навчання чи працевлаштування, підготовка необхідних 

документів для влаштування на курси професійної підготовки.  

Довготермінове завдання 

виконується 
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Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

112 осіб 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

Надання соціальної адаптації 112 

громадянам, які повернулись з 

місць позбавлення волі. 

 створених нових соціальних підприємств;  Ні 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 
об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

Підтримано діяльність 3-ох діючих 

соціальних підприємства. 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Центр надає якісні умови для 

громадян, які мають бажання 

адаптуватися до нових умов життя  

після звільнення з місць 

позбавлення волі. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 
виконання мікро-грантів; 

Клієнти притулку позитивно 

оцінюють якість отриманих послуг.  

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Організація має високий рівень 

життєздатності за рахунок 

діяльності соціальних підприємств. 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

- 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично отримані результати  

В середньому 140 чоловік в рік, які отримають 

допомогу у притулку соціальної адаптації не 

будуть скоювати злочини, а від цього отримає 

користь все суспільство. 

Довгостроковий результат. Виміряти на 

даний час неможливо.  

Загальний висновок: 

Після закінчення фінансування проекту, притулок соціальної адаптації зможе акумулювати 

частину коштів та власними силами продовжувати даний проект. Для цього у притулку є 

фермерське господарство, яке налічує: 16 корів, 4 коней, 55 свиней, кури, гуси, індики, поля 

та городи (9 га). Тобто часткове забезпечення продуктами харчування буде проводитись 

фермерським господарством. Створення приватних підприємств (пилорама, виготовлення 

столярних виробів, ремонт автомобілів, пральня), де підприємцями є колишні в’язні, дасть 

можливість забезпечити робочими місцями звільнених з місць позбавлення волі на час 

їхнього перебування у притулку, а також частину прибутку цих підприємств направити на 

фінансування самого притулку (придбання продуктів харчування, медикаментів, транспортні 

витрати). 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

Під час моніторингу не було виявлено проблем, які суттєвим чином могли б вплинути на 

подальшу діяльність організації та надання послуг, що були започатковані в рамках проекту.  
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№ договору: 65-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Об’єднана Асоціація студентів-юристів Закарпаття (ОАСЮЗ) 

Назва проекту: «Безкоштовна юридична допомога та правова просвіта соціально 

незахищених та вразливих груп населення в період кризи» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Переш Іван Євгенович, Голова, т. 0506723955 

soulrestband@gmail.com  

Моніторинг провів/ла: Василь Полуйко, дата: 15 листопада 2011 р. 

 

Мета проекту: основною метою проекту є належне та якісне забезпечення рівня правової 

захищеності соціально-вразливих верств населення та їх вільного доступу до якісних 

юридичних послуг та правової інформації в період кризи. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 

аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий результат 

Надання безкоштовної юридичної допомоги 418 

громадянам. 

Безкоштовні юридичні консультації 

отримали 452 особи 

Проведення освітніх навчань для учнів п’яти шкіл м. 

Ужгорода з періодичністю одне заняття на тиждень 

протягом півтора годин (13 тижнів); у заняттях 

візьмуть участь 50-60 дітей від кожної школи, тобто у 

середньому близько  270-280 учнів. 

Виконано 

Проведення двох семінарів для членів 20-25 

громадських організацій області. 

Виконано 

Надання юридичної допомоги у вигляді виїзних 

консультацій у районах Закарпатської області. 

Надано 82 виїзних консультації 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених. 

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

452 особи 

 створених нових робочих місць; - 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, 

які настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Оскільки були надані послуги 

юридичні послуги покликані 

покращити життя громадян, логічно 

припустити, що такі зміни принаймні 

в деяких випадках, відбулись. 

 якість послуг, започаткованих в результаті 

виконання мікро-грантів; 

Зі слів кінцевих людей, які 

отримували послуги, можна зробити 

висновок, що консультації були 

надані кваліфіковано.  

 рівень життєздатності започаткованих процесів; Важко визначити. 

 інноваційність напрямків діяльності - 

mailto:soulrestband@gmail.com
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започаткованих в рамках виконання мікро-

грантів.  

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної пропозиції) 

Фактично отримані 

результати  

Буде надана безкоштовна юридична допомога (консультації , 

представництво інтересів, представлення на прохання 

клієнта нормативного матеріалу) протягом 38 тижнів (з  

грудня 2010 р. по вересень 2011 р.) 418 громадянам 

Безкоштовні юридичні 

консультації отримали 452 

особи 

Підготовлено та видано 12 видів інформаційних буклетів та 

пам’яток, невеличких брошур із витягами з нормативних 

актів та відповідними роз’ясненнями законодавства (по 1-2 

виду на місяць) тиражем 400 шт. кожний вид 

Результат досягнуто 

Проведено освітні навчання для учнів п’яти шкіл м. 

Ужгорода з періодичністю одне заняття на тиждень 

протягом півтора годин (13 тижнів); у заняттях візьмуть 

участь 50-60 дітей від кожної школи, тобто у середньому 

близько  270-280 учнів; 

Результат досягнуто 

Проведення двох семінарів для членів 20-25 громадських 

організацій області, представників цільових груп на теми 

«Розвиток правосвідомості соціально вразливих груп 

населення як запорука подолання соціальної незахищеності 

в період кризи», «Захист трудових прав соціально вразливих 

груп населення в період кризи»; 

Результат досягнуто 

Надання юридичної допомоги у вигляді виїзних 

консультацій у районах Закарпатської області: смт. Перечин, 

смт. Великий Березний, смт. Міжгір’я, м. Іршава, м. Рахів, м. 

Свалява, м. Тячів, м.Чоп/Добронь, м. Берегово/Вишково,            

м. Виноградово, м. Мукачево та інші. 

Надано 82 виїзних 

консультації 

 

Загальний висновок: 

 Діяльність організації є сталою, є усі підстави стверджувати, що по закінченні проекту 
організація і надалі надаватиме послуги вразливим верствам населення. 

 Особи, що отримали безкоштовні юридичні консультації висловили задоволеність 
рівнем отриманих послуг. (Проводилось телефонне інтерв’ю з отримувачами 

безкоштовних юридичних консультацій на основі залишених контактних телефонів в 

журналі реєстрації.)  

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Організації доцільно на виїзних консультаціях проводити облік надання консультацій 

аналогічний до того, що здійснюється  в стаціонарних умовах. А також намагатись 

відслідковувати довготривалий результат від надання консультацій громадянам. Більш 

відповідально також потрібно відноситись до ведення списків учасників на виїзних 

семінарах. 

 Життєздатність проекту в майбутньому може бути забезпечена завдяки подальшій 
співпраці з Ужгородським національним університетом. Дистанційне надання послуг 

може здійснюватись в співпраці з Обласним управлінням юстиції за наявності 

необхідних коштів. 
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№ договору: 67-КФ_МФВ-10 

Назва організації:  Молодіжний громадський центр «Еталон» 

Назва проекту: «Система соціальних знижок як засіб подолання кризи» 

Інформація про осіб, з 

якими проводилось 

інтерв’ю: 

Мар`яна Озорович, керівник організації, т. (0342) 502525 

office@mgcetalon.org.ua 

Леся Аронець, керівник проекту, т. (0342) 502525 

mgcetalon@mail.ru 

Моніторинг провів/ла: Левко Довган, дата: 12 грудня 2011 р. 

 

Мета проекту: шляхом залучення до системи соціальних знижок не менше 100 магазинів та 

установ, які нададуть соціальні знижки, допомогти не менше 8000 громадян міста Івано-

Франківськ економити (заробити) не менше як по 1000 гривень протягом року, що дозволить 

їм пережити кризу. 

 

Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 

10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

Друк інформації про хід та виконання завдань 

проекту  

Більше 30 повідомлень інформаційних 

повідомлень в ЗМІ різного типу 

(Інтернет, друковані ЗМІ , новини на 

ТБ) 

Поширення інформації оголошення про проект  Розповсюджено понад 500 оголошень  

Розповсюдження промоційної брошури серед 

підприємців  

Близько 550 примірників брошури 

розповсюджено серед підприємців міста 

Залучення підприємців до участі у проекту  105 підприємців є надавачами 

дисконтних знижок  на свою продукцію 

та послуги для мешканців міста 

Залучення бажаючих взяти участь у навчанні для 

волонтерської роботи  

30 студентів та безробітної молоді взяли 

участь у семінарі та проводили зустрічі 

з підприємцями 

 Розробка та друк буклетів та дисконтних карток  Надруковано по 8000 примірників 

буклетів та дисконтних карток  

Якісні  

Підвищиться купівельна спроможність  мешканців  

обласного центру завдяки економії з 

використанням дисконтної картки 

Підвищилась  купівельна спроможність  

не менше 6200 мешканців  обласного 

центру завдяки економії не менше 6,2 

мільйонів гривень. 

Привернуто  увагу громадськості до теми 

соціальної відповідальності бізнесу, соціальних 

інновацій та розвитку філантропії 

Публікаці в ЗМІ привернули увагу 

громадськості до даної теми 

Міжсекторальна: співпраця влада – громада – 

бізнес як рушійна сила вирішення проблем у 

громаді 

Підписано Меморандум про 

партнерство між МГЦ «Еталон» та 

Міським виконанчим комітетом Івано-

Франківської міської ради Створено 

робочі групи для оперативного та 

ефективного вирішення завдань проекту 

з числа керівників соціальних служб 

міського виконавчого комітету . 
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Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та якісних 

показників зазначених.  

Кількісні Отриманий результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в 

результаті втілення мікро-грантів; 

Станом на 30.11.2011 року близько 

6200 осіб є власниками дисконтної 

картки 

 створених нових робочих місць; Залучено 4-ох  волонтерів 

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, 
послуги, та ін.); 

- 

 створених нових соціальних підприємств;  - 

 розширених уже діючих соціальних підприємств; 

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до 

реалізації мікро-грантів. 

- 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які 
настали в результаті виконання мікро-гранту; 

Покращення економічного стану 

учасників проекту, незахищених  

мешканців міста  що знаходяться на 

обліку в соціальних службах МВК 

 якість послуг, започаткованих в результаті 

виконання мікро-грантів; 

Залучені підприємці та 

підприємства різних напрямів 

діяльності (надання послуг та 

продаж товарів), що значно 

розширює діапазон використання 

дисконтної картки  

 рівень життєздатності започаткованих процесів;  Проведено «Уроки бережливості» 

серед студентських колективів та 

вивчено можливості для 

майбутнього залучення молоді у 

проекті 

 інноваційність напрямків діяльності 
започаткованих в рамках виконання мікро-грантів.  

Об’єднання  зусиль органів влади - 

бізнесу – громади – ЗМІ  для 

вирішення питань 

малозабезпечених громадян міста. 

 

Результати проекту: 

Заплановані результати  

(з пункту 10 аплікаційної форми проектної 

пропозиції) 

Фактично  

отримані результати 

Інформація про початок та перебіг проекту 

буде надрукована у не менше 5 газетах, 

прес-релізи будуть розміщені на не менше 5 

сайтах, вийдуть новини на 1 телеканалі, 

буде проінформовано не менше 300 тисяч 

жителів області. 

Близько 300 тисяч мешканців Івано-

Франківської області були проінформовані 

про перебіг проекту 

Буде укладено не менше 100 договорів (в 

обласному центрі) про надання знижок у 

системі соціальних знижок, не менше 2 

договорів про спонсорську підтримку і 

розповсюджено не менше 500 промоційних 

брошур, про проект дізнається не менше 

1000 представників бізнесу міста. 

Укладено 105 договорів з комерційними 

структурами на предмет їхньої участі в 

проекті до грудня 2012 р. 
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Буде випущено каталог знижок з 

інформацією про установи, які надали 

знижки із зазначенням назви, адреси, 

телефонів та розмірів знижок, загальним 

тиражем не менше 8000 примірників і не 

менше 8000 штук соціальних дисконтних 

карток та поширено серед мешканців Івано-

Франківськ і установ, які надали знижки у 

системі соціальних знижок.  

Видано 8000 примірників каталогів і 8000 

дисконтних карток, з яких станом на 

12.12.2011 роздано 7200 шт. 

 

Загальний висновок: 

 Проект копіює соціальну ініціативу Фундації князів-благодійників Острозьких і працює 

за технологією, відпрацьованою раніше в м. Рівному.  

 Організація „Еталон”, базуючись на своїх контактах зі сферою бізнесу з попередніх 
проектів змогла сформувати досить вагому групу підприємців–учасників цієї ініціативи.  

 Інша перевага – підписані договори з підприємцями про їх участь у проекті до грудня 

2012 року. Це дає шанс на сталість результатів проекту принаймні ще на рік після 

закінчення фінансування.  

 Проект є найкраще виконаним зі всіх трьох ініціатив, які передбачали запровадження 
системи соціальних знижок в рамках реалізації Проекту «Підтримка вразливих груп 

населення у Західній Україні в період кризи». 

 

Загальні проблеми та рекомендації:  

 Проблемою залишається підтримка функціонування системи соціальних знижок у 
майбутньому (підтримка зв’язків з підприємцями, що беруть участь у ініціативі, 

залучення нових підприємців до системи знижок, випуск нових карток, їх 

розповсюдження та вирішення інших організаційних питань.) 

 Авторські права на систему соціального дисконту належать Фундації імені князів-

благодійників Острозьких, якій ініціатори виготовлення та розповсюдження карток  

повинні сплачувати роялті. Питання полягає у тому, хто буде сплачувати роялті за умови 

виготовлення додаткових карток на отримання соціальної знижки після закінчення дії 

даного проекту. 

 Потрібно шукати взаємовигідних домовленостей з бізнес середовищем на предмет 
надання представникам цільової групи суттєвих знижок на товари та послуги, оскільки 

часто такі знижки є швидше символічними, наприклад 2%, і не впливають на рівень 

заощаджень власника картки.  

 Залучати до каталогу соціальних знижок ті установи, які продають товари та послуги, 

якими дійсно можуть скористатися представники вразливих груп населення.  
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IX. ДOДАТКИ: 

Форма моніторингу №1  

 
І. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ 

Організація 

 

Назва проекту 

ІІ. ПОТОЧНИЙ СТАТУС ПРОЕКТУ 

 Проект розпочато  
 Проект не розпочато (затримка) 

Причина затримки 

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основні види діяльності Статус 

(розпочато, не 

розпочато, 

виконано) 

Відхилення 

від часових 

меж 

(Так, Ні) 

Відхилення 

від 

запланованих 

заходів (Так, 

Ні) 

Причина відхилень 

1) 
 

    

2) 

 

    

 

IV. МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, РЕМОНТНІ РОБОТИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

Проект передбачає 

 
Статус виконання Причини відхилень Чи ведеться 

документальний облік 

 

Закупівлю матеріальних цінностей 
 

 Не розпочато 
 Виконується 
 Затримка 

 

  Так 
 Ні 
 Ведеться, але не 

належним чином 
Обладнання 
 

 Не розпочато 
 Виконується 
 Затримка 

 

  Так 
 Ні 
 Ведеться, але не 

належним чином 
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Ремонтні роботи 
 

 Не розпочато 
 Виконується 
 Затримка 

 

  Так 
 Ні 
 Ведеться, але не 

належним чином 
V. КОМУНІКАЦІЇ 
А) Відносини з партнерами 

Партнери Форма співпраці Виконання зобов’язань Причини відхилень 

(якщо такі є) 

1)  Співфінансування  

 Нематеріальний 
внесок 

 Організаційна 
підтримка 

 Інформаційна 
підтримка 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 

2)  Співфінансування  

 Нематеріальний 

внесок 

 Організаційна 
підтримка 

 Інформаційна 

підтримка 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 

3)  Співфінансування  

 Нематеріальний 
внесок 

 Організаційна 
підтримка 

 Інформаційна 

підтримка 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 
 
 
 
 

 

4)  Співфінансування  

 Нематеріальний 
внесок 

 Організаційна 

підтримка 

 Інформаційна 
підтримка 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 

5)  Співфінансування  

 Нематеріальний 
внесок 

 Так 

 Ні 

 Частково 
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 Організаційна 
підтримка 

 Інформаційна 
підтримка 

Б) Розповсюдження інформації про проект 

Форма поширення інформації Кількість Копії публікацій Згадування донора 

 Анонси, прес-релізи   Наявні 

 Відсутні 

 Так     Ні       Не завжди 

 Прес-конференції   Наявні 

 Відсутні 
 

 Так     Ні       Не завжди 

 Публікації в друкованих ЗМІ   Наявні 

 Відсутні 

 

 Так     Ні       Не завжди 

 ТБ, радіо   Наявні 

 Відсутні 
 

 Так     Ні       Не завжди 

 Мережа Інтернет   Наявні 

 Відсутні 
 

 Так     Ні       Не завжди 

 Конференції, семінари, форуми   Наявні 

 Відсутні 

 

 Так     Ні       Не завжди 

 

VI. БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

Дотримання статей 

бюджету 

Причини відхилень 

(якщо є) 

Наявність 

фінансової 

документації 

Відповідність фінансової 

документації (відповідність 

законодавству та вимогам 

донора) 

Суть невідповідності 

(якщо є) 

 Так 

 НІ 

 Є незначні 

відхилення 

  Так 

 Ні 

 Частково 

 Відповідає 

 Переважно відповідає 

 Частково відповідає 

 Не відповідає 

 

VII. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТУ 

Зустрічі керівного складу 

проекту 

Регулярність зустрічей Учасники зустрічей 

(перелічити) 

Протоколи 

зустрічей 

Поточні оновлені 

графіки 

виконання 

проекту 

Чіткий розподіл  

обов’язків 

 Проводяться  Регулярні    Наявні  Наявні  Є 
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 Не проводяться  Не регулярні 

 Не проводяться 

 Відсутні  Відсутні  Немає 

VIII. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ 

1) Розмір цільової групи    
2) Кількість звернень 

3) Документальна фіксація звернень    Ведеться  Не ведеться  Інколи ведеться 

4) Фізична доступність послуг    Доступні  Важко доступні   

5) Кількість клієнтів, що отримали послуги   

6) Задокументовані відгуки клієнтів    Ведуться  Не ведуться 

7) Наявність спеціалістів за профілем   Наявні   Відсутні 

IX. АНТИКРИЗОВІСТЬ ПРОЕКТУ 

1. Що стало можливим завдяки проекту? 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Чи покращилась якість життя клієнтів завдяки заходам проекту? 

а) Так; 
б) Ні; 
в) Важко сказати. 

3. Що саме змінилося в житті клієнтів завдяки проекту? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Наскільки своєчасно є допомога проекту? 
А) Своєчасною, без допомоги проекту організація не змогла б надавати ці послуги; 
Б) Своєчасною, без допомоги проекту організації було б складно надавати ці послуги; 

В) Організація змогла б надавати ці послуги і без підтримки  проекту; 
Г) Інше (Вкажіть) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Які зовнішні фактори впливають на виконання проекту? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

X. СТАЛІСТЬ 

На основі наступних факторів оцінити можливість продовження проекту після завершення фінансування в межах програми:  

Фактори  

Наявність спеціальної політики в організації, спрямованої на забезпечення сталості  Наявна 

 Відсутня 

 В процесі розробки 
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Вплив проекту на забезпечення сталості організації та послуг   Наявний 

 Відсутній 

 Важко сказати 
 

Наявність чітких планів на майбутнє щодо надання послуг   Наявні 

 Відсутні 

 В процесі розробки 
 

Наявність чіткого фінансового плану на майбутнє  Наявний 

 Відсутній 

 В процесі розробки 
 

  
XI. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Моніторинг провів _____________________________________________________       Дата _____________ 
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Форма моніторингу №2 

 

Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 

 

1. Інформація про організацію  
 

Організація Назва проекту № договору 

   

 

2. Інформація про осіб, з якими проводилось інтерв’ю  

 

№ Ім’я та прізвище Посада в організації Контактний 

телефон, е-mail 

    

    

(При потребі, додайте рядки)  

 

3. Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до кількісних та якісних 

показників зазначених у пункті 10 аплікаційної форми проектної пропозиції.  

 

№ Кількісні (вказати показники, зазначені у пункті 10 аплікаційної 

форми проектної пропозиції.  ) 

Отриманий 

результат 

    

    

 Якісні  

    

    

(При потребі, додайте рядки)  

 

4. Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до загальних кількісних та 

якісних показників зазначених  

 

Кількісні Отриманий 

результат 

Кількість: 

 людей, які отримали послуги, започатковані в результаті втілення 

мікро-грантів; 

 

 створених нових робочих місць;  

 наданих соціальних благ (безкоштовна їжа, одяг, послуги, та ін.);  

 створених нових соціальних підприємств;   

 розширених уже діючих соціальних підприємств;  

об’єм фінансування, залученого з інших джерел до реалізації мікро-

грантів. 

 

Якісні  

 зміни в житті представників цільової категорії, які настали в результаті 

виконання мікро-гранту; 

 

 якість послуг, започаткованих в результаті виконання мікро-грантів;  

 рівень життєздатності започаткованих процесів;   

 інноваційність напрямків діяльності започаткованих в рамках 

виконання мікро-грантів.  
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5. Оцінка ефективності виконання мікро-гранту відповідно до поставлених завдань та 

очікуваних результатів.  

 

Завдання мікро-гранту 

(вставити з пункту 5 

аплікаційної форми 

проектної пропозиції) 

Заплановані результати 

(вставити з пункту 10 

аплікаційної форми 

проектної пропозиції) 

Фактично отриманий результат 

     

     

     

(При потребі, додайте рядки)  

 

6. Перспективи забезпечення життєздатності проекту у майбутньому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результати інтерв’ю з кінцевими отримувачами послуг (описати в довільній формі)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результати спостереження (описати в довільній формі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моніторинг провів ________________       Дата _____________ 
 


