ОПИС ПРОГРАМИ
«ПІДТРИМКА АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ»

РЕАЛІЗОВУЄ ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ,
ЗБРОЙНИХ СИЛ, РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА
АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.
Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна займає перше місце в
світі по розповсюдженню депресії, особливо серед людей пенсійного віку. На думку експертів,
навчання та підтримка активного довголіття – ефективний засіб профілактики депресій у людей
похилого віку. Участь в учбовому процесі допомагає людині крокувати в ногу з часом, тренувати
память, підтримувати активне довголіття. Необхідно зробити усі зусилля, щоб підвищити якість
життя і створити умови для активного довголіття людей похилого віку.

МЕТА ПРОЕКТУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПО ДОСТУПНИХ МЕТОДИКАХ
ПІДТРИМКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ПІДТРИМКИ АКТИВНОГО
ДОВГОЛІТТЯ ЧЕРЕЗ:
4 Виготовлення та встановлення многофункціональних спортивних комплексів.
4 Розробка та виготовлення методичних рекомендацій щодо підтримки фізичного здоров’я і
активного довголіття людей похилого віку.

Таблиця 1
Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк
реалізації
етапу

Відповідальний
виконавець (прізвище
та ініціали, посада)

Підготовчий

Проведення інформаційної кампанії щодо
мети та заходів програми.

Квітень

Оліфіра Олександр
Іванович

Основний

Закупка матеріалів та виготовлення
многофункціонального спортивного
комплексу.

Травень –
липень

Оліфіра Олександр
Іванович

Встановлення площадок у визначених з
партнерами місцях.

Серпень

Оліфіра Олександр
Іванович

Проведення заходів щодо отримання
базових навичок роботи на
многофункціональному спортивному
комплексі. (Для забезпечення ефективного
навчання використовуються програми
апробовані фахівцями - волонтерами
організації. Навчання проходить під
керівництвом фахівців з відповідною
кваліфікацією).

Вересень –
грудень

Оліфіра Олександр
Іванович

Створення та подальша підтримка
тематичних груп на форумах та в соціальних
мережах, що допоможуть залучити до
проекту якомога більше людей.

Травень –
грудень

Оліфіра Олександр
Іванович

Висвітлення досвіду позитивного
вирішення питань людей похилого віку
щодо активного довголіття.

Листопадгрудень

Оліфіра Олександр
Іванович

Розробка та видання методичного збірника
для отримання базових навичок роботи
на многофункціональному спортивному
комплексі.

Жовтень –
грудень

Оліфіра Олександр
Іванович

Заключний

Інформаційне висвітлення результатів
проекту.

Травень –
грудень

Оліфіра Олександр
Іванович

•

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ
ПРОЕКТУ (ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ КОНКРЕТНІ КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
В ЦИФРОВОМУ ВИРАЖЕННІ)
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ПЛАНУЄТЬСЯ ОХОПИТИ НАВЧАЛЬНОЮ
ПРОГРАМОЮ БІЛЯ 2000 ТИС. ОСІБ З ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ.

•

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ НА ЯКУ СПРЯМОВАНО ПРОЕКТ:
1. люди похилого віку,
2. особи, які повертаються з АТО
3. отримувачі соціальних послуг Центрального відділення денного перебування
територіального центру СО Дніпровського району м. Києва

•

СПОСОБИ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ХІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ (ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ НАЗВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, СТРОКИ ТА
МЕТОДИ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ):
1. інтернет,
2. соц. мережі
3. методичні матеріали

•

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ЗАЛУЧИТИ ДО СПІВУЧАСТІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Громадське об’єднання «Організація ветеранів України»у Дніпровському районі м. Києва,
02105, м. Київ, вул. Г.Чупринки, 2\8, к.4.; Ремез Г.Ф. 063 766 07 83. Забезпечення приміщення
для проведення тренінгів та учасників, що знаходяться на обліку в організації.
2. Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва,
02125, м.Київ, вул. Курнатовського, 7а (3 корпус), Божко Зоя Михайлівна тел. 512-00-35
Забезпечення участі бажаючих, що знаходяться на обліку в організації.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
«ПІДТРИМКА АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ».
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ,
РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ.
Людство з давніх-давен усвідомило ціну здоров’я, присвячуючи цій темі мудрі думки, які
слугують засобом передачі знань і досвіду старшого покоління молодшому. З розумінням
цінності здоров’я і руйнівних наслідків хвороб випливає думка про необхідність дбайливого
ставлення до власного здоров’я
Україна входить до 30 «найстаріших» країн світу за часткою осіб віком від 60 років. (Представництво
HelpAge International в Україні).
У 2015 році відповідний показник становив 21,8%, а частка людей віком 65 років і старше – 15,5%
від загальної чисельності населення.
Як зазначається, згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 року частка осіб віком
понад 60 років становитиме 25% загальної кількості населення, віком 65 років і старше – 18,4%, у
2030 році – понад 26% і понад 20%, відповідно.
Старіння населення це глобальний виклик сучасності збільшення чисельності осіб літнього
віку – стійка тенденція останніх десятиліть в зарубіжних країнах. У значного числа літніх людей
є проблеми з фінансовою забезпеченістю, із станом здоров’я, з рухливістю і самостійністю. Але
вважати їх усіх слабкими, залежними і потребуючими задоволення первинних життєвих потреб не
можна. Літні люди – частина суспільства, за їх спиною трудове минуле, значний вклад, внесений у
багатство і процвітання нашої країни. Тому на схилі віку вони мають потреби в тому, щоб їх плідна,
трудова, суспільно кориснадіяльність тривала.
Необхідно зробити усі зусилля, щоб підвищити якість життя і створити умови для активного
довголіття.
Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна займає перше місце в
світі по розповсюдженню депресії, особливо серед людей пенсійного віку. На думку експертів,
навчання та підтримка активного довголіття – ефективний засіб профілактики депресій у людей
похилого віку. Участь в учбовому процесі допомагає людині крокувати в ногу з часом, тренувати
память, підтримувати активне довголіття.

МЕТА ПРОЕКТУ
Забезпечення можливості навчання по доступних методиках підтримки фізичного здоров’я
людей похилого віку та підтримки активного довголіття через:
•

Виготовлення та встановлення многофункціональних спортивних комплексів.

•

Розробка та виготовлення методичних рекомендацій щодо підтримки фізичного здоров’я
і активного довголіття людей похилого віку.

ЗАЯВА
НА УЧАСТЬ У МІСЬКОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ «ГРОМАДСЬКА ПЕРСПЕКТИВА: ПРОЗОРА
ВЛАДА ТА АКТИВНА ГРОМАДА»

Найменування інституту громадянського
суспільства
Назва проекту
Пріоритет, завдання, визначене
Організатором конкурсу на розв’язання якого
спрямовано проект (словами, зазначити лише
один напрямок)

Громадська спілка «ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ,
РЯТУВАЛЬНИКІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ»
Підтримка активного довголіття літніх людей
Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення
спортивного, культурного та просвітницького
розвитку мешканців міста Києва

Загальна сума кошторису на здійснення
витрат проекту

244 500,00 грн.

Очікуване фінансування за рахунок
бюджетних коштів

195 000,00 грн.

Строк реалізації проекту

1 рік (2018-2019)

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника
організації, місце знаходження організації,
телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада
керівника проекту, поштова адреса, телефон,
e-mail

Травянко Олександр Іванович – керівник з
09.11.2015
01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 3, офіс 108
05054621988
Оліфіра Олександр Іванович
Україна, м. Київ, вул. Шліхтера, буд. 16, кв. 26
0677065858

МНОГОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

турнік, стіни для скалолазання, преса, елемента для віджимання,
гимнастичних колец і шведської стінки.
Матеріали
Для виробництва ми використовуємо матеріали виключно високої якості та
надійності:
1) Клеєний водостійкий брус
2) Найкращі німецькі та іспанські фарби, грунтовки та антисептик.
3) Металічні труби різних діаметрів
4) Влагостойкая фанера.
Всі дерев’яні торці обробляються спеціальним німецьким покриттям, який зберігає
первинний вид дерева на довгий час.
Для придания насищенного відтінку і стійкості металевих елементів ми
обволікаємо металом трьома шарами високоякісної глянцевої фарби іспанської
виробника. Металічні елементи покривають грунтовкою і після цього фарбуємо.

Таблиця 2

КОШТОРИС ВИТРАТ
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ
«ПІДТРИМКА АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ»

№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

Сума
коштів,
очікувана
з бюджету
м. Києва,
грн.

1

2

3

4

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.

Власний
внесок
організації,
грн.

Загальна
сума
коштів на
реалізацію
проекту,
грн.

5

6

7

Закупка матеріалів та
виготовлення комплектуючих деталей
для многофункціонального спортивного
комплексу

Для 2
комплектів

151700,00

30000,00

181700,00

Встановлення елементів многофункціонального спортивного
комплексу,

15000,00 х 2 шт.

17400,00

12600,00

30000,00

Дизайнерське
облаштування
майданчиків

8500,00 х 2 шт.

17000,00

Створення та подальша підтримка тематичних груп на форумах
та в соціальних мережах

5000,00

2300,00

2200,00

5000,00

Розробка, підготовка
та видання практично-методичних матеріалів щодо використання елементів
многофункціонального спортивного комплексу

6400,00

3200,00

3200,00

6400,00

Транспортні послуги

4400,00

3400,00

1000,00

4400,00

195000,00

49000,00

244500,00

ВСЬОГО:

17000,00

