Інформаційне повідомлення про результати реалізації проектів неурядовими
організаціями за 2016 рік
За результатами конкурсу з відбору соціальних проектів неурядових
організацій у 2016 році переможцями було визнано 22 проекти неурядових
організацій, на реалізацію яких фінансову підтримку з обласного бюджету
отримали 19 неурядових організацій на загальну суму 741 130,43 грн.
1. VIII Відкритий фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями
«Дніпровські хвилі», організація-виконавець – Громадське об’єднання
«Молодіжний центр інвалідів м. Канева «ВІДРОДЖЕННЯ», обсяг коштів
обласного бюджету – 30 060,00 грн.
В результаті реалізації проекту 13-14 травня в м.Каневі у міському будинку
культури проведено VIII Відкритий фестиваль творчості людей з обмеженими
можливостями «Дніпровські хвилі», організовано концертну програму,
виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва, екскурсію на Тарасову
гору, до музею декоративно-прикладного мистецтва, Успенського собору,
відпочинок та спілкування.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 30 060,00 грн. бюджетних коштів.
2. «ЧЕРКАСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КІНО», організація-виконавець –
Громадська організація «Асоціація громадських ініціатив «Місто на «Че»,
обсяг коштів обласного бюджету – 49 985,00 грн.
З 19 по 21 серпня проведено Черкаський фестиваль короткометражного кіно
«КіноШот» у Долині Троянд та кінотеатрі «Салют» м. Черкаси за участю
молодих українських кінорежисерів, відбулися творчі зустрічі, кінолекторії з
відомими культурними діячами України.
На фестиваль надійшло 176 заявки з різних країн світу, результатом відбору
стали 15 українських короткометражних фільмів. Перемогу отримали 4 фільми:
1) Фільм «Напрокат», Сергія Сторожева – у номінації «Приз глядацьких
симпатій»; 2) Фільм «Обрані», Наталії Бєляєвої – у номінації «Кращий
сценарій»; 3) Фільм «Сумне обличчя», Романа Кіріченка – у номінації «Краща
режисерська робота»; 4) Фільм «Зірка Давида», Євгена Кошина – у номінації
«Кращий фільм».
У позаконкурсній програмі показано 22 українських короткометражних
фільмів.
Під час фестивалю проведено майстер-класи та кінолекторії. Лекції проводили
члени журі та запрошені спеціальні гості.
Олександр Гусєв, член журі, кінокритик, член НСКУ, член FIPRESCI, журі
міжнародної федерації кіноклубів в Локарно, міжнародного кінофестивалю у
Мінську "Лістапад" та Одеського міжнародного кінофестивалю – «Сучасний
український кінопроцес та роль фестивалів у ньому»; Катерина Шевченко,
директор компанії «Кіновир», режисер, актриса – «Як просувати
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короткометражне кіно»; Денис Захаров, режисер монтажу – майстер-клас – «Як
монтувати фільми»; Юлія Гончарук, член журі – «Як почати знімати
документальне кіно»; Дмитро Захаревич, член журі – «Як зняти свої перші
короткометражки»; Антоніо Лукіч, режисер, Маргарита Кузьміна, режисер –
«Де шукати ідеї для фільмів».
Загалом кожного дня фестиваль відвідали близько 300 осіб.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 49 985,00 грн. коштів обласного
бюджету, внесок партнерських організацій – 6 450,00 грн.
3. «Вкраїно, будь благословенна», організація-виконавець – Черкаська
обласна організація «Громадська організація людей з обмеженими
можливостями «День», обсяг коштів обласного бюджету – 27 000,00 грн.
Видано книгу-пісенник «Вкраїно, будь благословенна» (300 прим.) видатного
композитора М. В. Плашкевича, інваліда 1-ої групи з вадами опорно-рухового
апарату, яка є вагомою допомогою для самодіяльних творчих колективів
інвалідів, оркестрів, ансамблів, районних та сільських будинків культури,
спеціалізованих інтернатних закладів, професійної сцени. Видання допоможе
відомому композитору підняти значимість патріотичної пісні в українській
громаді та у вихованні підростаючого покоління.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 27 000,00 грн. коштів обласного
бюджету, внесок партнерських організацій – 5 000,00 грн.
4. «Ремонт вітряного млина у селі Суботів», організація-виконавець –
Черкаська обласна громадська організація «Українська Млинологічна
Асоціація», обсяг коштів обласного бюджету – 41 500,00 грн.
Придбано і доставлено будівельні матеріали, проведено роботи з ремонту крил,
підлоги першого і другого поверхів, сходинок, гальмівного механізму вітряного
млина, етнографічної пам’ятки початку ХХ ст., у селі Суботів Чигиринського
району.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 41 500,00 грн. бюджетних коштів.
5. «ГайдаFest», організація-виконавець – Черкаська міська молодіжна
організація «Станиця Черкаси Пласту – Національної Скаутської
Організації України», обсяг коштів обласного бюджету – 39 304,00 грн.
23-24 липня 2016 року вперше в м. Черкасах проводився всеукраїнський
музично-мистецький фестиваль «ГайдаFest» під відкритим небом на березі
р. Дніпро з метою популяризації та розвитку української культури, реалізації
громадських та творчих ініціатив активної молоді з усієї України.
Проект поширився переважно на молодь 16-35 років та діячів культури.
В рамках проекту «ГайдаFest» проведено дводенну музичну програму за участі
музичних гуртів – «XAC – RIZUPS», «ARLETT», «Громадянин Топінамбур»,
«Кімната Гретхен», «Кошлата Вох», «Сонце в Кишені», «Freel», «Натоліч»,
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«DK Dance». Хедлайнерами фестивалю стали «Чумацький шлях», «Карна» та
«Zatoczka».
На фестивалі відбулися майстер-класи з виготовлення ловців снів, вітражного
розпису по склу, письма чорнилом. Діяли спортивна та літературно-гутіркова
галявини. Охочі могли постріляти з луку, взяти участь у ранковій пробіжці та
зайнятися йогою. Діти розважалися в пішохідному фонтані, могли пострибати
на батуті, спуститися з надувної гірки.
Захід зібрав близько 5 тис. відвідувачів.
В рамках фестивалю відбувся Всеукраїнський зліт автостоперів, який зібрав
близько 500 мандрівників з усієї країни.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 39 304,00 грн. бюджетних коштів,
власний внесок, інших коштів – 108 710,00 грн.
6. «Черкаські письменники для дітей «В перший клас», організаціявиконавець – Черкаська обласна організація «Громадська організація
людей з обмеженими можливостями «День», обсяг коштів обласного
бюджету – 24 850,00 грн.
Виготовлено аудіокнигу черкаських письменників для дітей, що об’єднала
твори 10 авторів у музичному оформленні (1 000 прим.). Диктор українського
республіканського радіо Борис Лобода в акторському виконанні представив
кожний твір як окремий самобутній мистецький витвір. Книга може стати
посібником для дітей молодшого шкільного віку у вивченні рідного слова та
популяризації авторів рідного краю.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 24 850,00 грн. бюджетних коштів,
внесок організації-партнера – 7 000,00 грн.
7. «Активізація процесу роздержавлення комунальної преси», організаціявиконавець
–
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ», обсяг коштів обласного бюджету –
26 450,00 грн.
Проведено семінари-тренінги та лекції для редакторів комунальних ЗМІ та їх
засновників, між якими часто виникають суперечки майнового та юридичного
змісту у ході процесу роздержавлення. Розповсюджено 200 брошур-посібників
на тему реформування комунальної преси. До надання юридичних
консультацій, роз’яснення правових питань реформи, проведення лекцій
залучені експерти, медіа-юристи, редактори колишніх комунальних газет, що
перейшли на договірні відносини з владними структурами.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 26 450,00 грн. бюджетних коштів,
власний внесок – 1 500,00 грн.
8. «Родинне коло», організація-виконавець – Громадська організація
«Українська творча спілка «Три крапки», обсяг коштів обласного
бюджету – 28 030,00 грн.

4

З 18 по 29 квітня 2016 року проведено 15 майстер-класів з виготовлення
писанки, по 5 майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, витинанки,
розпису виробів із солоного тіста та декоративного розпису, 7 квестів
«Пасхальне диво».
24 квітня проведено серію майстер-класів, квест, відбулося урочисте відкриття
виставки робіт дітей із сімей тимчасово переміщених осіб із зони проведення
АТО. За участі переселенців проведено розважальні заходи «У родинному
колі», на якому учасники проекту виступили в якості артистів – виконували
пісні, декламували вірші, проводили ігри, пов’язані з родинними традиціями та
звичаями.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 28 030,00 грн. бюджетних коштів,
власний внесок, інших коштів – 8 000,00 грн.
9. «Час діяти: проведення конкурсу ініціатив з метою розвитку cільських
територій через партнерство місцевої влади, громади та бізнесу»,
організація-виконавець
–
БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ», обсяг коштів обласного
бюджету – 45 024,92 грн.
Проведено конференцію серед сільських голів «Соціальне партнерство
сільських громад з БФ «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ» заради більших можливостей»
та оголошено конкурс мікро-грантів, проведено 4 локальні тренінги з таких
питань: реформа самоврядування та шляхи активізації громади; методи
локального аналізу, інструменти опитування громадської думки; позитивні
практики залучення громадян до управління населеним пунктом; механізми
комунікації; практика реалізації механізмів співпраці з владою. Роздано
роздаткові матеріали щодо умов конкурсу, аплікаційну форму, алгоритм
написання проектів, перелік ресурсів грантової підтримки та ін. 18 травня БФ
«Урожай-громаді» привітав авторів 12 проектів, що стали переможцями
конкурсу мікро-грантів:
1) «Спортивний майданчик – запорука здоров’я громади та активного дозвілля
сільської молоді та дітей» – Іванівська сільська рада
2) «Не хлібом єдиним…» – виконавчий комітет Петриківської сільської ради
3) «Життя – це рух» – виконавчий комітет Рижанівської сільської ради
4) «Здорове дитинство – щасливе майбутнє» – Малоржавецький НВК
5) «З перших вуст» – виконавчий комітет Мартинівської сільської ради
6) «Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів» Катеринопільська селищна рада
7) «Спортивно-ігровий комплекс в селі Розсохуватка» – Розсохуватська
сільська рада
8) «Казкове дитинство» – Кошмаківська сільська рада
9) «Відновлена криниця – джерело натхнення і віри у краще майбутнє села» Кіровська сільська рада
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10) «Покращенння покриття сільських доріг села Нова Буда шляхом завезення
гранітного відсіву та щебеню з кар’єру м. Богуслав» – Шендерівська сільська
рада
11) «Збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу» - ремонт
підвального приміщення Чаплинського навчально-виховного комплексу
12) Зона відпочинку «Моринчанка» – виконавчий комітет Моринської сільської
ради.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 45 024,92 грн. бюджетних коштів.
10.«Інформаційна та психологічна адаптація військових, що повернулись із
АТО», організація-виконавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ОБ’ЄДНАННЯ БІЙЦІВ РЕФОРМАТОРІВ», обсяг коштів обласного
бюджету – 33 802,00 грн.
Для демобілізованих військовослужбовців проведено виїзні психологічні
тренінги, групові та індивідуальні, послуги психокорекції із залученням
фахових психологів.
Створено та надруковано посібник для АТОвців та членів їх родин
(1 500 прим.), де зібрана вся довідкова інформація від отримання статусу
учасника бойових дій до отримання грошових допомог і корисних телефонів.
Посібник розповсюджено серед учасників АТО, членів їх родин та родин
загиблих АТОвців, поширено під час проведення психологічних тренінгів
(Уманський Шполянський, Чигиринський, Золотоніський райони).
Загалом до проекту залучено близько трьох тисяч сімей області.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 33 802,00 грн. бюджетних коштів.
11.«Юридична та психологічна підтримка учасників АТО та їх сімей»,
організація-виконавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВОЛОНТЕР
ЧЕРКАЩИНИ», обсяг коштів обласного бюджету – 50 000,00 грн.
Надано
юридичну,
консультативну,
психологічну
допомогу
військовослужбовцям та їх родинам у Корсунь-Шевченківському, Канівському,
Лисянському, Смілянському, Монастирищенському, Звенигородському,
Городищенському, Золотоніському, Христинівському, Кам’янському районах.
Розповсюджено довідники про права учасників АТО та забезпечено всі
структурні підрозділи органів місцевого самоврядування.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 50 000,00 грн. бюджетних коштів.
12.«Організація мережі психологічної допомоги воїнам АТО та членам їх
родин в районних центрах Черкаської області», організація-виконавець –
Благодійна організація «Фундація «Паритет», обсяг коштів обласного
бюджету – 49 195,00 грн.
Фахівцями-психологами передано напрацьований практичний досвід та
навички спеціалістам-консультантам у м. Черкасах, районних центрах області,
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впродовж травня-вересня 2016 р. здійснено 31 виїзд у райони: м. КорсуньШевченківський, Городище, Сміла, Канів, Умань, Маньківка, Драбів,
Чорнобай, Звенигородка, Ватутіне.
У кожному із районів проводилися різні форми групової роботи: перша – із
комбатантами, друга – для спеціалістів консультантів різних галузей, які з
різних причин у своїй роботі взаємодіють із ветеранами АТО, третя – навчання
консультуванню і веденню груп, основи травмофокусованої терапії та
соціально-психологічної підтримки адаптації учасників АТО (СППА-АТО).
Порушувалася найскладніша тема що має робити психолог, психотерапевт із
комбатантами, які мають ознаки посттравматичного стресового розладу
особистості (ПТСР), розглядалися питання діагностичних критеріїв ПТСР,
бойового стресу, дистресу, гострої реакції на стрес тощо.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 49 195,00 грн. бюджетних коштів.
13.«Всеукраїнський фестиваль – конкурс дитячо-юнацької творчості
«Козацький шлях», організація-виконавець – Черкаське обласне
відділення Дитячого фонду України, обсяг коштів обласного бюджету –
50 000,00 грн.
З метою популяризації культури традиційного козацтва, козацьких звичаїв,
традицій та набуття їх практичного значення в сучасному житті 14-16 жовтня
проведено Всеукраїнський фестиваль–конкурс дитячо-юнацької творчості
«Козацький шлях». Конкурсний відбір проходив на 3 локаціях: Черкаська
обласна філармонія, Черкаський Будинок вчителя, Черкаське обласне музичне
училище ім. С. С. Гулака-Артемовського.
Проведено конкурси виконавської майстерності (номінації «Вокальне
мистецтво.
Колективи»,
«Хореографічне
мистецтво.
Колективи»,
«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Музичне мистецтво»,
«Театральне мистецтво», «Вокальне мистецтво. Солісти»); фестивальний
проект «Козацький ярмарок та розваги», концертну програму «Славного ми
роду», піші екскурсії «Козацькими стежками Черкас», майстер-класи, аквагрим, ігри з аніматорами, квести для дітей, написання листа «Послання задля
перемоги», посвята в козаки, змагання «Козацькі забави», нагородження
учасників, гала-концерт переможців та гостей фестивалю «Лицарям волі!»,
екскурсія «Холодноярськими стежками з козацьким запалом».
Всього на реалізацію проекту спрямовано 50 000,00 грн. бюджетних коштів.
14.«Перше Козацьке Радіо «ВОЛЯ-UA», організація-виконавець –
Чигиринська громадська організація «Вільне Козацтво Холодного Яру»,
обсяг коштів обласного бюджету – 23 470,00 грн.
Проект реалізовано в грудні 2016 року на території Чигиринського району. За
кошти обласного бюджету здійснено встановлення та підключення радіоточки,
зокрема: прокладення кабельних трас для функціонування обладнання,
встановлення, налаштування та підключення радіоточки, пусконалагоджувальні

7

роботи, а також монтаж кабельних з’єднань, підключення до мережі живлення.
Результатом реалізації проекту стане створення справжньої, вільної Української
радіостанції, яка сприятиме вихованню патріотизму на кращих зразках історії
рідного народу, вільного духу, формування свідомої Української культури,
підтримці молодих українських талантів, популяризації української культури,
історії та культурних традицій.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 23 470,00 грн. бюджетних коштів,
власний внесок – 6 300,00 грн.
15.Патріотичний проект Мистецьке свято «Найдорожче…», організаціявиконавець – Громадська організація «Українська творча спілка «Три
крапки», обсяг коштів обласного бюджету – 23 400,00 грн.
З 3 по 13 жовтня у Черкаському обласному художньому музеї відбулося
Мистецьке свято «Найдорожче…», в ході якого проведено:
гру на підлозі «Допоможи друзям» для дітей віком від 4 до 14 років;
квести «Видатні постаті України» для дітей віком від 11 до 14 років та їх
батьків;
майстер-класи під керівництвом досвідчених майстрів, студентів Черкаського
художньо-технічного коледжу та волонтерів: лялька-мотанка «Оберіг», друге
життя старим речам (розпис акриловими фарбами на тканині), декоративний
розпис (сільська хатинка), святкова листівка (витинанка), розпис на склі.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 23 400,00 грн. бюджетних коштів.
16.«Жіночий центр «Майстерня можливостей», організація-виконавець –
Черкаське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», обсяг коштів
обласного бюджету – 44 297,00 грн.
Мета проекту «Жіночий центр «Майстерня можливостей» - покращення життя
жінок, які опинились у складних життєвих обставинах, зазнали насильства,
залишилися без роботи, без житла, наодинці з хворобою шляхом надання
комплексної соціальної, медичної, юридичної, психологічної допомоги на базі
Жіночого центру. В рамках проекту та внеском організації 60 жінок пройшли
навчання і мають очевидні позитивні зміни в своєму житті, забезпечено житлом
та харчуванням 24 жінки з дітьми, 25 – пронавчалися на курсах, 20 –
працевлаштувалися чи заснували власну справу, проведено 48 групових занять,
10 арт-терапевтичних занять, 48 занять для дітей та підлітків, надано близько
100 консультацій юриста та психолога.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 44 296,01 грн. бюджетних коштів,
власний внесок, внесок партнерських організацій, інших коштів – 37 036,68 грн.
17.«Соціальна адаптація сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених
осіб через роботу міждисциплінарної команди», організація-виконавець –
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Черкаський обласний осередок «Ліги соціальних працівників України»,
обсяг коштів обласного бюджету – 32 000,00 грн.
Упродовж листопада-грудня проведено базові дводенні тренінги для фахівців
різних сфер, що надають послуги сім’ям учасників АТО та внутрішньо
переміщеним особам: м. Черкаси, Черкаського району, м. Сміла, Смілянського
району, м.Золотоноша, Золотоніського та Чорнобаївського районів.
Основними питаннями, що розглядалися, стали технологія ведення випадку та
робота міждисциплінарної команди.
Видано та поширено серед учасників проекту та організацій соціальної сфери
80 підручників з матеріалами тренінгу.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 32 000,00 грн. бюджетних коштів.
18.«Центр допомоги у створенні ОСББ та підтримці діяльності
співвласників багатоквартирних житлових будинків», організаціявиконавець – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОСББ ЧЕРКАЩИНИ», обсяг
коштів обласного бюджету – 37 483,00 грн.
На базі ГС «ОСББ Черкащини» створено офіс для постійного консультування
та правової допомоги з питань діяльності ОСББ. Надано методичну та
практичну допомогу, що дозволило створити в м. Черкаси 1 ОСББ «Горова 62»,
розпочато підготовчі заходи зі створення ще 8 ОСББ. Проведено 15 навчальнометодичних тренінгів, здійснено 3 виїзні тренінги, підвищено кваліфікацію
20 керівників та працівників діючих ОСББ. Залучено до реалізації проекту
засоби масової інформації – Інформагентство «Вичерпно», Філія НТКУ
"Черкаська регіональна дирекція", регіональний інформресурс «Економіка
Сьогодення». Поширено серед населення 4000 примірників буклетів та 6000
методичних й інформаційних матеріалів. Надано більше 400 консультацій щодо
методології та практичної організації проведення загальних зборів
співвласників багатоквартирних будинків, з питань обслуговування будинків,
бухгалтерського обліку, юридичної допомоги.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 37 483,00 грн. бюджетних коштів,
власний внесок, внесок партнерських організацій – 12 076,00 грн.
19.«Активність громад – шлях до вирішення соціальних проблем»,
організація-виконавець – Черкаський обласний осередок «Ліги
соціальних працівників України», обсяг коштів обласного бюджету –
23 500,00 грн.
У листопаді-грудні проведено 10 семінарів-тренінгів у Білозірській, Єрківській,
Мокрокалигірській ОТГ для фахівців, що надають послуги в громадах: фахівці
з соціальної роботи, керівники служб у справах дітей, центрів надання
соціальних послуг, представники органів соціального захисту населення,
закладів освіти, охорони здоров’я. Представники громад отримали необхідні
навички застосування методів соціальної роботи з різними категоріями клієнтів
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(сім’ї в складних життєвих обставинах, учасники АТО та члени їх сімей,
прийомні, опікунські, патронатні). Поширено 5 видів буклетів з питань
соціальної роботи. Завершальним заходом проекту стала зустріч за участю
представників уже створених громад, на базі яких проводилися тренінги, та
представників сіл, де планується створити ОТГ.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 23 500,00 грн. бюджетних коштів.
20.«Збереження довкілля, екологічна освіта та заходи з раціонального
природокористування», організація-виконавець – Черкаська районна
організація Організації ветеранів України, обсяг коштів обласного
бюджету – 10 000,00 грн.
Закуплено і посаджено на пустирі навколо стадіону в с. Степанки саджанці
дерев (100 саджанців дуба червоного та 100 саджанців берези).
Розчищено та облаштовано громадський колодязь по вул. Чапаєва в с. Червона
Слобода Черкаського району.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 10 000,00 грн. бюджетних коштів,
власний внесок – 500,00 грн.
21.«Екологічна освіта та виховання здорового покоління», організаціявиконавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОЗДОРОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ», обсяг коштів обласного бюджету –
26 821,00 грн.
У жовтні-грудні проведено три тренінги з питань екологічної освіти в
м. Черкасах для працівників шкільних та дошкільних закладів, громадських
організацій, представників приватних структур.
Здійснено 2 екскурсії до Корсунь-Шевченківських та Черкаських лісових
господарств шкільними групами з працівниками Черкаського обласного
управління лісового та мисливського господарства. Створено 10 пересувних
стендів з інформацією про об’єкти природно-заповідного фонду області,
екологічну відеотеку для використання фільмів під час семінарів та
позашкільних уроків та виховних годин для учнів шкіл та дитсадків.
Розроблено програму практичної діяльності учнів з поліпшення стану
навколишнього середовища та забезпечення особистої участі учнів та педагогів
в її виконанні.
До участі у проекті залучено близько 50 шкіл разом з учнями та вчителями, 30
дитячих садків.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 26 820,50 грн. бюджетних коштів,
власний внесок, внесок партнерських організацій, інших коштів – 7 405,98 грн.
22.«Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю «Науково-практичне
впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в
Україні», організація-виконавець – Обласне громадсько-соціальне
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об’єднання «Асамблея інвалідів Черкащини», обсяг коштів обласного
бюджету – 24 960,00 грн.
27-29 жовтня на базі Уманського державного педагогічного університету
ім. П. Тичини проведено Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю
«Науково-практичне впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму в Україні» з метою створення сприятливих умов для повернення в
соціум осіб з обмеженими можливостями з урахуванням науково-практичного
впровадження згідно з чинним та міжнародним законодавством нового виду
реабілітації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, що буде
направлено на залучення і створення спільних груп різних категорій із здорових
людей та інвалідів будь-якого віку.
За результатами симпозіуму до відомств подана резолюція з пропозиціями по
застосуванню інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в усіх сферах
життя осіб з інвалідністю.
Резолюція симпозіуму покладена в основу Плану дій «Актуальні проблеми
впровадження Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні» в
рамках виконання Національного плану дій з реалізації Конвенції ООН про
права людей з інвалідністю», який затверджено на засіданні координаційного
комітету облдержадміністрації з питань реабілітації інвалідів та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (від 11.11.2016).
Інформація про Симпозіум розміщена у вітчизняному громадсько-політичному,
науково-популярному виданні «Гетьман», № 4 (69) 2016.
Всього на реалізацію проекту спрямовано 24 960,00 грн. бюджетних коштів.

