
Додаток 2
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Спілка громадських організацій 
інвалідів Києва (Спілка)

Назва пріоритетного напрямку Реабілітація та соціальний захист 
осіб з інвалідністю різних 
нозологій захворювань (крім осіб з 
вадами слуху та зору).

Назва проекту Покращення становища людей з 
інвалідністю в місті Києві

Відповідність проекту оперативним 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року

Стратегічна ціль №2 «Підвищення 
комфорту життя мешканців м. 
Києва»
2.2 Транспорт і міська мобільність 
Розвиток пішохідного простору: 
Створення безбар‘єрного, 
комфортного та безпечного 
пішохідного простору, доступного 
для всіх категорій користувачів, 
шляхом збільшення кількості 
регульованих та інженерно- 
обладнаних наземних пішохідних 
переходів

2.3 Соціальна підтримка та 
допомога
Підвищення соціальної 
захищеності мешканців:
Підвищення забезпеченості 
соціальною
інфраструктурою: 
Поліпшення доступності та 
комфортності міста для осіб з 
інвалідністю (у співпраці з 
Комітетом доступності), зокрема 
облаштування пандусами закладів 
соціального
обслуговування



Загальна сума витрат для виконання 
(реалізації) проекту, тис.грн.

150,00

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

91,134

Мінімально необхідний обсяг витрат 
для виконання (реалізації) проекту, 
тис.грн.

91,134

Терміни реалізації проекту 3 1 березня по 31 серпня 2020 року
Адреса громадської організації
Телефон, факс, e-mail

Юридична адресу м. Київ, пр.
Гонгадзе, 20
Фактична адреса м. Київ, вул.
Бальзака, 8 кв 125
Тел. 093 858 17 31
Електронна адреса
spilka kiev(a!ukr.net 
сайт
www.spilka.kiev.ua

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Ворона Олександр Володимирович

Печатка громадської організації

Дата 2 Ъ- ^9' 2 2/^

Підпис L
керівника громадської організації 

WET”
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*Дата реєстрації заявки

Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції_________________
Підпис
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*

* Заповнюється Організатором конкурсного відбору

ukr.net
http://www.spilka.kiev.ua


Додаток З
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2020 році

Покращення становища людей з інвалідністю в місті Києві 
(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект

Спілка громадських організацій інвалідів Києва (Спілка)

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення
21.05.1998

- предмет діяльності
Мета діяльності - активне залучення людей з інвалідністю до громадського та 
суспільного життя міста, а також координація ефективної взаємодії організацій 
для людей з інвалідністю для здійснення та захисту їх прав і свобод.

- структура та чисельність
До складу Спілки входить 10 НТО, що працюють з людьми з інвалідністю. 
Спілка об’єднує понад 2 тисячі людей з інвалідністю міста Києва.

- джерела фінансування
Джерела фінансування Спідки є: матеріальна підтримка з коштів місцевого 
бюджету, в рамках програми «Соціальне партнерство»; грантові проекти; 
благодійні пожертви та благодійна нематеріальна допомога.

- наявність ресурсів для виконання проекту
Персонал Спілки є компетентні спеціалісти, які володіють знаннями щодо 
міжнародних та національних стандартів роботи для покращення становища 
людей з інвалідністю. Також Спілка має тісно розвинуте партнерство з 
Департаментами КМДА, іншими НТО та соціально відповідальним бізнесом. 
Ефективним ресурсом Спілки виступає її інтернет сайт Spilka.kiev.ua та її 
сторінки в соціальній мережі Фейсбук. На даних ресурсах регулярно
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представляється актуальна інформація, що сприяє покращенню становища 
людей з інвалідністю в місті.

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів
З 2003 року, Спілка співпрацює з Управлінням в справах жінок, людей з 
інвалідністю та ветеранів війни, Київської міської державної адміністрації, та 
отримує часткову фінансову підтримку на виконання статутної діяльності.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1. Мета проекту

Покращення становища людей з інвалідністю в Києві, через сприяння їх 
соціалізації.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 
Люди з інвалідністю міста Києва

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Станом на 1 січня 2017 року в Україні проживає понад 2,6 млн людей з 

інвалідністю; 155 тисяч з яких, проживає в Києві. Станом на сьогодні, люди з 
інвалідністю зіштовхуються з численними перешкодами ( архітектурні бар’єри, 
соціальні установки тощо). Одним з шляхів вирішення проблем є налагодження 
ефективної взаємодії між представниками людей з інвалідністю та органами 
місцевого самоврядування; впровадження інновацій, які будуть сприяти кращій 
соціалізації людей з інвалідністю в громаду та створення міста, комфортного 
для всіх його мешканців.

З 2013 року Спілка активно займається впровадженням інклюзивного, 
універсального дизайну та створення архітектурної доступності в місті Києві. 
Протягом 2013-2016 років було залучено грантові кошти та побудовано 20 
пандусів в об’єктах соціального призначення міста, що дало змогу понад 220 
тис людей, отримати безперешкодний досіуп до соціальних послуг.

Також з 2013 року персонал Спілки сприяє підвищенню професійної 
компетентності фахівців, відповідальних за впровадження універсального 
дизайну в міський простір (Департаменти архітектури, благоустрою, 
транспорту), проводячи для них семінари, лекції, консультуючи в процесі 
реконструкції чи будівництва об’єктів соціального призначення.

Крім впровадження архітектурної доступності Спілка активно надає 
підтримку людям похилого віку, жертвам націонал-соціалістичного режиму 
(організація зустрічей для спілкування, екскурсій, надання благодійної 
допомоги) та сприяння соціалізації молоді з інвалідністю (участь в 
міжнародних реабілітаційних таборах; участь в культурно-масових заходах в 
місті Києві).

За останні два роки бюджет Спілки склав - 3 647 097 грн. З них - 1 427 
097 грн. - фінансові кошти та 2 220 000 грн. матеріальна, не грошова допомога.
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Кошти були залучені, в результаті отриманих грантів від міжнародних донорів. 
Дані кошти були про інвестовані в створення доступного архітектурного 
середовища, підвищення професійної компетентності фахівців, надання 
благодійної матеріальної допомоги представникам цільової групи. Це в свою 
сергу дало можливість зменшити навантаження на соціальні витрати з міського 
бюджету.

Надання матеріальної підтримки Спілці сприятиме продовженню вказаної 
діяльності та покращенню становища представників цільової групи в місті 
Києві та залучення додаткових коштів на розвиток соціальної сфери міста. В 
цьому році також планується залучення додаткових грантових коштів, що 
будуть спрямовані на покращення та розвиток соціальної сфери міста та країни.

2.4. План заходів з реалізації проекту.

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін 
реалізації 
етапу

Результати 
здійснення 
етапу

Організація 
діяльності для
створення 
інтегрованого 
середовища для
людей з особливими 
потребами

Організація участі 
молоді 3 
інвалідністю в 
міжнародному 
молодіжному 
таборі 
«ЄвроКонтакт 
2019» (Німеччина)

Березень 
2020 року

6 молодих
людей 3
інвалідністю 
вивчили 
міжнародний 
досвід 
соціальної 
адаптації та
сприятимуть 
впровадженню 
отриманих 
знань в місті 
Києві

Підвищення рівня
професійної 
компетентності ГО, 
що працюють з
ЛЮДЬМИ 3
інвалідністю

Проведення 2
семінарів для
представників ГО, 
що працюють з 
людьми 3
інвалідністю в місті 
Києві

Липень- 
серпень 2020

15 
представників 
ГО, що
працюють з
ЛЮДЬМИ 3
інвалідністю в 
місті Києві
підвищили 
рівень 
професійної 
компетентності 
та застосовують 
отримані 
знання не
практиці



Здійснення Надання Протягом не менше 200
благодійної благодійної всього представників
діяльності для допомоги періоду цільової групи
задоволення потреб представникам реалізації отримали
представників цільової групи, проекту благодійну
цільової групи відповідно до їх допомогу,

потреб відповідно ДО
Взаємодія з
соціально 
відповідальним 
бізнесом по

потреб

залученню 
благодійної
допомоги

Взаємодія 3 Участь в робочих Протягом Участь в
Київською міською зустрічах, всього засіданнях
державною громадських радах періоду комітету
адміністрацією, та тощо реалізації доступності та
іншими установами й Представлення проекту інших
організаціями інтересів людей 3 профільних

інвалідністю перед 
органами місцевого

заходах

самоврядування;

Представлення, Взаємодія зі ЗМІ Протягом Інформація
захист інтересів та щодо всього щодо потреб та
потреб людей 3 представлення періоду становища
інвалідністю в ЗМІ і інтересів та потреб реалізації людей 3

веб ресурсах (в т.ч. на людей 3 проекту інвалідністю
сайті Спілки) інвалідністю (не представлена в

менше 3 інтерв’ю) ЗМІ ( не менше
Висвітлення 3 інтерв’ю)
актуальної Сайт Спілки є
інформації щодо активним та
покращення регулярно
становища людей з відвідується.
інвалідністю та їх Не менше 8
потреб на веб публікацій на
ресурсах Спілки сайті Спілки

2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси тощо)

В реалізації проекту будуть задіяні людські ресурси:
- Координатор проекту - адміністрування проекту, реалізація плану заходІЕ 

проекту; взаємодія та пошук партнерів
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- Асистент проекту - надання підтримки в реалізації проектної діяльності
- Бухгалтер проекту - ведення фінансової та бухгалтерської документації
- Адміністратор сайту - ведення сайту, технічна підтримка сайту, 

наповнення сайту

2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 
якісні результативні показники)

Ключовими результатами проекту є:
- 6 молодих людей з інвалідністю вивчили міжнародний досвід соціальної 

адаптації та сприятимуть впровадженню отриманих знань в місті Києві
- Становище не менше 200 представників цільової групи покращилося, 

через отримання благодійної допомоги, відповідно до потреб
- становище людей з інвалідністю в місті Києві покращилося, шляхом 

підвищення рівня професійної компетентності 15 представників ГО, що 
працюють з людьми з інвалідністю в місті Києві

- Інтереси людей з інвалідністю представлені перед органами місцевого 
самоврядування

- Здійснено не менше 8 публікацій на веб ресурсах Спілки щодо ініціатив 
та політики органів місцевого самоврядування по покращенню становища 
людей з інвалідністю презентована представникам цільової групи

- Проведено не менше 3 інтерв’ю в ЗМІ щодо потреб людей з інвалідністю 
та їх становища

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
Результати проекту можуть бути представлені та поширені перед іншими 
містами та органами місцевого самоврядування як ефективний приклад 
співпраці державних структур та громадських організацій.

3. Кошторис проекту

№ 
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за
одиницю, 
гри.

Вартість, 
гри.

1. Матеріальне заохочення 
координатора проекту

6 4150 24 900

2. Матеріальне заохочення 
бухгалтера проекту

6 4150 24 900

3. Матеріальне заохочення 
адміністратора 
(супроводжуючий людей 
на візках) проекту

6 4150 24 900

4. Нарахування 22% 16434
Загальна сума 91 134

* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності: 
надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах;



закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету; 
видатки на придбання основних засобів;
будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості; 
створення фінансових фондів;
організація і проведення розважальних заходів; 
проведення довгострокових наукових або технічних досліджень; 
організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо; 
здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

Підпис керівника громадської організації
Печатка громадської організації X


