
 

 

 

 

 

ЗВІТ  

з дослідження соціального ефекту впливу (impact) грантового проєкту 

«ДивоГра» із використанням методології SROI 

 

Грантовий проєкт «ДивоГра – література для розвитку комунікації» був 

створений для досягнення соціально важливої місії – реалізації права на освіту 

та навчання читанню осіб з інвалідністю (мовленнєвими та інтелектуальними 

порушеннями), а також права на медичне піклування та соціальні послуги 

шляхом створення книжок, адаптованих за допомогою малюнків-піктограм, для 

дітей з ООП, РАС та іншими порушеннями навичок комунікації. Проєкт був 

підтриманий БО «Фонд родини Нечитайло» (нині – БО «Вплив») через надання 

благодійної допомоги з метою фінансування заходів та виробництва продукції 

СП. Проєкт реалізовувався протягом 3 років – з квітня 2018 р. по квітень 

2021 р. Протягом цього періоду команда підготувала та випустила 16 видань з 

піктограмами загальним тиражем 9000 екземплярів, представила ці видання на 

національних і локальних заходах видавничої та освітньої галузей, провела 

майстер-класи для фахівців сфери освіти та батьків з промоції читання, 

розвитку мовлення та використання АДК. 

Проєкт повністю досяг загальної мети та очікуваних результатів 

(підготовлено та видано адаптовані книжки з піктограмами; адаптовано кращі 

закордонні видання з піктограмами; проведено інформаційну кампанію щодо 

нових видань; знято навчальні відео; представлено нові видання на книжкових 

виставках, конференціях у Києві, Харкові, Одесі, Львові). Під час реалізації 

проєкту СП «ДивоГра» досягнуто низки спін-офф ефектів, що виходять за 

межі первісно окреслених цілей. Команда СП через медійні канали проєкту 

інформує населення про потреби людей із порушеннями мовлення та 

комунікації. Завдяки виданням проєкту поліпшується життя сімей, де зростають 

діти з інвалідністю, а старші особи з мовленнєвими порушеннями мають змогу 

бути більш автономними. 

Оцінювання впливу та розрахунок SROI 

Методологія оцінювання соціальної віддачі від інвестиції (SROI) 

передбачає вимірювання цінностей, а не вартості. За кінцевими числовими 

показниками стоять зміни, що обґрунтовуються якісними та кількісними 

показниками. Соціальний ефект проєкту – результати від інвестиції – отримали 



не тільки кінцеві бенефіціари, а й інші стейкхолдери проєкту, включаючи 

суспільство загалом. Коефіцієнт соціальної рентабельності проєкту склав 9:1, 

тобто на кожну інвестовану гривню «ДивоГра» створює 9 гривень соціальної та 

економічної цінності. Корисність проєкту для користувачів продукції сумарно 

складає 75,7%, водночас для самого підприємства соціальна корисність 

знаходиться на рівні 14%.  

Основні результати опитування бенефіціарів 

Relevance (актуальність) 

● Для 100% старших користувачів АДК продукція СП відповідає потребам 

у спілкуванні. 73% батьків/опікунів вважають, що картки СП повною 

мірою підходять їхнім дітям для комунікації у повсякденному житті. 

Загальна задоволеність продукцією 

● Усі когорти бенефіціарів проєкту задоволені асистивною продукцією СП 

«ДивоГра» та оцінюють її високими балами: батьки/опікуни задоволені 

на 4,2 бали із 5-ти; старші користувачі АДК оцінили продукцію у 4,7 

балів; фахівці/спеціалісти оцінили асистивну продукцію на 4,5/5. 

Загальна середня оцінка становить 4,5 балів із 5-ти.  

Доступність та універсальність 

● 35,4% батьків/опікунів, 50% старших користувачів та 39,3% фахівців 

вважають асистивну продукцію СП доступною за вартістю. Зважаючи на 

необхідність об’єктивності та спеціальної освіти, критерії універсальності 

продукції СП оцінювала когорта фахівців/спеціалістів. 95,6% зазначає, 

що АДК «підходить всім або більшості клієнтів». 

Якість продукції 

● 88,6% батьків/опікунів оцінюють якість друку у 5 балів із 5-ти; 

читабельність і зручність шрифту найвищим балом оцінили 82,9% 

опитаних; 77,1% батьків/опікунів оцінили зміст і сюжет у 5 балів; 

найвищим балом 77,1% оцінили ілюстрації та дизайн асистивних книжок; 

● 67% фахівців та спеціалістів оцінили зручність і дизайн продукції у 5 

балів; 69,5% фахівців оцінюють якість виробу у 5 балів. 

Impact (вплив) 

● 75% старших користувачів АДК стали краще комунікувати з сім’єю, 

родиною та оточуючими. Серед батьків/опікунів поліпшення у 

комунікації дитини фіксують 70,9%. 73,4% фахівців вважають, що 

завдяки використанню АДК їхні клієнти покращили свої навички 

комунікації з сім’єю/родиною/оточуючими.  

● 50% старших користувачів завдяки асистивній продукції почали краще 

розуміти себе, свої емоції та емоції оточуючих, а також відчувають 

більше прийняття з боку оточуючих. 50% батьків/опікунів спостерігають, 



що їхня дитина стала краще розуміти свої емоції та емоції інших. 25% 

старших користувачів зазначили, що асистивна продукція загалом 

допомагає їм почувати себе більш впевненими при спілкуванні.  

Вплив АДК на прямих бенефіціарів та їхні сім’ї  

● 50% старших користувачів відчувають більшу згуртованість у сім’ї 

завдяки використанню АДК; 50% батьків/опікунів спостерігають 

підвищення рівня внутрішньої згуртованості у їхніх сім’ях завдяки 

заняттям із використанням асистивної продукції; 

● одностайними думки старших користувачів АДК були стосовно впливу 

асистивної продукції СП «ДивоГра» на їхнє емоційне самопочуття: для 

50% використання АДК «значно покращує» емоційне самопочуття, для 

другої половини – «скоріше покращує».  

Батьки/опікуни помічають такі зміни, пов’язані безпосередньо із 

використанням асистивної продукції: 

● 44,7% спостерігають, що їхня дитина почала краще складати слова у 

словосполучення; 40,4% зазначають, що їхня дитина стала розуміти 

правильний порядок слів у реченні; 68,1% помічають, що словниковий 

запас їхньої дитини збільшився (з’явилися нові дієслова, іменники, 

прикметники тощо); на думку 68,8% батьків/опікунів використання 

асистивної продукції загалом украй позитивно впливає на їхню дитину. 

73,9% фахівців/фахівчинь так само вважають, що користування 

асистивною продукцією СП «ДивоГра» вкрай позитивно впливає на їхніх 

клієнтів. 

Вплив АДК на потребу фахового супроводу і консультування 

● У 50% старших користувачів АДК значно зменшилася потреба у 

додатковому фаховому супроводі завдяки використанню асистивної 

продукції СП «ДивоГра». Незначною, проте помітною мірою така 

потреба знизилась у другої половини (50%) опитаних із цієї когорти; 

39,5% батьків/опікунів зазначили, що потреба у фаховому супроводі 

їхньої дитини також зменшилася; 

● 70% опитаних фахівців та спеціалістів підтвердили, що завдяки 

використанню асистивної продукції тепер потребують менше часу на 

підготовку до занять із клієнтами порівняно з тим, коли вони не 

застосовували продукцію СП «ДивоГра» у своїй фаховій діяльності. 

Sustainability (сталість) 

● 72,9% батьків/опікунів дуже хотіли б, щоб їхня дитина продовжувала 

використовувати асистивну продукцію. Бажання надалі використовувати 

асистивну продукцію у своїй професійній діяльності мають 70,4% 

фахівців та спеціалістів;  



● порадити продукцію СП «ДивоГра» своїм колегам готові 100% 

фахівців/спеціалістів. Аналогічну думку мають батьки/опікуни: 100% 

порекомендували б продукцію СП «ДивоГра» своїм друзям/знайомим із 

дітьми, у яких є потреба використання АДК; 100% старших користувачів 

АДК готові порадити продукцію своїм друзям/знайомим.  

Висновки та рекомендації 

За період здійснення проєкту за кошти благодійної допомоги 

підприємством «ДивоГра» було надруковано 16 видань з піктограмами 

загальним тиражем 9000 екземплярів, що перевищує план за проєктом по 

кількості видань на 4, а по тиражах – на 7000 (у 4,5 рази). Сталість роботи 

підприємства проявляється у стабільності та зростанні продажів продуктів із 

року в рік. За час існування проєкту доходи підприємства, згідно з податковими 

деклараціями, зросли у 6 разів, а кількість найманих працівників – з 1 до 4 осіб. 

За виданнями «ДивоГра» займаються понад 5500 фахівців, які супроводжують 

людей з інвалідністю, та понад 10000 дітей і дорослих. 

Сильна SROI проєкту «ДивоГра» значною мірою пояснюється великою 

цінністю, яку він створює для цільової аудиторії – людей з ООП, аутизмом, 

дислексією, різними особливостями розумового та фізичного розвитку, вадами 

слуху та мовлення, що перенесли травми або інсульти, неврологічні розлади 

тощо. Соціологічне дослідження показало яскраво виражений соціальний вплив 

у таких сферах: підтримка розвитку дітей із порушеннями мовлення та їхніх 

сімей; здобуття знань та досвіду персоналом підприємства, залучених 

волонтерів, фахівців по роботі з дітьми; просвітницький ефект для 

українського суспільства у галузі РАС та АДК; розбудова інституційної 

спроможності соціального підприємництва в Україні. 

Асистивна продукція СП «ДивоГра» має вплив на особистісний розвиток 

бенефіціарів, зокрема, на формування та реалізацію їхніх когнітивних і 

соціальних навичок. Результати, які зробили найбільш значний внесок у цю 

цінність, – підвищення комунікативних здібностей, поліпшення емоційного 

стану та міцніше відчуття «я». Збільшення зв’язків із суспільством, більша 

ймовірність працевлаштування та просування на шляху особистого відновлення 

також стали важливими факторами, що характеризують соціальну ефективність 

проєкту. 

Діяльність СП «ДивоГра» демонструє конкретний результат (SROI на рівні 

9:1) та відповідність результату плановим показникам (насправді зі значним 

перевищенням). Така SROI створює низку можливостей, які дадуть змогу СП 

«ДивоГра» зміцнити свою діяльність і продовжувати потужно впливати на 

стейкхолдерів. 

 


