Приклад 14
Створення центру розвитку для дітей з особливими потребами на базі Ново-ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. У Центрі будуть працювати висококваліфіковані фахівці – психологи, соціальні педагоги, вчителі-логопеди, дефектологи, вчителі хореографії та лікувальної гімнастики. У якому будуть проводитися заняття для релаксації, зняття стресу і розслаблення, де буде розміщено унікальне обладнання-або спеціальне, що дозволить фахівцям працювати зі своїми підопічними в "м"яких" умовах, проведення профілактики і навіть лікування нервової системи та органів чуття. Для батьків дітей з особливими потребами та вчителями будуть проводитися навчання з метою підтримки і допомоги сім’ям в яких, виховуються ці діти.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту

Створення в Ново-ській ОТГ Центру для розвитку дітей з особливими освітніми проблемами
«Назва гасло»: «Без перешкод на шляху до успіху!» 
2. Назва організації, яка подає заявку 

Ново-ська міська рада
співзаявник – Відділ освіти виконавчого комітету Ново-ської міської ради
3. Призначення проекту
Purpose
Ново-ська ОТГ створено у 2015 році. у 2016 - успішно діяла без державної фінансової підтримки, реалізувавши усі заплановані проекти, створюючи структуру та плануючи Стратегію на наступні роки.
І лише із 1 січня 2017 року отримала усі функції ОТГ. До громади передано 8 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільних заклади. Станом на 1 вересня 2017 року у школах навчається 1934 дитини. У 2016/2017 навчальному році в інклюзивних класах навчалося 7 учнів, за індивідуальною формою – 37, у 2017/2018 навчальному році – в інклюзивних класах -14 дітей, на індивідуальній форі навчання за станом здоров'я – 16 дітей.
Виходячи з практики роботи, діти із затримкою психічного розвитку та легкою розумовою відсталістю, діти-інваліди становлять найчисельнішу групу серед тих, які потребують спеціальної допомоги у процесі навчання та соціальної адаптації. Учнівське середовище просто не прилаштоване для життя цих дітей. Інша нагальна проблема – упереджене ставлення до людей з особливими потребами. Це стає завадою на шляху до освіти, зайнятості, отримання послуг.
Дана проблема стосується не тільки дітей з особливими потребами, а й їх батьків, педагогів, мешканців громади, які пересікаються з цими дітьми у повсякденному житті. 
Проблема є сталою і найближчим часом не зникне без здійснення певних заходів, оскільки  сьогодні прийнято нормативний документ про забезпечення права на освіту дітей із затримкою психічного розвитку шляхом їх навчання у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів та відповідну поступову реорганізацію спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів для дітей із затримкою психічного розвитку. Тобто ці діти будуть навчатися разом з усіма дітьми громади. Проблема відповідає стратегії розвитку Ново-ської громади, зокрема її напрямку «СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ»; відповідає стратегічній цілі С.3. Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти. 

Альтернатива. Створити центр розвитку для дітей з особливими потребами на базі Ново-ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. У Центрі будуть працювати висококваліфіковані фахівці – психологи, соціальні педагоги, вчителі-логопеди, дефектологи, вчителі хореографії та лікувальної гімнастики. У якому будуть проводитися заняття для релаксації, зняття стресу і розслаблення, де буде розміщено унікальне обладнання-або спеціальне, що дозволить фахівцям працювати зі своїми підопічними в "м"яких" умовах, проведення профілактики і навіть лікування нервової системи та органів чуття. Для батьків дітей з особливими потребами та вчителями будуть проводитися навчання з метою підтримки і допомоги сім’ям в яких, виховуються ці діти.
4. Мета проекту
Objectives
Створити на базі Ново-ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Ново-ської міської ради, центр для розвитку дітей з особливими потребами  для забезпечення безперервної, комплексної реабілітації, за допомогою інноваційних методик и технологій, для організації реабілітаційної платформи для дітей обмеженими можливостями та їх батьків, забезпечення професійної підготовки педагогів. 
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість: 
	Ново-ська  ОТГ – ініціатор, здійснює фінансування проекту з бюджету громади
	Відділ освіти – управлння та координація роботи центру

3. Обласна психолого-медико-педагогічна консультація – партнер
4. Колектив та керівництво Ново-ської ЗШ І-ІІІ ступенів №4 – учасники проекту
5. Міська психологічна служба – партнери
6. Педагоги Рівнянської школи-інтернату -  партнери
7. Центр дитячої та юнацької творчості Ново-ської міської ради - партнери

Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив:
7. Діти з особливими потребами, їх батьки – бенефіціари 

Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані: 
8.  Районна центральна лікарня - партнер
9. ЖКГ Ново-ської ОТГ - здійснює ремонтно-відновлювальні роботи - виконавець робіт. 
10. Фонди з підтримки дітей з особливими потребами– співфінансування проекту – спонсори
11. Приватні інвестори - спонсори
6. Цільові групи 
Target group(s) 
1. Діти з особливими потребами – допомога кожній дитині подолати свою хворобу та інтегруватися у суспільстві
2. Батьки дітей з особливими потребами – потреба у просвітницькій роботі, консультування, налагодження контакту батьків і дитини, надання підтримки сім’ї.
3. відділ освіти Ново-ської ОТГ – потреба у вирішення важливої соціальної проблеми ОТГ
4. Педагоги шкіл Ново-ської ОТГ – отримання педагогічної допомоги по роботі з цією категорією дітей
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Визначте, хто є бенефіціарами проекту, які саме блага вони отримають
1. Діти з особливими потребами – отримують освітні послуги та  із соціально-психологічної реабілітації
2. Батьки дітей з особливими потребами – отримують  консультативну та практичну допомогу у вихованні та навчанні дитини
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Схарактеризуйте інноваційну ідею проекту:  
Буде створено Центр для розвитку дітей з особливими потребами, який буде надавати висококваліфіковану допомогу дітям с обмеженими можливостями, а саме: дітям-інвалідам, дітям з ЗПР. 
Переваги:
	Будуть працювати з дітьми спеціалісти різного профілю, перед якими полягає завдання допомогти кожній дитині подолати свою хворобу та інтегруватися у суспільство. 

Буде забезпечено безперервної, комплексної реабілітацію, навчання та отримання додаткових умінь по оволодінню соціально – побутовими навичками. 
Організація консултацій для батьків. 
Забезпечення  професійної підготовки пеадгогів для роботи з дітьми з особлими потребами (семінари, практикуми тощо). 
	Допомога в адаптації дітей в учнівському середовищі,  можливість створення умов для розвитку дітей, та їх навчання.
	 Реконструкція у приміщенні  школи (туалет, пандус, сходи, механічний пандус) для безперешкодного пересування дітей-інвалідів.
	 Створення у школі умов для навчання дітей з особливими потребами саме в цій школі.
	Спеціалізований автобус зможе підвозити всіх дітей до центру.
продукт проекту: 
 Центр для розвитку дітей з особливими потребами на базі школи для надання освітніх, реабілітаційних, консультаційних, медичних послуг для всіх дітей з особливими потребами  громади.
очікувані результати проекту через індикатори успішності 
У % покращиться мова дітей з ЗПР. 
Покращення розумових процесів у дітей
Адаптація та самореалізація дітей з особливими потребами
Створення безперешкодного доступу до школи;
У одному приміщенні діти зможуть отримати освітні послуги, реабілітаційні та медичні;
буде зменшено напругу батьків дітей з особливими потребами при першому зарахуванні до школи;
Педагогічні працівники із спеціальною освітою зможуть реалізувати себе за спеціалізацією;
кількість новостворених робочих місць – 3.
передбачувані довгострокові ефекти при реалізації продукту проекту – наслідки проекту.
Створення умов для отримання якісних послуг дітьми з особливими потребами, формування у мешканців громади свідомого відношення до людей з особливими потребами,  повноцінне залучення цих дітей до суспільного життя.
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
Основні обмеження 
діючий Центр для розвитку дітей з особливими потребами
 - Має бути укомплектований кваліфікованими фахівцями 
- Ново-ська школа №4 має бути підготовлена для прийому дітей з особливими потребами (пандус, туалет, механічний пандус, сенсорна кімната)
- Оформлення сенсорної кімнати у Центрі
 - Оплата фахівцям повинна здійснюватись з бюджету ОТГ 
ЗМІСТ: відремонтувати та оздобити, укомплектувати персоналом, відкрити Центр, залучитись підтримкою мешканців ОТГ та колективу Ново-ської ЗШ №4
ЧАС/ГРАФІК ВИКОНАННЯ: відкриття через три місяці від старту проекту
РЕСУРСИ: Бюджет проекту не має перебільшувати 500 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 кабінету та сенсорної кімнати. 
5. Відкриття Центру для розвитку дітей з особливими потрбами. 
6. складання плану роботи Центру.
7. Роз’яснювальна робота серед батьків дітей з особливими потребами. 
8. Підведення підсумків проекту. 
Пакети робіт 2–6 формують складові продукту проекту, які у сукупності утворюють діючий Центр та позитивних наслідків реалізації проекту.
Під час виконання ремонтних робіт можуть реалізовуватись роботи з підбору персоналу та вибору обладнаня для сенсорної кімнати т складання плану роботи Центру. 
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
- Орієнтовна тривалість проекту (в місяцях) – 3 місяці.
 - Основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі
1 етап. Розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – до місяця. 
2 етап. Виконання ремонтно-будівельних робіт на території школи, підбір персоналу центру – 1 місяць. 
3 етап. Закупівлі спеціального обладнання, меблів для облаштування кабінету та сенсорної кімнати – 1 місяць 
4 етап. Роз’яснювальна робота батьків дітей, підведення підсумків проекту – до місяця.
Віхі проекту 
- підготовчий етап завершено
 - ремонтно-будівельні роботи та підбір персоналу завершено 
- облаштування кабінету і сенсорної кімнати завершено 
- центр відкрито 
- Проект завершено
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Загальна характеристика ресурсів , які необхідні для реалізації проекту, його ОРІЄНТОВНУ ВАРТІСТЬ  і джерела фінансування:
1. Людські ресурси – голова ОТГ (т); педагоги школи (т);  вчителі-дефектологи (т), практичні психологи (т), лікарі; працівники будівельної служби (т).
2. Матеріально-технічні ресурси – придбання обладнання – бухгалтер (т), прийняття об'єкту (т).
3.Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
- орієнтовна вартість проекту - 400 грн.;
- потенційні джерела фінансування проекту – міський бюджет, спонсори.
13. Ризики проекту 
Risks
Подайте:
- перелік основних ризиків, які можуть виникнути в процесі реалізації проекту і вплинути на досягнення мети проекту
- відсутність спеціального обладнання;
- небезпека нестачі фінансових ресурсів (висока ціна на обладнання)
- відсутність і небажання працювати у Центрі фахівців (дефектологів, логопедів)
характеристики реагування на ризики
	укладання угод з педагогічними вузами на підготовку педагогів – спеціалістів
залучення фахівців з Рівнянської школи-інтернату

виготовлення обладнання для кімнати своїми руками
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Проект допоможе втрішити питання адаптації та навчання дітей з особливими потребами у навчальному закладі громади, знизить напругу батьків цих дітей, приверне увагу органів місцевого самоврядування до потреб дітей з особливими потребами, допоможе сформувати у мешканців громади позитивне ставлення до людей з інвалідністю, допоможе розкрити таланти дітей, залучення фондів, які працюють з дітьми-інвалідами до вирішення питань на місцевому рівні


