ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ
ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту

Програма регіонального розвитку
Назва завдання Державної
стратегії регіонального розвитку
на період 2020 року

Регіон, територія або місто, що
отримають вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту (грн.)
Очікуваний обсяг фінансування
проекту
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна та конкретна цілі
проекту

«Соціальна інклюзія учнів із порушенням
слуху: професійне орієнтування дітей,
навчання батьків та педагогів»
Миколаївська обласна державна адміністрація
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Код ЄДРПОУ 00022579
Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
вул. Адміральська, 4-а, м. Миколаїв, 54001
Код ЄДРПОУ 31193118
Розвиток людського потенціалу
4.1 Люди
Розвиток соціального партнерства та
соціальної відповідальності всіх суб’єктів у
регіонах у контексті забезпечення розвитку
інтелектуального потенціалу та нагромадження
людського капіталу
Миколаївська область

36 місяців
4 764 444 грн.
1 рік
2 рік

Разом
4 764 444
Підвищення
регіонів

2 954 148
рівня

905 148
-

3 рік
905 148
-

конкурентоспроможності

Конкретні цілі:
1. Упровадження моделі соціальної інклюзії в
життя суспільства Миколаївської області
2. Розвиток особистості учнів з порушенням
слухової функції та активізація їх у процесах
визначення себе, свого місця у світі професій
3. Організація та забезпечення наукового й
методичного
супроводу
підвищення

Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

кваліфікації педагогів у напрямі професійної
орієнтації глухих дітей
Цільові групи по даному проекту:
- діти з інвалідністю по слуху;
- батьки дітей з інвалідністю;
- працівники
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти, школи-інтернату;
- фахівці навчальних закладів області та
країни, Українського товариства глухих,
обласного центру зайнятості;
- методисти,
викладачі,
екскурсоводи, майстри

Очікувані результати проекту

Економічна або бюджетна
ефективність реалізації проекту

підприємці,

Результат: 1.1. Розроблена сучасна система
освітніх та психологічних послуг для дітей з
особливими освітніми потребами.
Результат: 1.2. Закуплено мікроавтобус.
Результат: 1.3. Створено можливості та
ресурси, необхідні особам з порушенням слуху
для того, щоб у повному обсязі брати участь в
економічному, соціальному та культурному
житті суспільства.
Результат:
2.1.
Сформовано
професійні
інтереси та адекватне сприйняття власних
можливостей учнів із порушенням слуху.
Результат: 2.2. Підвищено рівень батьківської
компетентності
в
питаннях
виховання,
навчання та вибору професії глухої дитини.
Результат:
3.1.
Підвищено
рівень
підприємницької
та
профорієнтаційної
компетентності педагогів у питанні вибору
професії глухої дитини.
Основними факторами ефективності та
економічної доцільності впровадження даного
проекту є:
- можливе зменшення витрат держави на
утримання по інвалідності випускників
школи-інтернату
- створення нових робочих місць

Інші економічні вигоди
Соціальний вплив

Екологічний вплив
Основна діяльність за проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та реалістичності
виконання проекту

Покращенні якості та ефективності надання
освітніх послуг дітям з інвалідністю та
подальша інтеграція їх у суспільство.
Проект не передбачає негативного впливу на
навколишнє середовище
1. Розробка змісту культурно-освітніх та
профорієнтаційних заходів, психологічних
тренінгів для дітей, які мають порушення слуху
та їхніх батьків
2. Проведення тендерних торгів, придбання
автобусу шляхом проведення публічних
закупівель.
3. Розширення географії сприйняття світу
глухої дитини з підприємствами, ремеслами та
виробництвом у Миколаївській області
4. Розширення кола знань про професії через
соціальні практики. Формування та розвиток
особистісної гідності
5. Організація просвітницької роботи з
батьками
6. Розробка навчально-методичного комплексу
щодо формування підприємницької та
профорієнтаційної компетентності педагога
7. Проведення семінарів, тренінгів, майстеркласів для педагогів
Дефекти слуху накладають своєрідний
відбиток на професійне самовизначення глухих
старшокласників, їхні професійні інтереси
значно ширші за ті можливості, які надає їм
чинна система професійної освіти.
Фахівці Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти та школиінтернату створять умови для навчання та
ознайомлять педагогів, батьків й учнів із
сучасними освітніми методиками та
інноваціями у напрямі професійної освіти.
Міжвідомча партнерська взаємодія фахівців
Українського товариства глухих, обласного
центру зайнятості, представників бізнесу
Миколаївської області, освітніх закладів
України та регіону, громадських організацій
допоможе змінити акценти в напрямі пошуків
нових шляхів розвитку життєвої компетенції,

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг
національного виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг іноземного
виробника, які використовуються
під час реалізації проекту
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли виданий)
Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для
реалізації проекту
Телефон, факс, електронна пошта
замовника проекту

►

соціальної адаптації та професійного
орієнтування глухих дітей
Сталість результатів реалізації проекту
забезпечує Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
3471869,0 (73 %)

1 300 000,0 (27 %)

-

Ініціатор проекту: Миколаївська обласна
державна адміністрація
тел./факс (0512) 37 01 36
сапсе1аг(я),тк. eov.ua
Замовник проекту: Миколаївський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти
тел./факс (0512)37 85 89,
тоірцо(й)тоірро.тк.иа

