
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, 

ПЕНСІОНЕРІВ, УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ "ІРИДА"

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
«Забезпечення можливості

працевлаштування та соціалізації осіб з
інвалідністю, людей похилого віку, осіб

які приймали участь в АТО»



• Забезпечення можливостей для
працевлаштування та соціалізації інвалідів, 
людей похилого віку, осіб які приймали
участь в АТО, через проведення відповідних
заходів.

• Заходи Проекту спрямовано на виконання
напрямку «сприяння реалізації заходів, 
спрямованих на поліпшення спортивного, 
культурного та просвітницького розвитку
жителів м. Києва».

МЕТАМЕТА ТАТА ЗАДАЧИЗАДАЧИ ПРОЕКТУПРОЕКТУ



ОСНОВНІОСНОВНІ ЗАХОДИЗАХОДИ ВИКОНАННЯВИКОНАННЯ ПРОЕКТУПРОЕКТУ
№
з/п

Заходи (завдання) Проекту
(форма їхорганізації) Місце реалізації Строки реалізації

1 2 3 4

Проведення інформаційної
кампанії щодо мети та
заходів програми. 
Закупка обладнання, 
емуляція комунальних
додатків для навчання
користувачів різного рівня
знань та вмінь

м. Київ
м. Київ

травень

Проведення заходів щодо
отримання базових навичок
володіння ПК соціально
незахищеними верстами
населення (люди похилого
віку, особи з інвалідністю, 
особи, які повертаються з
АТО). 

Дніпровський район, 
м. Києва
(вул. Чупринки 2/8, оф. 

4., 
вул. Курнатовського, 7 а, 
вул. Будівельників, 34/1) 

Червень - жовтень

Підвищення рівня
підготовки учасників
проекту до роботи в
соціальних мережах
(менеджер - копірайдер)

м. Київ
(вул. Чупринки 2/8, оф. 4., 
вул. Курнатовського, 7 а, 
вул. Будівельників, 34/1, 
віртуальний офіс Skype: 

Irida Yarmarok) 

Червень - жовтень



КОЖЕНКОЖЕН УЧАСНИКУЧАСНИК КУРСІВКУРСІВ ОТРИМАЛИОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТСЕРТИФІКАТ ПРОПРО
ЇХЇХ ЗАКІНЧЕННЯЗАКІНЧЕННЯ ТАТА МЕТОДИЧКУМЕТОДИЧКУ



• Громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ" 01010, м. Київ, пер Музейний, буд. 10-а , 
оф.2  голова президії Маматов О.Л. тел. 066 3811783

• Громадська організація «Дніпровська районна
Організація ветеранів України» м. Києва, Київ, вул.Чупринки
1/10, оф. 4, Голова правління Ремез Г.Ф. тел.0662840814 

• Територіальний центр соціального обслуговування
Дніпровського району м. Києва, м. Київ, вул. 
Курнатовського, б. 7-А, корп. 3, директор Рудковська Л. П., 
тел.512-00-35.

• Орган самооргонізації населення “Дарницька площа”,
вул. Чупринки 1/10. Голова Оліфіра О.І., тел.: 0687065858

ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ::



ПРЕЗЕНТАЦІЯПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУПРОЕКТУ ВВ ДНІПРОВСЬКІЙДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙРАЙОННІЙ
ВВ МІСТІМІСТІ КИЄВІКИЄВІ ДЕРЖАВНІЙДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇАДМІНІСТРАЦІЇ



ПРЕЗЕНТАЦІЯПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУПРОЕКТУ ВВ ДНІПРОВСЬКОМУДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІРАЙОНІ
МАЙБУТНІММАЙБУТНІМ СЛУХАЧАМСЛУХАЧАМ КУРСІВКУРСІВ



ЗАНЯТТЯЗАНЯТТЯ ВВ ГРУПАХГРУПАХ





БЮДЖЕТБЮДЖЕТ ПРОЕКТУПРОЕКТУ

№
з/
п

Сума виділених
бюджетних коштів (грн)

Фактично використані
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених коштів
громадською організацією

(грн)

1 2 3 4

199000,00 199000,00 60200,00



В ході реалізації проекту учасники занять змогли підвищити свій
досвід комп’ютерної грамотності, а саме впевнену робота з
комп'ютером, володіння найпростішими навичками роботи з
офісними програмами та Інтернетом, успішне застосування
можливостей інформаційно-комп'ютерних технологій для
вирішення практичних завдань. Залучення до комп'ютерних
технологій дало пенсіонерам та інвалідам можливість розширити
кругозір, дозвілля, знайти нових друзів.

№
з/п Показники Одиниця

виміру Значення

Охоплено програмою людей похилого віку, осіб з
інвалідністю, осіб, які повернулися з АТО 1713 осіб

Оволодіння
навиками

роботи на ПК
та можливості
працевлаштув
ання через
кол-центр



За запитами територіального центру соціального
обслуговування Дніпровського району м. Києва
«Університету 3 тисячоліття» громадська організація
«Київська організація інвалідів «Ірида» продовжує проводити
заняття зі студентами даного Університету.
За підсумками проведених занять розроблено та видано
методичний збірник для отримання базових навичок
володіння ПК.
Презентували програму та результати її впровадження в
Дніпровському районі м. Києва в Київському міському центрі
зайнятості та Солом’янському районного центру зайнятості. 

ПЕРСПЕКТИВИПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУРОЗВИТКУ ПРОЕКТУПРОЕКТУ





ДЯКУЄМОДЯКУЄМО ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!


