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ТАБЛИЦЯ-ШАБЛОН ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВПРАВИ «ПІДГОТОВКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ»

Складова концепції проекту Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту

1. Назва проекту
Title of the project

Повна назва:
Створення в Лісовій ОТГ N-ської області Центру соціально-психологічної реабілітації  колишніх учасників АТО та вимушених
переселенців
«Назва гасло»:
«Разом – у краще майбутнє громади!»

2. Назва організації, яка подає заявку
Name of the lead applicant (co-applicants and
affiliated entities, if any)

ОМС Лісової ОТГ
співзаявник
- Громадська організація ветеранів АТО «Виклик»

3. Призначення проекту
Purpose

Лісова ОТГ  створена у 2016 р. з центром у місті обласного значення Лісове. У місті мешкає  123 тис. осіб, на інших територіях ОТГ –
26 тис. осіб; загалом – 149 тис. осіб. До Лісової ОТГ направляється значний потік осіб, які прибувають із зони АТО  (поранені та
демобілізовані  військовослужбовці, представники силових структур, вимушені переселенці). У значній кількості випадків вони
знаходяться у стресовому стані, що призводить до депресій, неадекватного сприйняття й оцінювання соціального середовища,
неадекватної поведінки, агресії. Без своєчасної  соціально-психологічної реабілітації наслідками цього в залежності від типу
особистості та сили дії  на неї психологічних та інших соціальних, родинних факторів оточення  можуть бути  фізичні та моральні
страждання, тяжкі соціальні та родинні конфлікти, злочини та навіть суїциди. На поточний момент часу в Лісовій ОТГ відсутні
належні умови для соціально-психологічної реабілітації осіб, які прибули із зони АТО.
Проблема полягає у протиріччі між потребою соціально-психологічної реабілітації колишніх учасників АТО та вимушених
переселенців та відсутністю належних умов її реалізації в Лісовій територіальній громаді,  до якої прибуває значна кількість осіб із
зони  АТО.
Дана проблема стосується не тільки учасників АТО та їх ближнього оточення, переселенців, а й всіх мешканців Лісової ОТГ,
оскільки із збільшенням кількості психічно неврівноважених осіб зростає соціальна нестабільність і напруга у місті та територіях
приєднаних громад, що надалі призводить до ускладнення соціальної та криміногенної ситуації, погіршення якості життя всіх
мешканців ОТГ.
На цей час гострота проблеми може бути оцінена у 3 бали за 10 бальною шкалою (експертна оцінка), але вона зростає
пропорційно зростанню чисельності осіб, що повернулися або прибули з зони АТО. При досягненні чисельності осіб, що
повернулися з АТО, до 10 % від чисельності Лісової ОТГ, ситуація стане критичною (думка експертів).
Проблема є сталою і найближчим часом не зникне без здійснення певних заходів, оскільки соціально-психологічний стан осіб без
заходів реабілітації та в необхідних випадках - спеціалізованої медичної допомоги відновлюється вкрай довго. Крім того
необхідно враховувати, що процеси врегулювання кризи на Донбасі йдуть дуже повільно, отже кількість осіб, що постраждали в
зоні АТО постійно зростає.
Проблема відповідає стратегії розвитку Лісової громади, зокрема її пріоритету «Розвиток людських ресурсів громади»; відповідає
стратегії розвитку N-ської області, пріоритету «Створення належних умов для реабілітації демобілізованих учасників АТО»;
відповідає Національній стратегії «Україна – 2020», пріоритет (вектор руху) «Відповідальність і соціальна справедливість».
Вирішити проблему соціально-психологічної реабілітації  учасників АТО та переселенців  можна наступними шляхами:
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Альтернатива 1. Створити центр соціально-психологічної реабілітації для постраждалих в зоні АТО та переселенців (далі –
Реабілітаційний центр) на базі  розташованого на території ОТГ дитячого табору відпочинку «Дубрава», що належить корпорації
«Інтерпайп» та  на цей момент не використовується за призначенням. У таборі будуть працювати висококваліфіковані фахівці –
психологи, психіатри та психотерапевти, фахівці з соціальної роботи, які зможуть надавати повний спектр послуг із соціально-
психологічної допомоги, а за необхідністю - із медикаментозного та стаціонарного лікування.
Альтернатива 2. Укладання угоди з лікувальними закладами психологічного напряму в Україні та за кордоном.   Особи, що
вимагають соціально-психологічної реабілітації, будуть відправлятися до спеціалізованих клінік, що спеціалізуються на різних
видах соціальних та медичних послуг, в залежності від стану та потреб конкретної особи.
Обґрунтування вибору альтернативи. Враховуючи такі фактори:
- проблема є сталою та має тенденцію до посилення і загострення;
- кількість осіб, що її потребують, має тенденцію до збільшення;
- коштів з бюджету ОТГ не вистачає, а субвенцій з державного бюджету не виділяється;
- в ОТГ є достатня кількість спеціалістів відповідного профілю,
більш привабливою та перспективною є перша альтернатива.
Реалізація даного проекту суттєво зменшить рівень конфліктності соціального середовища на території Лісової ОТГ,  сприятиме
розвитку людського потенціалу ОТГ через створення  робочих місць для висококваліфікованих кадрів.

4. Мета проекту
Objectives

Створити на базі дитячого табору відпочинку «Дубрава», який знаходиться на території Лісової об’єднаної територіальної громади
N-ської області і на даний час фактично не використовується, центр з надання послуг із соціально-психологічної реабілітації
колишніх учасників АТО та переселенців, якість послуг в якому відповідає діючим стандартам та не перевищує  N грн. на особу за
курс реабілітації, з дотриманням терміну створення 11 місяців та бюджету 581 тис. грн.

5. Заінтересовані сторони
Stakeholders

Перелік ключових заінтересованих сторін проекту.
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість:
1. ОМС Лісової ОТГ – ініціатор, здійснює фінансування проекту з бюджету громади, управління ним (
2. Мешканці Лісової ОТГ –  цільова група
3. Керівництво та персонал дитячого табору «Дубрава», на базі якого планується створити центр соціально-психологічної

реабілітації – відновлення працездатності табору, отримання якісних  робочих місць  – цільова група
4. Корпорації «Інтерпайп» – надає на правах довгострокової оренди дитячий табір відпочинку «Дубрава» для створення

Реабілітаційного центру – спонсор / партнер
Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив:
5. Поранені та демобілізовані військовослужбовці, службовці силових структур,  що повертаються із зони АТО – бенефіціари
6. Вимушені переселенці із зони АТО – бенефіціари
Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані:
7. Структури з  управління охороною здоров’я  обласної та районної держадміністрації – сприяння виконанню їх місії (підтримка

суспільного здоров’я на підвідомчий території),  співпраця в отриманні ліцензії та наданні дозволу на початок роботи центру
– партнер

8. Громадська організація ветеранів АТО – проводить роз’яснювальну та організаційну роботу серед осіб, що повернулися з зони
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АТО та вимушених переселенців – спонсор, партнер, виконавець робіт.
9. Комунальна будівельна організація «Міськбуд» - здійснює ремонтно-відновлювальні роботи у таборі «Дубрава» - виконавець

робіт.
10. Структура ОТГ з управління охороною здоров’я – підбір медичного персоналу центру - виконавець робіт.
11. Обласна Рада – співфінансування проекту, організаційна підтримка  – спонсор, партнер
12. Приватні інвестори, фонди – співфінансування проекту  – спонсори
13. Волонтери – організаційно-господарська допомога – виконавці робіт
14. Засоби масової інформації  – партнери, виконавчі робіт.

6. Цільові групи
Target group(s)

Визначте, на які цільові групи спрямовано проект і які саме потреби цих груп будуть задоволені
1. Поранені та демобілізовані військовослужбовці, службовці силових структур,  що повертаються із зони АТО – потреба у

соціально-психологічної реабілітації та медичної допомоги
2. Вимушені переселенці із зони АТО – потреба у соціально-психологічної реабілітації
3. Мешканці Лісової ОТГ – потреба у зменшенні конфліктності соціального середовища та покращення соціально-

психологічного клімату в ОТГ
4. Керівництво та персонал дитячого табору «Дубрава», на базі якого планується створити центр соціально-психологічної

реабілітації – потреба у відновлення працездатності табору, отримання якісних  робочих місць
5. ОМС Лісової ОТГ – потреба у вирішення важливої соціальної проблеми ОТГ

7. Бенефіціари
Final beneficiaries

Визначте, хто є бенефіціарами проекту, які саме блага вони отримають
1. Поранені та демобілізовані військовослужбовці, службовці силових структур,  що повертаються із зони АТО – отримують

послуги із соціально-психологічної реабілітації та медичної допомоги
2. Вимушені переселенці із зони АТО – отримують послуги із соціально-психологічної реабілітації

8. Очікувані результати проекту
Estimated results

Інноваційна ідея проекту: Буде створено центр соціально-психологічної реабілітації для постраждалих в зоні АТО та переселенців
на базі  розташованого на території ОТГ дитячого табору відпочинку «Дубрава», що належить корпорації «Інтерпайп» та  на цей
момент не використовується за призначенням. У таборі будуть працювати висококваліфіковані фахівці – психологи, психіатри та
психотерапевти, фахівці з соціальної роботи, які зможуть надавати повний спектр послуг із соціально-психологічної допомоги, а за
необхідністю - із медикаментозного та стаціонарного лікування.
Переваги:
- вартість реабілітації у розрахунку на одну особу є нижчою порівняно з відомими клініками;
- немає необхідності у транспортних витратах на перевезення осіб на значні відстані, постраждалі особи проходять лікування
поблизу від родини, можлива форма «денного стаціонару»;
- центр зможе приймати усіх, хто забажає пройти за необхідністю повторні курси лікування та реабілітації;
- створюються нові робочі місця для спеціалістів-лікарів , персоналу дитячого табору «Дубрава»;
- є можливість використати для реабілітації переваги відпочинку на природі,  «зеленого туризму», сільського стилю життя
(дитячий табір «Дубрава» розташовано в одній з приєднаних до ОТГ громад у мальовничому місці на українській природі).
Наявність Центру суттєво зменшить рівень конфліктності соціального середовища та сприятиме покращенню соціально-
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психологічного клімату в ОТГ,  сприятиме розвитку людського потенціалу ОТГ через створення  робочих місць для
висококваліфікованих кадрів.
Продукт проекту: Діючий центр соціально-психологічної реабілітації колишніх учасників АТО та переселенців, укомплектований
кваліфікованими фахівцями та розташований у мальовничому місці на сільській території, в якому послуги з соціально-
психологічної реабілітації надаються на рівні діючих стандартів, з оплатою з бюджету ОТГ та із залученням спонсорських коштів
Використання продукту проекту забезпечуватиме такі очікувані локальні результати:

Ø за індикаторами соціальних ефектів:
- N осіб-колишніх учасників АТО пройшли соціально-психологічну реабілітацію
- L осіб вимушених переселенців пройшли соціально-психологічну реабілітацію
- М% від кількості осіб-жителів Лісової ОТГ, які потребують реабілітаційних послуг, пройшли реабілітацію
- Z осіб-колишніх учасників АТО, які поступили з інших територіальних громад, пройшли  реабілітацію
- на G% зменшено кількість випадків соціальних конфліктів з участю колишніх учасників АТО
- на D% зменшено кількість випадків суїцидів з участю колишніх учасників АТО
- на R% зменшено кількість випадків соціальних конфліктів з участю вимушених переселенців
- створено A нових якісних робочих місць для кваліфікованих лікарів-спеціалістів
- створено B нових якісних робочих місць для медичного персоналу
- на S% у середньому підвищилася заробітна плата лікарів
- на U% у середньому підвищилася заробітна плата медичного персоналу

Ø за індикаторами фінансово-економічних ефектів:
- на Х% зменшено вартість надання реабілітаційних послуг порівняно з відомими спеціалізованими клініками
-   W  тис.  грн.  склала економія бюджетних коштів ОТГ на реабілітаційних та транспортних витратах на доставку пацієнтів до
спеціалізованих клінік в інших містах
- Q тис. грн. склали додаткові надходження до бюджету Лісової ОТГ за рахунок оплати реабілітаційних послуг для пацієнтів з інших
територій (кошти з бюджетів інших територіальних громад, державного,  обласного, районного бюджетів, від спонсорів та
меценатів тощо)
- V тис. грн. склали додаткові надходження до бюджету ОТГ за рахунок послуг з відпочинку та оздоровлення унаслідок
відтворення працездатного стану дитячого табору відпочинку «Дубрава»

Ø за індикаторами політичних ефектів
- з В% до С% підвищилася задоволеність членів Лісової ОТГ соціально-психологічним кліматом у громаді (опитування)
- з D% до К% підвищилася довіра до влади в Лісовій ОТГ (опитування)
У більш віддаленій перспективі проект може забезпечити такі ефекти:
- розширення кола отримувачів  реабілітаційних послуг за рахунок всіх мешканців Лісової ОТГ та прилеглих громад, що мають
відповідні  проблеми
- покращення соціально-психологічного клімату,  зниження соціальної напруги та покращення криміногенної ситуації на територіях
користування послугами реабілітаційного центру Лісової ОТГ
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9. Вимоги до якості проекту
(основні обмеження )
Requirements

- діючий Центр соціально-психологічної реабілітації колишніх учасників АТО та переселенців
- Центр має бути укомплектований кваліфікованими фахівцями
- Центр має бути розташований у мальовничому місці на сільській території
- Послуги з соціально-психологічної реабілітації у Центрі мають надаватися на рівні діючих стандартів
- Оплата за послуги має здійснюватись з бюджету ОТГ та із залученням спонсорських коштів

ЗМІСТ: відремонтувати та оздобити, укомплектувати персоналом, забезпечити належність надання послуг та відкрити Центр
соціально-психологічної реабілітації, залучитись підтримкою мешканців ОТГ
ЧАС/ГРАФІК ВИКОНАННЯ: відкриття через дев’ять місяців від старту проекту
РЕСУРСИ: Бюджет проекту не має перебільшувати 600 тис. грн.

10. Основні види діяльності (групи робіт)
за проектом
Main activities

Основні види діяльності за проектом (пакети робіт).
1. Підготовчі роботи за проектом (розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями).
2. Виконання ремонтно-будівельних робіт.
3. Підбір персоналу Центру.
4. Закупівлі (обладнання, меблі) та облаштування кабінетів та палат.
5. Отримання ліцензії Міністерства охорони здоров’я України.
6. Відкриття Реабілітаційного центру.
7. Відпрацювання технології обслуговування пацієнтів.
8. Масово-роз’яснювальна робота серед мешканців ОТГ.
9. Підведення підсумків проекту.

Пакети робіт 2–8 формують складові продукту проекту, які у сукупності утворюють діючий Центр соціально-психологічної
реабілітації, функціонування якого забезпечить отримання очікуваних локальних результатів (см. Розділ 8) та позитивних
наслідків реалізації проекту, зокрема, покращення соціально-психологічного клімату,  зниження соціальної напруги та покращення
криміногенної ситуації на територіях користування послугами реабілітаційного центру Лісової ОТГ
Під час виконання ремонтних робіт можуть реалізовуватись роботи з підбору персоналу. Відкриття Центру може відбутись після
виконання пакетів 2–5.

11. Орієнтовна тривалість проекту, основні
періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones

- Орієнтовна тривалість проекту (в місяцях) - 11  місяців.
- Основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі
1 етап. Розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – 2 місяці.
2 етап. Виконання ремонтно-будівельних робіт на території дитячого табору «Дубрава», підбір персоналу центру – 4 місяці.
3 етап. Закупівлі спеціального обладнання, меблів для облаштування кабінетів та палат – 1 місяць
4 етап.  Отримання ліцензії Міністерства охорони здоров’я України, відкриття Реабілітаційного центру -2 місяці.
5 етап. Відпрацювання технології обслуговування пацієнтів, масово-роз’яснювальна робота серед мешканців ОТГ, підведення
підсумків проекту – 2 місяці.
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- Віхі проекту
- підготовчий етап завершено
- ремонтно-будівельні роботи та підбір персоналу завершено
- облаштування  кабінетів і палат завершено
- Реабілітаційний центр відкрито
- Проект завершено

12. Ресурси
Resources

1. Людські ресурси, які мають критичний вплив на отримання якісного продукту проекту:
· Медичний персонал (психологи, психіатри та психотерапевти), фахівці з соціальної роботи.
· Персонал ОМС, що управлятиме проектом.
· Персонал організації виконавця ремонтно-будівельних робіт.
· Персонал організації постачальника обладнання.
· Фахівці, які підтримують процес отримання ліцензії
· Фахівці з комунікації та зв’язків з громадськістю

2. Матеріально-технічні ресурси.
· Матеріали та обладнання для проведення ремонтних робіт
· Обладнання

3.Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
· Орієнтовна вартість проекту:   581 000 грн.
· Витрати за етапами проведення робіт за проектом та виконавці робіт:

- Розробка проекту (з урахуванням короткотермінового навчання працівників ОМС з управління проектами) –13 000 грн.
– фахівці ОМС

- Проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – 3 000 грн. - фахівці ОМС.
- Виконання ремонтно-будівельних робіт на території дитячого табору «Дубрава» - 250 000 грн. Спільне фінансування:

корпорація «Інтерпайп» - 50 000 грн., бюджет ОТГ – 100 000 грн., Державний фонд регіонального розвитку – 100 000
грн.

- Добір та підготовка персоналу Реабілітаційного центру  – бюджет ОТГ - 45 000 грн.
- Закупівлі спеціального обладнання кабінетів, меблів для облаштування кабінетів та палат – 200 000 грн.  Спільне

фінансування: ДФРР – 150 000. грн. волонтерські організації, громадська організація ветеранів АТО – 50 000 грн.
- Відкриття Реабілітаційного центру, відпрацювання технології обслуговування пацієнтів – 20 000 грн. бюджет ОТГ
- Отримання ліцензії Міністерства охорони здоров’я – 20 000 грн. бюджет обласної Ради.

- Організація обслуговування у Реабілітаційному центрі учасників АТО та переміщених осіб – 15 000 грн.  волонтерські
організації, громадська організація ветеранів АТО.

- Масово-роз’яснювальна робота серед мешканців ОТГ – 10 000 грн. волонтерські організації, громадська організація
ветеранів АТО.
o Підведення підсумків проекту. – 5 000 грн. бюджет ОТГ.
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· Потенційні джерела фінансування проекту та доля кожного учасника фінансування:
- Бюджет ОТГ – 186 000 грн.
- Корпорація «Інтерпайп» – 50 000 грн.
- Державний фонд регіонального розвитку – 250 000 грн.
- Обласна Рада – 20 000 грн.
- Волонтерські організації, громадська організація ветеранів АТО - 75 000 грн.

13. Ризики проекту
Risks

Найбільш ймовірними та небезпечними ризиками проекту є:
Фінансові – небезпека нестачі фінансування для реалізації проекту у повному обсязі. Заходи – пошук додаткових джерел
фінансування, зокрема на шляхах співробітництва з прилеглими громадами (перетворення Реабілітаційного центру на спільний
об’єкт комунальної власності), додаткове залучення приватних інвесторів, фондів міжнародної технічної допомоги.
Кадрові – нестача кваліфікованих медичних кадрів. Заходи – пошук спеціалістів серед випускників медичних вищих та середніх
начальних закладів, запрошення фахівців з інших міст та районів області з наданням їм місця проживання у таборі «Дубрава» чи,
як варіант в окремих випадках,  оренда або придбання квартир.
Управлінські – некваліфіковане управління проектом, недостатній рівень комунікацій зі структурами з управління охороною
здоров’я рай- та облдержадміністрації, медичними закладами, громадськими організаціями. Заходи – проведення
короткострокового навчання з основ управління проектами для команди проекту, можливо за дистанційною формою; залучення
кваліфікованих функціональних спеціалістів ОМС під загальним керівництвом голови ОТГ.

14. Сталість результатів проекту
Sustainability

Критичні фактори сталості проекту – фінансово-економічні, інституційні, соціальні.
Фінансово-економічна сталість – забезпечення постійної підтримки (комунікаційної, PR у ЗМІ здійснення ОМС бюджетних витрат
на реабілітацію із забезпеченням одночасного поповнення бюджету за рахунок діяльності Реабілітаційного центру; постійні
комунікації із корпорацією «Інтерпайп» з метою підтримки фінансової сторони співробітництва.
Інституційна сталість – формування передумов переведення Реабілітаційного центру  на організацію зі статусом  спільного об’єкту
комунальної власності прилеглих територіальних громад
Соціальна сталість – формування суспільної думки на підтримку діяльності Реабілітаційного центру як суспільно-корисного для
громади закладу з метою зміцнення факторів фінансово-економічної та інституційної сталості


