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(Х) – можливий формат онлайн-зустрічей

(Х) – можливий формат онлайн-зустрічей

РІЧНИЙ ПЛАН
ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «ВСТУПНИК 2021-2022»
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1. Конкурсний відбір кандидатів Х Х

2. Установча Зустріч вступників (Х)

3. Чотириденна Зустріч стипендіатів (Х)

4. Онлайн-зустрічі зі вступниками (Х) (Х) (Х) (Х) (Х) (Х)  (Х) (Х) (Х) (Х)

5. Участь Вступників у проєктах Фонду (Х) (Х) (Х) (Х) (Х) (Х)  (Х) (Х) (Х) (Х)

6. Звітний період вступників Х Х

7. Історія Успіху вступників Х

8. Випускний Х

9. Нарахування стипендії Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

10. Моніторинг діяльності вступників Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

11. Річний Звіт по проекту Х Х



20
21

-2
02

2

Організаційна структура проекту

Правління Фонду
Help Us Help UA

Бюджет Комунікація Звіт Заходи

Вступники

Координатор
проєкту

Help Us Help
(Канада)

Освітній проєкт
«Стипендіат»

Help Us Help UA
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Опис проекту
Головна мета проекту: метою проєкту є підготовка до Освітнього проєкту «Стипендіат» обдарованих людей
з інвалідністю, які навчаються в приватних закладах вищої освіти України; підтримка зв'язку та задіяння до соціальних
ініціатив «асоційованих стипендіатів», а також надання такій категорії людей фінансової підтримки для можливості
продовжувати навчання у приватних ЗВО (які не отримують державну стипендію); подолання проблем, що характерні
цій верстві населення, а саме: низький рівень загальної середньої освіти в школах-інтернатах (дитячих будинках),
відсутність стимулювання до здобуття вищої освіти, психологічні проблеми випускників шкіл-інтернатів (дитячих
будинків), низький рівень соціального забезпечення, що ставить їх на межу виживання.

Проблематика: однією з найпоширеніших проблем, що постає перед сучасними особами з інвалідністю, є
низький рівень соціальної адаптації по досягненню повноліття та соціалізації у суспільстві в цілому, тобто вираження
себе як сформованої особистості відповідно до свого віку.

Не спроможність у правовому полі вирішувати питання, що пов’язані із задоволенням основних потреб сучасної
людини та особистим її розвитком, а саме: повноцінне харчування, одяг, медикаменти та лікування, успішне
навчання, раціональне використання власних грошей тощо.

Актуальність: Спираючись на вже набутий досвід БО «МБФ «Гелп Ас Гелп ЮА» (БО «МБФ «Нове Покоління»),
громадських організацій, навчальних закладів у роботі із особами з інвалідністю, виявлено проблему соціальної
адаптації такої категорії людей в суспільстві. Особливо гостро ця проблема постає після закінчення ними шкіл-
інтернатів, дитячих будинків, які здебільшого закритого типу.
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Переважна більшість людей з інвалідністю, які вступили в ЗВО не мають змоги продовжувати навчання з різних
причин, однією з основних є недостатність фінансового самозабезпечення. Реалізація освітнього проєкту
"Стипендіат", починаючи з 1998 року, показала можливості фонду розпочати конкретну допомогу таким категоріям
дітей у здобутті вищої освіти, шляхом надання цільової матеріальної допомоги у вигляді щомісячної стипендії.

Освітній проєкт "Вступник" планує надавати щомісячну стипендію обдарованим особам з інвалідністю, що
здобувають вищу освіту впродовж навчального року.

Завдання проєкту: Основним завданням проєкту є психологічна реабілітація та соціальна адаптація Вступників
освітньої програми, що є випускниками шкіл-інтернатів та дитячих будинків з метою формування активних
особистостей, свідомих громадян країни, відповідальних дорослих, через залучення до проєктів фонду, участь у
різноманітних семінарах, тренінгах, індивідуальних завданнях спрямованих на особистісний та професійний
розвиток людини, фінансова підтримка.

Очікуваний результат проєкту: залучення на освітню програму перших Вступників. Ознайомлення їх із
програмою. Проведення вебінарів на тематику особистісного, зокрема професійного розвитку людини.
Запропонувати на 2021-2022 навчальний рік залучити 10 студентів. Виплата щомісячної стипендії у розмірі 50,00 USD.
По закінченню навчального року рекомендувати Правлінню фонду найкращих вступників до зарахування на
програму «Стипендіат», надавати рекомендації після завершення кожного навчального року.

Тривалість проєкту: розподіл реалізації проєкту на декілька етапів загальним терміном 10 місяців (вересень –
червень).
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Етапи проекту
І етап, організаційний (травень-серпень 2021 р.): Обговорення та узгодження спільних дій з правлінням
фонду, обрання відповідальних осіб за реалізацію проєкту, формування програми взаємодії з майбутніми
учасниками проєкту на 2021-2022 навчальний рік (семінари, вебінари тощо). Узгодження зразка договору з
майбутніми учасниками проєкту. Розроблення анкети кандидата на зарахування в програму. Обговорення та
затвердження умов відбору вступників.

Узгодження можливостей фонду щодо рівня стипендії та кількості учасників на 2021-2022 навч. рік впровадження
проєкту. Попередньо пропонується обговорити надання щомісячної стипендії у розмірі 50.00 USD, що ймовірно може
стимулювати людей до досягнення більших результатів у наступному навчальному році. Пропонується залучити на
2021-2022 н.р. 5 учасників. Передбачається участь в програмі до закінчення Вступником поточного ЗВО, терміном не
більше 4 років.

ІІ етап, старт (серпень - вересень 2021 р.): Оголосити конкурсний відбір за результатами анкет кандидатів на
участь в освітньому проєкті «Вступник», запрошення на співбесіду, прийняти Вступників;

(вересень - жовтень 2021 р.) підготовка та організація одноденної Установчої зустрічі в Києві, в разі неможливості
пропонується проведення онлайн зустрічі з першими учасниками програми за результатом конкурсного відбору та
співбесіди. За результатами проведеного заходу, подається звіт Правлінню БО «МБФ «Гелп Ас Гелп ЮА».
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ІІІ етап, реалізація (вересень 2021 - червень 2022 р.): Нарахування щомісячної стипендії впродовж десяти
місяців. Нарахування стипендії здійснюється на рахунок вступника в національній валюті України (українська гривня
UAH) за курсом Національного Банку України. У випадку припинення вступником участі в проєкті, або порушення ним
умов договору, нарахування стипендії припиняється.

В кінці кожного семестру Вступник подає Відомість про успішність.

По завершенню навчального року, до 30 червня 2022 року вступник подає до фонду звіт про особисті досягнення
впродовж навчання. У випадку, якщо навчальний рік закінчуються в інший період звіт подається до кінця наступного
місяця після складання останнього іспиту.

Піврічний звіт Правлінню БО «МБФ «Гелп Ас Гелп ЮА» подається в лютому 2022 р.; Річний звіт подається в липні 2022
р.

Поточна робота, буде виконуватися впродовж усього навчального року, план роботи може коригуватися відповідно
до можливих обставин:

1.1. (червень-серпень 2021 р.): Підготовка кошторису основних заходів (зустрічі, семінари) з врахуванням
транспортних витрат, харчування та проживання в процесі реалізації проєкту, витрати на матеріали заходів.
Скласти список учасників та графік зустрічей Вступників освітньої програми з діючими Стипендіатами і
Випускниками для знайомства та обміну досвідом в процесі реалізації освітнього проєкту на програмі
«Стипендіат 2021-2022». Перша зустріч пропонується в онлайн-режимі у жовтень 2021 р.
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1.2.  (вересень 2021 - серпень 2022 р.): відбувається моніторинг діяльності Вступників впродовж усього
навчального року участі в проєкті з метою підтримки зв’язку.

1.3. (вересень 2021 - липень 2022 р.): Підготовка та організація участі Вступників в постійно діючі проєктах фонду,
залучення до нових проєктів.

1.4. Підготовка і організація онлайн-зустрічей з учасниками. Щоквартально будуть відбуватися онлайн-семінари
на різну тематику. Пошук і підбір спікерів, відповідних фахівців теми семінару. Участь спікерів – добровільна,
на безоплатній основі.

1.5. (червень-серпень 2022 р.): Підготовка та організація Звітного періоду Вступників. Результати звітності
Вступників вносяться в Систему Оцінювання Успішності Вступника (СОУВ).

1.6. За результатами звіту подаються рекомендації координатором проєкту щодо вступу на програму
«Стипендіат» наступного навчального року поза конкурсом.

1.7. У випадку не проходження на програму «Стипендіат» Вступники залишаються на програмі «Вступник» на
наступний рік (не більше 4 років).

ІV етап, завершальний (липень-серпень 2022 р.): підбиття підсумків щодо реалізації освітньої програми на
2021-2022 навчальний рік та ухвалення рішення щодо впровадження освітньої програми на постійній основі.
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Бюджет проєкту

Budget of “Enrollee Program 2021-2022”

PER ENDOWED AND TALENTED PEOPLE WITH DISABILITIES
Project time period  – 10 months of studying year

Currency exchange rate dated September 01, 2021: USD $ 1 = 27,00 грн.

# Description Total,  UAH Total,  USD

1 Enrollee 198 180,00 ₴ 7 340,00 USD

TOTAL 198 180,00 ₴ 7 340,00 USD
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Detailed budget of “Enrollee Program 2021-2022”

PER ENDOWED AND TALENTED PEOPLE WITH DISABILITIES
Project time period  – 10 months of studying year

Currency exchange rate dated September 01, 2021: USD $1 = 27,00 грн.

# Description
Amount per
month / per
time, UAH

Amount per
month / per
time, USD

Time
period

(months /
times)

Total,  UAH Total,  USD
number

of
people

Total,  UAH Total,  USD

1

Scholarship (for
meals, clothing and
shoes, school
supplies and books,
necessary medical
aid)

1 350,00 ₴ 50,00 USD 10 13 500,00 ₴ 500,00 USD 10 135 000,00 ₴ 5 000,00 USD

2

Meetings
(seminars, trainings
and appropriate
activities for
professional and
personal
development) with
the Scholarship
recipients, 2-4 day
meetings

3 159,00 ₴ 117,00 USD 2 6 318,00 ₴ 234,00 USD 10 63 180,00 ₴ 2 340,00 USD

TOTAL 19 818,00 ₴ 734,00 USD 198 180,00 ₴ 7 340,00 USD


