
Шкільне соціальне 
підприємництво 

ГО «Проєкти Боярської громади» 



Проблема 

Недостатній рівень компетентностей 
випускників ЗОШ  

м. Боярка для усвідомленого вибору 
майбутньої професії, 

працевлаштування або 
започаткування власної справи 

 



Цільова група проєкту: 

• Цільовою групою проєкту є школярі 8 -
11 класів м. Боярка 
 

• Бенефіціари проєкту: 2 освітні заклади м. Боярка  

 

• Зацікавлені сторони: учасники освітнього процесу, 
Боярська міська рада, громадські організації, 
батьки, Управління освіти Києво-Святошинської 
райдержадміністрації, підприємці 



Мета проєкту: 

Розвиток компетентностей учнів віком     
14 -18 років для усвідомленого вибору 

майбутньої професії, працевлаштування 
або започаткування власної справи 
шляхом впровадження шкільного 

соціального підприємництва на базі двох 
закладів освіти м. Боярка у 2021 році 



Завдання проєкту: 

1. Підвищити економічну грамотність учасників проєкту, 

сприяти розвитку їх підприємницьких навичок 

2. Створити умови для легального заробітку школярів зі 

сплатою податків до місцевого бюджету 

3.  Впровадити щонайменше 2 бізнес ідеї, що запропонують 

діти та підтримають більшість дітей- учасників проєкту 



Продукти та результати проєкту 

Зареєстровано 2 юридичні особи для здійснення соціального 

підприємництва (ФОП, ТОВ, ПП або ГО) 

Впроваджено щонайменше 2 бізнес ідеї, що запропонують та 

підтримають більшість дітей-учасників проєкту  

Підвищено рівень практичних знань та умінь дітей віком 14-18 років 

для усвідомленого вибору майбутньої професії, працевлаштування або 

започаткування власної справи  

Підвищено рівень економічної грамотності дітей-учасників проєкту 

Підвищено престиж освітніх закладів, на базі яких реалізовуватиметься 

проєкт  

 



Вимоги до тренерів з підприємництва  

 
Роль   Очкування 

 

  

Організація тренінгів  

та   

менторство 

- комплексний підхід  

 

- готовність брати відповідальність за 

результат 

 

- рекомендації 

 

- попередній досвід та досвід власної 

підприємницької діяльності 

 

  



Бюджет проєкту 

№ 

п/п 
Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість, од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Вартість, 

грн. 

 1 Семінари з підприємництва он-лайн  2 800,0 1 600,0 

 2 Тренінги з підприємництва 4 1 000,0 4 000,0 

 3 Стартовий капітал для start-up 2 30 000,0 60 000,0 

 4 Zoom Pro / до 100 учасників 1 4 350,0 4 350,0 

 5 Непередбачені витрати 10%   6 995,0 

  Всього:    76 945,0 



Контакти авторів проекту 
 

Савенко Лідія, тел.: +380 63 315 39 40  
                                              (Viber, Telegram) 

 

Сірант Альона, тел.: +380 50 656 36 26 
                            (Telegram) 

 

Косик Вікторія, тел.: +380 50 908 39 64 
                             (Telegram) 

Електронна адреса:  

boyarka.project@gmail.com 

 



Дякуємо за увагу! 


