
Протокол розбiжностей
за результатами розгляду проекту Jъ 1475 кЩiти рiзнi - дiти piBHi>

ПРОеКТ 1475 <ЩiТИ РiЗНi - ДiТИ piBHi> цiкавий своею iдеею _ з€lJIучення дiтс:йз розладоМ аутичногО спектру до активностей, що потребують розвитI[уоб'емного мислення, Щiти з цим дiагнозом характеризуються порушенням
СОЦiаЛЬНОi ВЗаеМОДii, аЛе МаЮТЬ чудову механiчну пам'ять, гарнi когнiтивнi
завдатки, iнколи - високий iнтелект. Вони проявляють iнодi просто генiалыri
здiбностi - до малювання, музики, конструювання, математики тощо. I можут:ь
у дорослому вiцi реалiзовуватися саме в цих напрямках. Тому такий прое*т
може вiдкрити гарнi перспективи для ik гrодалъшого розвитку i професiйнот
орiснтацii.

Але, за результатами проведення експертизипроекту М 1475 <!iти рiзнi -дiти piBHi> та за результатами комунiкацii з автором проекту Чеславськиtи
Володимиром евгеновичом (далi - Автор), яка вiдбуласъ 26.07.2O2l, складен,о
протокол розбiжностей про виявленi порушення дiючого законодавства, як:i
унеможливлюють реалiзацiю проекту, а саме:

l. проект не с загальНодоступFIим У зв'язкУ з тим, що передбача.
проведення навчання дiтей лише на базi I]eHTpy соцiально-психологiчноi
реабiлiтацii дiтей та молодi з функцiонаJIьними обмеженнями Подiльськог.,
району MicTa Киева (далi - I-{eHTp) i не передбачае залучення дiтей iнших
ocBiTHix закладiв (шкiл) тощо, обмежуе piBHi права i можливостi осiб/дiтей, якi
виявлятЬ бажання брати участь (порушення ст. 11, п. 2.2пп.9 Положення пр()
Громадський бюджет MicTa Кисва (рiшення КМР вiд 06.о2.2о20 J\b 4/8174.
затвердженого рiшенням КиiвськоТ мiськоI ради вiд 06.02 .202О Ns 4/8 П\;2, в просктi зазначено, що кАдреси, назви установи/закладу, будинку:;
просп, Правди, 4>. Зазначена адреса - це юридична адреса L{eHTpy. На сьогоднi
примiщення IdeHTpy за адресою: м. КиТв, просп. Правди, буд. 4 зачинено н'
реконструкцirо будiвлi i установа тимчасово знаходиться за адресою: м. Киiъ,
просп. Правди, буд Зз, яке, в свою чергу, потребуе проведення певних
ремонтних робiт для створення належFIих умов для перебування дiтей з
iнвалiднiстю (проводяться заходи щодо видiлення додаткових коштiв на
проведення поточного ремонту I_{eHTpy). Зазначенi данi не дають змоги надання
позитивного експертного висновку;

3. бюджет проекту мiстить певнi розбiжностi, а саме:
кiлькiсть наборiв lцлЯ проведенI{я заFIяl,Ь з робототехнiки - 2О одиницъ, а
кiлькiсть сертифiкатiв дJrя дiтей, якi пройдуть навчання з програмування
зазначено 15 одиниць. IIитання, кому ще 5 наборiв для проведення занять з
робототехнiки, загаJIьною BapTicTro 7,50 ,гис. грн? (зi слiв Автора, додатковi
набори потрiбнi для замiни при пошколженнi);



В бЮДЖеТi ЗаЗНаЧеНО ОПЛаТу tIослуг за кПсихологiчна корекцiя вiнклюзивному класi>> на заг€шьну суму 30,0 тис. |рн, €Lле в Щентрi працюю.гь
фаХiВЦi, ЯКi НаДаЮТЬ ПОслугу iз соцiальноi реабiлiтацii особам зiнтелектуаJIьними та психiчними розладами. Виходячи iз зазначеного, проект
дублюе завдання/послуги, виконання яких покладено на Центр. Зазначено
придбання канцелярськиХ ToBapiB на загалЬну сумУ 1,0 тис. |рн, але вiдсутнiй
детЕLльний опис ToBapiB (найменування, кiлькiсть, вартiстъ);

4, ПРОеКТ ПОВИНеН бУТИ Реалiзований виключно фахiвцями високо.о
рiвня, якi мають позитивниЙ досвiд роботи з такими дiтьми, гарно володiюr.ь
специфiкою навчання в iнклюзивних групах дiтей. В просктi Двтор з€вначив
вiдповiдальним пiдроздiлом го <вiчна Украiны. Автор не надав
пiдтвердЖуючиХ документiВ ш{одО квалiфiкацii фахiвцiв, якi будуть
безпосередньо працювати з дi,гьми, про|рами проведення навч€lльних та
корекцiйних занять тощо (зi слiв Автора, на сьогоднi йдуть переговори щодоорганiзацii та проведення тренiнгу стосовно дiевостi проведення навчань ilз
залученНям дiтей на базi органiзацiТ, яка надае зЕвначенi послуги);

5, проект передбачае TepMiH реалiзацiТ проекту лише 2 (два) мiсяцi, а з
метою досягнення очiкуваного резуJIь,гату робота з дiтьми такого дiагнозу е
довготрИваJIа, Ще ризиКований фактор для успiшноi реалiзацii проекту (зi слiв
Автора, TepMiH реалiзацiТ 4 мiсяцi);

6, В проектi чiткО не визначена цiль, а також незрозумiло, чому
конкретно будуть навLIаl,ися дiти - програмуванню чи робототехнiцi Brobots
Arduino Uno RЗ Basic? Бtо/lжет проекту, передбачае одну дiяльнiсть, а описова
частина - iншу;

7, в роздiлi проскту кОрiснтовний план заходiв з реалiзацii проекту>
зазначено <<Навчання о}I-лайн дiтей з аутизмом разом з ix батьками). Питання,
так в якому форматi бУлуrо провOлитися уроки: on-line чи оЁliпе? Якщо on-line,
то навiщо примiще}Iня I{ен,гру, lrридбання ноутбука, БФП XEROX та iнших
матерiалiв? Яка рОJIь батъкiв на уроках? Вiдсутнiй чiткий план заходiв/дiй.

за результа,гами koMyttikaTriT iз Автором проекту, рекомендовано усунути
виявленi зауваженtlя, якi зазIIачеIIо виrце.
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