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В межах дослідження розглянуто мету, завдання, методи реалізації, 

цільову групу, очікувані результат та бюджет проекту.    
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Постановка проблеми та цілі дослідження. Соціальні проблеми у 

сучасному світі постають особливо гостро. Не минули вони і Львів – тут 

утворився прошарок людей, які не мають можливості самі про себе 

потурбуватись. В багатьох випадках такі люди не мають достатнього 

матеріального забезпечення, щоб створити собі комфортні умови життя. За 

статистикою, у Львівській області проживає 669726 пенсіонерів і близько 620 

сиріт [2]. Ці верстви населення потребують допомоги зі сторони суспільства. 

Ще однією проблемою міста є безпритульні тварини. Хоча останнім 

часом проводяться заходи по зменшенню кількості таких тварин, але не всі 

вони є ефективними. Лише собак без нагляду, за останніми дослідженнями у 

Львові, було близько 600 [3].  

Для того, щоб боротись із цими проблемами, ми пропонуємо проект 

створення житлового комплексу (ком’юніті), де на одній території з 

передбаченим зонуванням будуть проживати люди похилого віку, сироти та 

безпритульні тварини. Вони будуть допомагати у догляді один за одним, 

разом проводити дозвілля, тим самим створюючи позитивне 

світосприйняття, посилюючи навички соціалізації і усвідомлення своєї 

значущості, що дозволить поліпшити якість їх життя. 

Такий проект є унікальним для України. У світі така практика більш 

поширена: наприклад, у Німеччині існують притулки, де тварин передають у 



будинки престарілих, товариства сліпих, також є спеціально навчені тварини 

для допомоги душевнохворим, але ідентичних проектів нами не виявлено [1]. 

Мета проекту – створення унікального для України ком’юніті для людей 

похилого віку, сиріт та безпритульних тварин, для спільної взаємопідтримки 

та догляду.  

Результати дослідження. Наше дослідження полягало у визначенні 

завдань, цільової групи, методів реалізації, очікуваних результатів, бюджету, 

та джерел фінансування проекту. 

Основними завданнями нашого проекту є cтворення території ком’юніті 

згідно зонування, забезпечення покращення умов життя для людей похилого 

віку, сиріт та бездомних тварин, досягнення синергічного ефекту взаємодії у 

обраних групах, привернення уваги суспільства до вирішення  соціальних 

проблем незахищених верств населення та гуманного ставлення до 

бездомних тварин, зменшення захворюваності у обраних групах, створення 

простору для спільного проведення часу жителів ком’юніті та збільшення 

потенціалу толерантності та людяності у суспільстві. 

До цільової групи проекту входять люди та безпритульні тварини, які 

потребують допомоги зі сторони держави. 

Методами реалізації проекту є розробка календарного графіку для 

всього проекту, мотивація команди проекту, контроль виконання проекту 

згідно основних обмежень та управління ризиками проекту. 

Очікуваними результатами проекту будуть: 

- Територія ком’юніті з будинками і вольєрами (згідно зонування), 

спільною зоною відпочинку, спортивними майданчиками, гостьовим 

будинком та парковою територією; 

- Підвищення якості життя та створення комфортних умов проживання 

для пенсіонерів, сиріт та безпритульних тварин; 

- Покращення навичок соціалізації у людей з особливими потребами; 

- Синергічний ефект від взаємоспілкування і допомоги; 

- Зменшення захворюваності у обраних групах населення і тварин. 



Бюджет проекту складає  18229874 грн. і  включає витрати на  житлові 

приміщення (505586 грн.), нежитлові приміщення (331467 грн.), притулок 

для тварин (213749 грн.), паркову зону (83174 грн.), ремонтні роботи 

(13914230 грн.) та інші витрати (53156 грн.).  Джерела фінансування: 

спонсори, фінансування з міського бюджету, вклад учасників проекту. 

Висновки. Наш проект допоможе пенсіонерам, сиротам доглядати один 

одного (за бажанням і по змозі), ділитися теплом і любов'ю, разом святкуючи 

і проводячи дозвілля, а відтак відчути себе важливими та потрібними в 

соціумі, створить комфортні умови проживання для людей та безпритульних 

тварин [4].  

Такий комплекс може бути побудований у будь-якому місті, що 

зменшить проблеми соціальної нерівності. Партнерами такого проекту могли 

б стати Міська рада Львова, Благодійний фонд «24», ЛКП «Лев» та інші. 

Цей проект допоможе зробити Львів кращим і вирішити проблеми міста. 

Керівник дослідження: к.е.н., доцент кафедри економіки та ІТ  Ноздріна Л. В. 
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