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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеси «Соціальне партнерство»                           на 2019-2020 роки

Міська цільова програма розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4211-VIІ (далі – Програма).
Метою Програми визначено впровадження системи розв’язання суспільно важливих соціальних проблем міста Одеси із залученням на конкурсній основі недержавних організацій, громадських об’єднань та їх відокремлених підрозділів із статусом юридичної особи, органів самоорганізації населення, творчих спілок до надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення та реалізації проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства за рахунок коштів міського бюджету.
Програма спрямована на створення умов для розвитку конкуренції серед надавачів соціальних послуг шляхом впровадження прозорого конкурсного відбору, розвиток альтернативних моделей надання послуг.
На виконання Програми у 2019 році витрачено 4 748,9 тис.грн,                          в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Одеси профінансовано                1 760,6 тис.грн, додатково залучено коштів на суму 2 988,3 тис.грн. Виконання Програми у 2019 році здійснювалось за такими напрямами.

І. Організаційно-методичне забезпечення.
1.1. Створення конкурсної комісії з визначення соціального замовлення.
Розпорядженням міського голови від 25 квітня 2019 року № 314 затверджено Положення про умови та порядок здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету м. Одеси (далі – Положення). 
Згідно з Положенням замовники соціальних послуг – це виконавчі органи Одеської міської ради, що є розпорядниками бюджетних коштів та на яких покладається обов’язок з організації надання соціальних послуг чи виконання соціальних програм. Рішення про проведення конкурсу приймається замовником соціальних послуг. Для розгляду конкурсних пропозицій замовник соціальних послуг утворює постійно діючу конкурсну комісію.  До складу конкурсної комісії включаються представники замовника соціальних послуг, громадських об’єднань, що представляють інтереси соціальних груп, які є потенційними отримувачами соціальних послуг, наукових установ, фахівці з питань надання соціальних послуг. 
У 2019 році замовниками соціальних послуг (департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради) були створені конкурсні комісії з визначення соціального замовлення.
1.2. Створення конкурсної комісії з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на які виділяється фінансова підтримка та забезпечення її діяльності.
Розпорядженням міського голови від 25 квітня 2019 року № 315 створена конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси, та здійснення моніторингу їх виконання і затверджений її склад.
1.3. Проведення навчальних тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства з питань розробки та подання соціальних проєктів (заходів) для участі у конкурсі.
Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради були проведені робочі зустрічі з представниками інститутів громадянського суспільства з питань розробки та подання соціальних проєктів (заходів) для    участі у конкурсі.
Крім того, відповідальними виконавцями – головними розпорядниками бюджетних коштів, надавалась підтримка переможцям конкурсу в роботі                   з органами Державної казначейської служби.
1.4. Проведення навчальних тренінгів для потенційних надавачів соціальних послуг з питань участі у соціальному замовленні.
У 2019 році проводились наради з представниками недержавних суб’єктів – потенційних надавачів соціальних послуг, на яких надавались роз’яснення щодо процедури та умов проведення конкурсу та подальшої реалізації проєктів з використанням механізму соціального замовлення.
1.5. Визначення потреб населення м. Одеси у соціальних послугах.
На підставі наказу Міністерства соціальної політики України                          від 20 січня 2014 року № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» з урахуванням пропозицій громадських організацій міста Одеським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді проводилась оцінка потреб для здійснення соціального замовлення в м. Одесі.
На підставі проведеного моніторингу, відповідно до пріоритетів соціального замовлення та з урахуванням потреб осіб/сімей, що потребують надання соціальних послуг, замовниками соціальних послуг – виконавчими органами Одеської міської ради (департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради та департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради), було визначено предмет соціального замовлення, перелік категорій отримувачів, орієнтовну чисельність отримувачів та орієнтовний граничний обсяг фінансування для реалізації у напряму Програми.


ІІ. Реалізація проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства.
Відповідно до Програми умови та порядок проведення конкурсу                з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси, затверджені розпорядженням міського голови від 11 квітня 2019 року                   № 265.
Згідно з розпорядженням міського голови від 12 квітня 2019 року                        № 266 з 15 квітня 2019 року оголошений конкурс з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2019 році. До участі                    у конкурсі були допущені такі інститути громадянського суспільства: громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, творчі спілки, органи самоорганізації населення, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.
24 травня 2019 року відбулося засідання комісії для проведення конкурсного відбору проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізуються за рахунок коштів бюджету                м. Одеси, та здійснення моніторингу їх виконання. Для участі в конкурсі подано 42 проєкти за 11 номінаціями.
30 травня 2019 року були підбиті підсумки оцінювання конкурсних пропозицій і визначено рейтинг конкурсних пропозицій та переможців                      у кожній із 11 номінацій.
2.1. Соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація.
І номінація «Соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація» (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 130,0 тис.грн, залучені кошти – 139,0 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- громадська організація інвалідів «Дорога добра» – «Організація культурно-дозвільної діяльності для людей з обмеженими можливостями» (освоєно 20,0 тис.грн, залучені кошти – 50,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- спортивний захід «Мама, тато, я – спортивна сім’я», в якому брали участь діти з інвалідністю та їх батьки. За підтримки спонсорів було придбано подарунки для учасників та організовано пригощання солодощами;
- організовані поїздки до зоопарку, театру та кінотеатру для дітей та їх батьків;
- із червня по вересень двічі на тиждень були організовані виїзди до моря, на пляж для людей з інвалідністю, на якому проведено конкурс фігур з піску, які ліпили діти разом з батьками. Також святкували дні народження, проводили ігри;
- проведено тренінг для людей з інвалідністю на тему, що інвалідність не є перешкодою для повноцінного життя і досягнення своєї мети;
- за бюджетні кошти було придбано матеріали та інвентар для проведення майстер-класів із бісероплетіння, малювання, ліплення з глини, кулінарії та візажу для дітей з інвалідністю.
У ході реалізації проєкту підопічні на заходах та зустрічах відчували свою значимість. Громадська організація надає особам з інвалідністю психологічну підтримку та можливість відчувати себе потрібними, корисними в суспільстві та бути його невід’ємною частиною;
- громадська організація «Інститут охорони здоров’я та соціального захисту інвалідів» – «Мультиплікація (анімація) як засіб реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю» (освоєно 70,0 тис.грн, залучені кошти –                  79,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- навчальні заняття для родин дітей з інвалідністю та з вадами психофізичного розвитку з питань психологічного та емоційного підходу до творчості;
- майстер-клас з техніки мультиплікації для підопічних громадської організації «Інваліди спорту», Одеської благодійної організації «Сонячні діти», школи-інтернату № 75 та їх батьків;
- в центральній міській бібліотеці ім. І. Франка була проведена виставка колекції робіт з техніки мультиплікації, в якій презентовано роботи дітей з інвалідністю;
- за бюджетні кошти було придбано фото-, відео- та комп’ютерне обладнання для функціонування кімнати мультиплікації;
- розроблені методичні матеріали та рекомендації для підопічних, створена батьківська група «Промінь».
У рамках проєкту були укомплектовані різновікові творчі групи людей з інвалідністю та з вадами психофізичного розвитку щодо навчання методиці створення мультиплікації. Розпочато підготовку фахівців з мультиплікації за підтримки творчої студії «13» та волонтерів. Реалізація такого проєкту довела, що мультиплікація (анімація) дуже важлива як засіб реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю. Вона дає можливість залучити до творчості ці вразливі групи населення;
- громадська організація «Особливі діти» – «Соціально-психологічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю» (освоєно 40,0 тис.грн, залучені кошти – 10,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- фестиваль «Щаслива – Я» спільно з громадською організацією «Здорове суспільство», спрямований на підвищення психоемоційної оцінки у жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Жінки брали участь у майстер- класах по догляду за шкірою обличчя, тілом, волоссям, з йоги, здорового харчування, візажу, стилю. Також проведено групові психологічні заняття;
- створено відеоролик про послугу раннього втручання та проведено його трансляцію на телебаченні задля популяризації та інформування населення, зокрема сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю.
Реалізація такого проєкту дозволяє підвищити психологічну підтримку сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та їх інформованість щодо послуг, що надаються таким сім’ям. Проведення фестивалю дає можливість жінкам, які виховують дітей з інвалідністю, відчути себе значущими та потрібними, бо коли жінка щаслива, то і дитина поруч з нею відчуває щастя, значимість та любов.
2.2. Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю.
ІІ номінація «Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю» (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 118,8 тис.грн, залучені кошти – 390,1 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- благодійна установа «Духовне відродження» – «Програма духовно-морального виховання і соціально психологічної реабілітації дітей,                         які перебувають у складних життєвих обставинах «Шанс» (освоєно –         49,5 тис.грн, залучені кошти – 70,1 тис.грн).
У рамках проєкту організована поїздка до с. Яблуниці, де організовано табір для дітей, які знаходяться на обліку в поліції та перебувають в складних життєвих обставинах. Діти займались спортом, проводили багато часу на свіжому повітрі, брали участь в різноманітних іграх інтелектуального характеру. Також проводились і культурні заходи – спільні перегляди фільмів, дискотеки тощо.
У ході реалізації цього проєкту діти, які опинились в складних життєвих обставинах, пройшли соціально-психологічну реабілітацію, отримали духовно-моральну підтримку, відпочили та оздоровились                            в умовах неймовірної краси природи Карпат;
- громадська організація Християнська місія «Нове життя» – «Соціальне патрулювання» (освоєно 69,3 тис.грн, залучені кошти –                   320,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- соціальні патрулювання, в процесі яких було направлено більше                      200 осіб без визначеного місця проживання до реабілітаційних центрів та інших спеціалізованих закладів за власним бажанням;
- 5 днів на тиждень в орендованому приміщенні за адресою: м. Одеса,                                 вул. Стовпова, 19а проводилися прийоми безхатченків. Їх годували та надавали гігієнічні послуги;
- надруковано та розповсюджено афіші «Допомога безхатченкам, алко- та наркозалежним» задля обізнаності цільової аудиторії та, з необхідності, звернення їх по допомогу;
- проведені профілактичні зустрічі «12 кроків» з психологами для нарко- та алкозалежних осіб у Консультативно-амбулаторному центрі;
- організовані акції з роздачі речової гуманітарної допомоги. За                            5 місяців було роздано 5000 кг речей та одягу особам без визначення місця проживання та нужденним одеситам.
Завдяки реалізації такого проєкту люди, які потрапили в тяжку життєву ситуацію, в тому числі безхатченки, нарко- та алкозалежні особи, можуть отримати всебічну допомогу та підтримку, внаслідок частково вирішується проблема зростання числа в місті Одесі такої категорії осіб;
- громадська організація «Клуб вболівальників футболу Одеси» –                   «Назустріч мрії «Я обираю футбол». Проєкт було реалізовано громадською організацією без залучення коштів бюджету м. Одеси.
2.3. Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі.
ІІI номінація «Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії                            у м. Одесі (головний розпорядник коштів – департамент охорони здоров’я  Одеської міської ради, освоєно – 95,1 тис.грн, залучені кошти –                      138,1 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- громадська організація «Медична правда» – «Соціальний супровід наркозалежних – учасників програми замісної підтримувальної терапії                          в м. Одесі» (освоєно 60,0 тис.грн, залучені кошти – 124,0 тис.грн).
При комунальній установі «Міський психіатричний диспансер» громадською організацією «Медична правда» організовано забезпечення соціальними працівниками надання послуг щодо консультування з питань ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатитів, направлення на реабілітацію, діагностики, лікування та формування прихильності серед учасників програми замісної підтримувальної терапії. Були проведені консультації                      з 10 учасниками замісної підтримувальної терапії, 3 робочі зустрічі з медичними працівниками комунальної установи «Міський психіатричний диспансер» та 4 групові заняття з учасниками замісної підтримувальної терапії на теми: «Етапи одужання», «Заперечення»;
- благодійна організація «100 відсотків життя. Одеса» – «Жити                            на 100 відсотків» (освоєно 35,1 тис.грн, залучені кошти – 14,1 тис.грн).
Для реалізації соціального проєкту «Жити на 100 відсотків» комунальною установою «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом», благодійною організацією «100 відсотків                    життя. Одеса»  та департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради був укладений договір № 841 від 19 серпня 2019 року на загальну суму                          35,1 тис.грн на виготовлення поліграфічних інформаційних матеріалів для реалізації заходів проєкту.
2.4. Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку.
ІV номінація «Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку» (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 140,0 тис.грн, залучені кошти – 471,5 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- благодійна організація «Соціального захисту старості громадян «Теплий дім» – «Інформаційний простір для літніх» (освоєно 50,0 тис.грн, залучені кошти – 203,4 тис.грн). Проведено наступні роботи:
- виготовлено інформаційний бюлетень до Міжнародного дня людини похилого віку та календарі з порадами щодо роботи на комп’ютері;
- проведено виставку, де були представлені творчі роботи членів організації з кулінарії, вишивання тощо;
- проведені змагання із шахів та шашок;
- проведені лекції на різні теми, а саме: сучасна комунікація, спілкування в соціальних мережах, користування платіжними системами              в мережі «Інтернет», профілактика різних захворювань та збереження здоров’я в похилому віці;
- проведено консультації психолога, психотерапевта та антистресовий тренінг з елементами музичної терапії;
- за рахунок залучених коштів підопічним організації було видано                       200 продуктових наборів.
Завдяки реалізації проєкту близько 200 людей похилого віку отримали кваліфіковану допомогу фахівців, навчились орієнтуватись в сучасному світі технологій, налагодили стосунки з оточуючими, знайшли друзів, підвищили свою затребуваність, чим покращили якість свого життя; 
- громадська організація «Академічний центр «Наука та освіта» – «Пам'ять поколінь: долі одеситів – спецпоселенців та репатріантів:                        1930-1950-і роки» (освоєно 15,0 тис.грн, залучені кошти – 25,0 тис.грн). Проведено наступні роботи:
- придбане комп'ютерне приладдя, а саме комплектуючі та витратні матеріали до оргтехніки для роботи з документами фонду фільтраційних матеріалів; виготовлено електронні копії карток репатріантів, радянських військовополонених, остарбайтерів та інших громадян, які зазнали фільтрації;
- проведена 7-а науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання».
Завдяки реалізації проєкту були поновлені імена і долі                      одеситів – спецпоселенців і репатріантів, розкриті нові факти висилки громадян Одещини на спецпоселення у 1930-1950-і роки і повоєнні процеси фільтрації та репатріації. До роботи були залучені люди похилого віку задля їх психологічної реабілітації;
- громадська організація «Одеське товариство пенсіонерів» – «Соціальний центр – «Пенсіонер – пенсіонеру» (освоєно 50,0 тис.грн, залучені кошти – 224,1 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- відремонтовано приміщення офісу організації, де проводились усі заходи;
- організовано лекції та семінари щодо здорового способу життя, зокрема харчування, в похилому віці;
- організовано екскурсії та благодійні обіди;
- організовано святкування Міжнародного дня людини похилого віку, днів народжень підопічних організації та державних свят: Дня Перемоги,      Дня визволення м. Одеси від нацистських окупантів та Міжнародного жіночого дня;
- проведено заняття зі скандинавської ходьби.
Основним завданням проєкту було створення соціального центру «Пенсіонер – пенсіонеру» задля підтримки та реабілітації найнезахищенішіх верств населення – людей похилого віку та людей з інвалідністю. Проживання у комфортних умовах соціального центру, оздоровлення, культурна програма здійснюють позитивний вплив на здоров’я літніх людей та людей з інвалідністю. У ході реалізації проєкту були проведені підготовчі роботи з ремонту орендованого приміщення під соціальний центр; за бюджетні кошти закуплені будівельні матеріали, обладнання (меблі, побутова техніка) та інвентар. У зв’язку з тим, що ремонт приміщення ще триває, мета проєкту виконана частково;
- громадська організація «Всеукраїнська спілка активного довголіття    «ІТ-бабусі» – «Проведення всеукраїнського фестивалю «Планета довгожителів» до Міжнародного дня людей похилого віку» (освоєно                             25,0 тис.грн, залучені кошти – 19,0 тис.грн).
У ході проведення всеукраїнського фестивалю «Планета довгожителів» до Міжнародного дня людей похилого віку були проведені наступні заходи:
- святковий концерт, модний показ етнічної колекції одягу за участю моделей віком 60+;
- флешмоб «Бабусі плюс внуки»;
- майстер-клас з фотографування, фотовиставка;
- майстер-клас з декоративного макіяжу, з користування смартфоном;
- соціальна акція допомоги літнім людям «Чужих стариків не буває»;
- соціальний показ фільму «Поводир»;
- змагання «А нумо, бабусі» за підтримки громадської організації «Спорт для всіх»;
- музично-поетична конференція на тему історичної пам’яті «Згадаймо всіх поіменно».
Також на фестивалі було організовано частування учасників та гостей, роздруковано 200 примірників інформаційних флаєрів.
Проведення щорічного фестивалю наприкінці туристичного сезону приваблює до Одеси пенсіонерів з різних міст України. Завдяки цьому Одеса стає центром для обміну досвідом і проведення освітніх, оздоровчих та творчих заходів для реінтеграції пенсіонерів до активного життя в суспільстві.
2.5. Збереження сімейних цінностей.
V номінація «Збереження сімейних традицій» (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 120,0 тис.грн, залучені кошти – 124,0 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- громадська організація «Пересипчанка» – «Громадський табір «Промінь надії» для «дітей вулиці» (освоєно 70,0 тис.грн, залучені кошти – 39,5 тис.грн).
На виконання проєкту було організовано літній дитячий табір та придбані продукти харчування для його роботи. У таборі організовано   екскурсії до музеїв міста, зоопарку, ботанічного саду; проведено спортивні олімпіади, творчі змагання та заняття в гуртках дитячого центру «Зоресвіт». Завдяки реалізації проєкту вирішується проблема бездоглядності «дітей вулиці». Діти знаходяться в сприятливих умовах, з гарантованим харчуванням, знайомляться з великою кількістю нових людей, навчаються комунікації, що стабілізує їхній емоційний стан та допомагає відчути себе частиною дружнього і великого співтовариства;
- громадська організація «Правова корпорація» – «Юридичне піклування»  (освоєно 20,0 тис.грн, залучені кошти – 74,5 тис.грн). 
У рамках проєкту проведено технічне обслуговування офісної техніки, а саме відновлено та заправлено картриджі, закуплено канцелярське приладдя для більш ефективної роботи з надання правової допомоги та консультацій особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам АТО,                     а також малозабезпеченим мешканцям міста Одеси.
Завдяки реалізації проєкту підвищено та поліпшено соціальний захист осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення; сформована комплексна система реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю шляхом надання їм юридичних консультацій з правових питань. Під час такої роботи надавалася не тільки інформація про їх правове становище та можливості захисту прав, а й реальна юридична допомога, завдяки якій ветерани війни, особи з інвалідністю, малозабезпечені верстви населення отримали субсидії, пільги на встановлення та користування телефоном, з оплати житлово-комунальних послуг, пільги щодо сплати податків, безкоштовне медичне обслуговування;
- громадська організація «Рада багатодітних сімей «Майбутнє Одеси» – «Уроки доброти» (освоєно – 30,0 тис.грн, залучені кошти – 10,0 тис.грн).
У рамках реалізації проєкту були надруковані книги дитячого письменника Сергія Бакуменка «Малятам про собачок» та «Малятам про пташок» тиражем по 300 примирників. Ці книги були подаровані дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та хворим дітям. Для цього було організовано захід «Урок доброти» з проведенням зустрічей у притулках, на території дендропарку Перемоги, в актовому залі Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради,                  в Одеському онкологічному диспансері. Зміст книжок Сергія Бакуменка вчить молодше покоління доброті, любити своїх близьких, поважати старших, допомагати людям та тваринам, а також запобігає буллінгу і пропагандує здоровий спосіб життя.
2.6. Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому                     та в стаціонарних установах.
VІ номінація «Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі              на дому та в стаціонарних установах» (головний розпорядник                      коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 120,0 тис.грн, залучені кошти – 463,7 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- благодійна фундація «Хесед Шаарей Ціон» – «Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі вдома та в стаціонарних умовах» (освоєно 70,0 тис.грн, залучені кошти – 163,7 тис.грн).
У рамках проєкту проведено навчальний семінар-тренінг для групи соціальних працівників за участю провідних фахівців міста Одеси у сфері психології, фізіотерапії для поліпшення якості медико-соціальної, соціально- психологічної та соціально-побутової допомоги одиноким людям похилого віку, тяжкохворим непрацездатним громадянам вдома та в стаціонарних умовах.
Також були проведені планові заходи із соціальними працівниками та родичами клієнтів програми «Збереження пам’яті» з питань захворювань. Придбано нове реабілітаційне обладнання більш вищої якості за програмою «Домашня реабілітація».
Завдяки реалізації проєкту збільшилась кількість та якість медико-соціальних і соціально-побутових послуг, що надаються клієнтам                    благодійного фонду «Хесед Шаарей Ціон» вдома і в стаціонарних умовах, за рахунок підвищення кваліфікації соціальних працівників і волонтерів; збільшилось забезпечення клієнтів засобами догляду;
	- громадська організація «Молодіжний центр розвитку» – «Лікуємо туберкульоз амбулаторно» (освоєно 50,0 тис.грн, залучені кошти –                              300,0 тис.грн).
У рамках проєкту надано допомогу хворим на туберкульоз, які є особами без визначеного місця проживання. На початку лікування кожен хворий отримав продуктовий набір, до складу якого входила олія, згущене молоко, гречана крупа, цукор, паштет, тушонка. Другий набір пацієнти отримували після двомісячного лікування, третій набір хворі отримували після успішного виліковування. Завдяки проєкту усі пацієнти, які були долучені до лікування, повністю вилікувані, чим зменшено резервуар туберкульозної інфекції серед осіб без визначеного місця проживання                     в м. Одесі.
2.7. Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
VІІ номінація «Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників АТО та членів їх сімей»  (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 30,0 тис.грн, залучені кошти – 247,0 тис.грн).
Виконавцем проєкту (заходу) визначена громадська організація «Всеукраїнська професійна асоціація підприємців» – «Нове життя. Продовження».
У ході реалізації проєкту були надані правові консультації особам, які тимчасово переселені з АР Крим, Донецької та Луганської областей, та учасникам АТО. Цільова аудиторія також отримала медичну допомогу (обстеження, здача аналізів), духовну та психологічну підтримку; близько                 45 осіб були працевлаштовані за допомогою членів організації та залучених до проєкту підприємців. Завдяки проєкту особи, тимчасово переселені                        з АР Крим, Донецької та Луганської областей, учасники АТО підвищили свою правову обізнаність та отримали можливість поліпшити свою життєдіяльність та адаптуватися до повноцінного життя.
2.8. Сприяння розвитку органів самоорганізації населення у м. Одесі.
VІІІ номінація «Сприяння розвитку самоорганізації населення                  в м. Одесі» (головний розпорядник коштів – управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, освоєно                       100,0 тис.грн, залучені кошти – 208,8 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- органом самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Фонтанський» в місті Одесі – «Підвищення громадської активності населення для вирішення соціальних проблем» (освоєно 40,0 тис.грн, залучені кошти – 54,8 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- культурно-масовий захід «Естафета покоління»;
- засідання «круглого столу» на тему «Залучення жителів до поліпшення стану суспільства мікрорайону і його території в реаліях сьогодення»;
- придбання предметів та товарів (канцелярські та видавничі товари, інвентар) для проведення масових заходів;
- органом самоорганізації населення Комітет мікрорайону «Ренесанс»                 в місті Одесі – «Самоорганізація населення – дієвий механізм вирішення питань соціального плану» (освоєно 30,0 тис.грн, залучені кошти –                        65,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- організація творчих вечорів, зустрічей з представниками творчості;
- спортивні змагання;
- фізкультурний семінар під відкритим небом за темою «Рух, активність, довголіття»;
- виїзний тренінг «Активне довголіття – норма життя»;
- тренінг-співбесіда «У чому необхідність та значення тривалого активного способу життя»;
- організація спільних відвідувань театральних вистав у театрах міста;
- органом самоорганізації населення Комітет мікрорайону «Юго-Западний масив» у місті Одесі – «Вдосконалення механізмів розвитку системи самоорганізації населення міста Одеси» (освоєно 20,0 тис.грн, залучені кошти – 59,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- цикл практичних занять для активу органів самоорганізації населення «Організація діяльності органу самоорганізації населення»;
- цикл практичних семінарів за темами організації плідної співпраці для вирішення нагальних проблем міста;
- тренінги та практикуми за темою «Вдосконалення механізмів розвитку системи самоорганізації населення міста Одеси»;
- органом самоорганізації населення  Комітет мікрорайону «Чубаївка»           в місті Одесі – «Благоустрій довкілля – справа громади» (освоєно                       10,0 тис.грн, залучені кошти – 30,0 тис.грн). Проведено наступні заходи:
- інформаційно-просвітницьке навчання за темою «Права та обов’язки по відношенню до природи»;
- цикл семінарів з питань вивчення юридичних норм та нормативних актів, що регламентують взаємовідносини у галузі захисту довкілля та благоустрою;
- заходи з відновлення благоустрою зелених зон, а також утримання території в належному стані.
2.9. Вирішення соціальних проблем молоді.
IX номінація «Вирішення соціальних проблем молоді» (головний розпорядник коштів – департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, освоєно 140,0 тис.грн, залучені кошти – 248,0 тис.грн). Виконавцями проєктів (заходів) визначені:
- благодійна організація «Фонд розвитку спорту та громадських ініціатив Одеси імені Сергія Ісаєвича Уточкіна» – «Фестиваль спорту» (освоєно 70,0 тис.грн, залучені кошти – 210,0 тис.грн). У ході реалізації проєкту було проведено наступні заходи:
- легкоатлетичний забіг «Вгору Потьомкінськими сходами», нагородження учасників;
- майстер-клас із танцювальної фітнес-програми «Зумба»;
- показові виступи спортсменів, вихованців спортивних шкіл, творчих колективів міста;
- майстер-клас з бальних танців;
- фестиваль «Зумба-фітнес»;
- розгортання спортсменами міста на Потьомкінських сходах                          28-метрового Державного Прапора України;
- громадська організація «Клуб взаємодопомоги «Життя плюс» –                «За кожне життя – разом!» (освоєно 30,0 тис.грн, залучені кошти –                  12,0 тис.грн). 
У рамках проєкту були проведені тренінги: «Формування здорового способу життя, адаптація в соціумі», «Профілактика соціально небезпечних захворювань». Також було розроблено та надруковано буклети «За кожне життя – разом» в кількості 5000 примирників з метою розповсюдження серед засуджених до умовного строку покарань Київського, Малиновського, Приморського та Суворовського районних відділів пробації м. Одеси філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області;
- громадська організація «Лінія захисту» – «Професійно «Pro bono» (освоєно 25,0 тис.грн, залучені кошти – 10,0 тис.грн). 
У рамках проєкту були проведені семінари для молодих людей віком від 15 до 18 років на теми: «Основи правової грамотності. Способи захисту своїх прав при працевлаштуванні», «Проєктний менеджмент: як складати бізнес і соціальні проєкти від А до Я, які є способи пошуку фінансування та отримання навичок для просування своїх ідей», «Психологія лідерства»;
- громадська організація «Громадський рух «Віра, Надія, Любов» – «Попереджувальні заходи з боку поліції та громади задля запобігання сексуальному насильству відносно дітей» (освоєно 15,0 тис.грн, залучені кошти – 16,0 тис.грн). 
У ході реалізації проєкту була створена авторська робоча група з розробки брошури «Запобігання сексуальному насильству відносно дітей, зокрема комерційній сексуальній експлуатації дітей. Поради для батьків». Брошура була видана в кількості 500 примірників та розповсюджена в закладах освіти, серед учасників семінарів та тренінгів громадської організації «Громадський рух «Віра, Надія, Любов» через підрозділи ювенальної превенції. Також авторський колектив займався текстовим та змістовним наповненням постеру для дітей «Захисти себе від посягань сексуального характеру. Пам’ятай та зроби це своїми життєвими правилами». Постер було надруковано в кількості 200 примірників та розповсюджено через працівників ювенальної превенції.
2.10. Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань)                     м. Одеси.
X номінація «Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси» (головний розпорядник коштів – департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, освоєно 60,0 тис.грн, залучені кошти – 496,1 тис.грн). 
Виконавцем проєкту (заходу) визначена громадська організація «Єврейський молодіжний центр «Гілель» – «Міжнародний фестиваль «Інтелектуальні війни «Гілеля» 2019 р.». 
У рамках проєкту були проведені інтелектуальні ігри: «Хто ж Я?», «Що? Де? Коли?», «Мафія», «Шахи», «Своя гра», «Брейн-ринг»,                                  з нагородженням переможців.
2.11. Вирішення екологічних проблем соціального напряму.
XI номінація «Вирішення екологічних проблем соціального напряму» (головний розпорядник коштів – департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, освоєно 20 тис.грн, залучені         кошти – 62,0 тис.грн). 
Виконавцем проєкту (заходу) визначена Молодіжна громадська організація «Молодіжний громадський рух «Партнер». 
У ході реалізації проєкту були виконані наступні роботи:
- проведено цикл навчальних лекцій та тренінгів для школярів з метою інформування про важливість сортування сміття. У рамках проведення кожного тренінгу учасникам надано інформацію з актуальних питань щодо правильного сортування відходів та життя у стилі Zero Waste;
- створено ініціативні групи у кожній із 4 шкіл, які проводили навчально-інформаційні заходи (лекції, обговорення, презентації тощо) на базі своїх закладів освіти. Учасники цих заходів у подальшому розповсюджували інформацію у своєму оточенні (однокурсники, однокласники, знайомі, друзі, родичі);
- популяризовано тему сортування відходів на рівні місцевих ЗМІ, опубліковано статті, підготовлено та розповсюджено матеріали з екологічної тематики: 100 екосумок та 250 плакатів;
- спільно з ініціативними групами проведено заходи щодо інформування населення з питань сортування сміття.

ІІІ. Здійснення соціального замовлення.
3.1. Забезпечення соціального супроводу пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) (головний розпорядник коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, освоєно 121,5 тис.грн). 
Кошти спрямовані на:
- надання комплексної послуги із соціального супроводу пацієнтів, які отримують ЗПТ (170 осіб, 5 послуг на 1 особу на місяць). Переможець конкурсу – благодійний фонд «Веселка», виконав роботи на суму                    70,0 тис.грн;
- надання комплексних послуг із соціального супроводу пацієнтів, які отримують ЗПТ (45 осіб з обмеженими фізичними можливостями, 2 послуги на 1 особу на місяць). Переможець конкурсу благодійний фонд «Веселка», який виконав роботи на суму 11,5 тис.грн;
- надання послуги із психосоціальної реабілітації та ресоціалізації людей, хворих на наркоманію, які отримують ЗПТ (40 осіб, 4 тренінги                           по 10 осіб). Переможець конкурсу – благодійна організація «Християнський реабілітаційний центр «Благодать», виконав роботи на суму 40,0 тис.грн.
3.2. Надання соціальних послуг особам, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) (головний розпорядник коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, освоєно 150,0 тис.грн).
Переможець конкурсу – благодійна організація «Сонячне коло», яка виконала роботи для формування та підтримки у ВІЛ-інфікованих матерів прихильності до медичних послуг, пов’язаних з недопущенням передачі                   ВІЛ новонародженій дитині та диспансеризації дитини протягом 30 діб від дня народження, шляхом проведення структурованих індивідуальних тематичних сесій, забезпечення її соціальними наборами, молочними сумішами та засобами від дитячих кишкових кольок (10 осіб, 1 послуга                  на 1 особу).
3.3. Надання соціальної послуги з паліативного догляду одиноких – паліативних хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 149,2 тис.грн).
Переможцем конкурсу визначена благодійна фундація «Хесед Шаарей Ціон», якою надані соціальні послуги особам з 4 групою рухової активності.
3.4. Надання соціальної послуги посередництва (медіації) сім′ям,                         які перебувають у складних життєвих обставинах (головний розпорядник                    коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 14,9 тис.грн).
Переможцем конкурсу визначена фізична особа-підприємець Крестовська Наталя Миколаївна.
Послуги з медіації надавались з метою позасудового розв’язання конфліктів та спорів у сім’ях, які перебували у складних життєвих обставинах та самостійно звернулись до Медіатора або через Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за наданням соціальних послуг.
3.5. Соціальна послуга кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім′ї (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 101,1 тис.грн).
Переможцем конкурсу визначена благодійна організація «100 відсотків життя. Одеса».
Соціальні послуги надавались сім’ям та особам, які перебували(ють)                   у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ (дорослі та підлітки). Надавались послуги з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, консультування, проведення роботи з метою виявлення ВІЛ на базі закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) соціальними працівниками організації, які включені до Мультидисциплінарної команди лікувального закладу, що дозволяє забезпечити безперервність соціального супроводу отримувачів послуги (після постановки на диспансерний облік та призначення лікування).
3.6. Соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування та перебувають у соціальному становищі безпритульності (головний розпорядник коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, освоєно 150,0 тис.грн).
Переможцем конкурсу визначена громадська організація «Християнська місія «Нове життя».
Відповідно до вимог нормативно-правових актів, договорів про надання соціальних послуг було проведено моніторинг та оцінку якості наданих послуг. За результатами встановлено, що надання послуг здійснювалось якісно, з дотриманням вимог, встановлених державними стандартами, та відповідно до умов договорів про надання соціальних послуг.

ІV. Інформаційна підтримка.
4.1. Розміщення інформації про умови проведення конкурсу з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації (виконання) яких надається фінансова підтримка та результати проведення конкурсу.
Інформація про умови проведення конкурсу з визначення проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації (виконання) яких надається фінансова підтримка, та результати проведення конкурсу була розміщена на офіційному вебсайті Одеської міської ради (www.omr.gov.ua).
4.2. Розміщення інформації про умови здійснення соціального замовлення соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та результати проведення конкурсу.
Інформація про умови здійснення соціального замовлення соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та результати проведення конкурсу була розміщена на офіційному вебсайті Одеської міської ради                                   (www.omr.gov.ua).

Інформація про виконання Програми додається.



Керуюча справами						О. Оніщенко
Додаток 
до інформації до Програми


ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4211-VIІ,                                за 2019 рік

1. Найменування відповідальних виконавців Програми – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4211-VIІ «Про затвердження Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем м. Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки», від 18 вересня 2019 року № 5079-VII                            «Про внесення змін до Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4211-VII». 

№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
І. Організаційно-методичне забезпечення
1.1.
Створення конкурсної комісії                    з визначення соціального замовлення
2019-2020 роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, інші виконавчі органи Одеської міської ради 
(у разі необхідності)

Бюджет
м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Створення конкурсної комісії                 з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,                     на які виділяється фінансова підтримка та забезпечення її діяльності
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Проведення навчальних тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства з питань розробки та подання соціальних проектів (заходів) для участі у конкурсі
2019-2020 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Проведення навчальних тренінгів для потенційних надавачів соціальних послуг                   з питань участі у соціальному замовленні
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Визначення потреб населення м. Одеси у соціальних послугах
2019-2020
роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
0,0
0,00
0,0
0,0

Всього за напрямом діяльності
Бюджет
м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
ІІ. Реалізація проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
2.1.
Соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
130,0
130,0
130,0
130,0
2.2.
Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю
2019-2020
роки

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
140,0
140,0
118,8
118,8
2.3.
Профілактика СНІДу,                         ВІЛ-інфекції та наркоманії                            у м. Одесі
2019-2020
роки
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
100,0
100,0
95,1
95,1
2.4.
Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
140,0
140,0
140,0
140,0
2.5.
Збереження сімейних цінностей
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
120,0
120,0
120,0
120,0
2.6.
Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних установах
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
120,0
120,0
120,0
120,0
2.7.
Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
30,0
30,0
30,0
30,0
2.8.
Сприяння розвитку органів самоорганізації населення                           у м. Одесі
2019-2020
роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
2.9.
Вирішення соціальних проблем молоді
2019-2020
роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
140,0
140,0
140,0
140,0
2.10.
Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси
2019-2020
роки
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
60,0
60,0
60,0
60,0
2.11.
Вирішення екологічних проблем соціального напряму
2019-2020
роки
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
20,0
20,0
20,0
20,0

Всього за напрямом діяльності
Бюджет
м. Одеси
1 100,0
1 100,0
1073,9
1073,9
ІІІ. Здійснення соціального замовлення
3.1.
Забезпечення соціального супроводу пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії (ЗПТ)
2019-2020
роки
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, недержавні організації
Бюджет
м. Одеси
150,0
150,0
121,5
121,5
3.2.
Надання соціальних послуг особам, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)
2019-2020
роки
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, недержавні організації
Бюджет
м. Одеси
150,0
150,0
150,0
150,0
3.3.
Надання соціальної послуги з паліативного догляду  одиноких – паліативних хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
150,0
150,0
149,2
149,2
3.4.
Надання соціальної послуги посередництва (медіації) сім′ям, які перебувають у складних життєвих обставинах
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, недержавні організації
Бюджет
м. Одеси
150,0
150,0
14,9
14,9
3.5.
Соціальна послуга кризового та екстреного втручання, в тому числі постраждалим від насильства в сім′ї
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, недержавні організації
Бюджет
м. Одеси
150,0
150,0
101,1
101,1
3.6.
Соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування та перебувають у соціальному становищі бездомності
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, недержавні організації
Бюджет
м. Одеси
150,00
150,0
150,0
150,0

Всього за напрямом діяльності
Бюджет 
м. Одеси
900,0
900,0
686,7
686,7
ІV. Інформаційна підтримка
4.1.
Розміщення інформації про умови проведення конкурсу з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації (виконання) яких надається фінансова підтримка та результати проведення конкурсу
2019-2020
роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Розміщення інформації про умови здійснення соціального замовлення соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та результати проведення конкурсу 
2019-2020
роки
Виконавчі органи Одеської міської ради – замовники соціальних послуг

0,0
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності

0,0
0,0
0,0
0,0
Всього за Програмою

2 000,00
2 000,0
1 760,6
1760,6


























