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

Заявка на участь у конкурсному ві
Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська організація «Інвалідів 
«Родина»

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

Назва проекту Послуги з соціальної адаптації 
підлітків та молоді з тяжкими 
порушеннями розвитку, а також їх 
сімей.

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

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

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

153,7

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

153,7

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

153,7

Терміни реалізації проекту 3 01.01.2020р. по 31.12.2020р.
Адреса громадської організації
Телефон, факс, e-mail

03124, м. Київ, вул. Вацлава 
Гавела, 15А, квартира 432, 
044 4971705, 098-622-30-90 
rodynas(ajukr.net

^Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Слободянюк Галина Вільївна

Підпис керівника громадської організації
Печатка громадської організації

Слободянюк Г.В.

Viі.
Дата реєстрації заявки

"Реєстраційний номер конкурсної 
пропозиції

*

Підпис

* Заповнюється Організатором конкурсного! ч / (7

ajukr.net


Додаток З
до Порядку відбору громадські 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджет 
міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у 2020 році

Послуги з соціальної адаптації для підлітків та молоді з тяжкими 
порушеннями, а також їх сім’ям.

Назва громадської організації, яка подає проект

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНВАЛІДІВ «РОДИНА»

1. Загальна інформація про громадську організацію:
- дата створення: 20.09.2000___________________________________
- предмет діяльності: сприяння навчанню та соціальній реабілітації, абілг 
адаптації дітей та молоді з функціональними обмеженнями; привернення у 
органів державної влади, інших державних та недержавних структу 
громадськості до проблем дітей та дорослих з інвалідністю; налагодж 
фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадським 
іншими установами, підприємствами, організаціями; психологічна та пре 
підтримка, взаємо підтримка батьків; сприяння створенню позитивного ім 
осіб з інвалідністю в суспільстві.
- структура та чисельність. Органами управління Організацією є: Загали 
збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації. 
Налічується членів 70 Організації
- джерела фінансування - безповоротна фінансова допомога, добров 
пожертвування, внески членів Організації; пасивні доходи; фінансуван 
місцевого бюджету; благодійна, гуманітарна та технічна допомога.
- наявність ресурсів для виконання проекту: Наявне приміщення для 
надання соціальних послуг 154, 7 м2 в частині дитячого навчального закла; 
432 за адресою, бульвар Вацлава Гавела, 15 А.
Офісна техніка (кількість, вид): 3 принтери, 1 ноутбук, 3 комп’ютери, 

ламінатор та інше.
-Інвентар для надання соціальних послуг: 6 обладнаних кімнат, серед яких 
монтесорі кімната, сенсорна кімната, кімната логопеда, кімната для трупов 
занять, власний огороджений та обладнаний дитячий майданчик на терито 
закладу, площею 154,8 м2.



- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів.
З 2001 року з Центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді м. Києва, потім 
Солом’янського ЦССДМ по програмі реалізації заходів «Центр соціально- 
психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
«Родина». ГО «Родина» вже на той час організовувала спільно з ЦССДМ 
денний догляд для дітей та молоді з тяжкими порушеннями розвитку. Програма 
тривала до 2012 року, у 2013 центр соціально-психологічної реабілітації став 
закладом і ЦССДМ припинив підтримку програм денного догляду.
2015-2018 рр. ГО «І «Родина» співпрацює по програмі « Соціальне 
партнерство» при Департаменті соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради
У 2018-2019 році ГО «І «РОДИНА» виграла конкурс у на отримання коштів з 
громадського бюджету за проектом «Соціальні послуги денного догляду для 
дітей з тяжкими порушеннями розвитку».

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

2.1 Мета проекту
Попередити ізолювання в домашньому цілодобовому перебуванні 20-ти 

підлітків та молодих осіб з тяжкими, комбінованими порушеннями розвитку . 
Організувати надання послуг з соціальної адаптації таким сім’ям та допомогти 
подолати складні життєві обставини.

2.2 Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): 
Підлітки та молодь з тяжкими порушеннями розвитку (підгрупа А)

2.3 Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
-В Києві за даними Департаменту соціальної політики налічується пона; 
167 000 людей з інвалідністю, з них більше 10600 це діти. В м. Киев 
налічується 28 спеціалізованих шкіл-інтернатів, де навчаються діти з різнимі 
порушеннями, щороку вони випускають як мінімум 200 молодих людей 
випускників. Статистика міста показує, що тільки 10% із них набуваюті 
професію, працевлаштовані та зайняті. А якщо це молоді люди з тяжким] 
формами інвалідності, такі, що мають порушення мови, тяжкі розумові ваді 
жодного закладу денного перебування в місті не має. Хоча ці молоді люди та] 
само як усі хочуть відчувати себе потрібними і зайнятими якимис: 
елементарними видами праці. Наразі така молодь є ізольована в домі з одним 
батьків чи бабусею від усього суспільства. Після закінчення спеціальних шкіл 
інтернатів життя такої молодої людини «припиняється», вона повертається : 
чотири стіни своєї квартири. Роботу будь-яку реальну отримати неможливо 
молодь вимушена сидіти вдома. Найчастіше молоді люди з інвалідність 
розуміють, що вони відрізняються від своїх однолітків і часто соромляться 
відвідувати громадські місця. Дана послуга попередить від домашньої ізоляці 
сім’ю та дитину, життя стане змістовнішим, діти не замкнуться сам на сам з 
своїми страхами, відчуженням та не розумінням з боку суспільства.

Разом з працюючим персоналом та волонтерами підлітки та молодь будут 
вчитися дружити, ходити в соціальні вилазки, отримають психологічн 
допомогу, корекцію психологічного стану та поведінки в повсякденному житт 
будуть зайняті в гуртках за інтересами а батьки матимуть передишку дл 
особистих справ та відпочинку.
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Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін 
реалізації 

етапу

Результати 
здійснення 

етапу
Набір 20 підлітків та 
молодих людей для 
участі у програмі

Оцінка потреб 
клієнтів у послугах

Січень, 2020 Підписання 
договорів 3 
отримувачами 
послуг

Організація 
середовища для 
забезпечення надання 
послуг

Проведення 
спільного зібрання 
педагогів та 
отримувачів послуг

Лютий 2020 Визначення 
плану надання 
послуг, хід 
індивідуальних 
занять

Проведення 
первинної оцінки 
якості життя 
отримувачів послуг 
до її надання

Опитування батьків 
чи опікунів осіб 3 
інвалідністю.

Лютий-
Березень 2020

Створення бази 
з відгуків сімей, 
які отримують 
послуги, про 
результати 
впливу проекту 
на якість життя 
сімей

Проміжна оцінка 
задоволеності 
отримувачів послуг та 
відстеження змін в 
якості життя

Опитування батьків 
чи опікунів осіб 3 
інвалідністю.

Березень, 
червень, 
вересень, 
грудень, 2020

Створення бази 
з відгуків сімей, 
які отримують 
послуги, про 
результати 
впливу проекту 
на якість життя 
сімей

Поширення 
інформації про 
надавачів соціальних 
послуг

Розробка рекламної 
компанії у 
соціальних мережах 
та Інтернеті

Жовтень,2020 Буде видано 
інформаційний 
буклет 3 
поширенням 
інформації про 
надавачів 
соціальних 
послуг

Створення 
інформаційних 
повідомлень про 
проект

Створення 
повідомлення на 
сайті організації, 
висвітлення ходу 
реалізації проекту

Серпень 
грудень, 
2020р.

розміщено в 
ЗМІ не менше 
двох статей 
про хід 
реалізації 
проекту



2.5 Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси тощо). Будуть задіяні працівники організації: голова правління, 
соціальні педагоги (психологи, арт- терапевт, спеціалісти з фізичної 
реабілітації) - 5, соціальні працівники - інвентар для надання соціальних послуг 
та офісна техніка.
Розроблена програма майстер-класів з арт - терапії, в якому враховані 
створення творчих робіт з різноманітних тематик та на розробку різних 
навичок.

Також планується залучення благодійної допомоги від інших організацій.
2.6 Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 

якісні результативні показники)
Очікувані результати реалізації проекту.

Такий проект є дуже важливим для підлітків та молоді, та їх сімей. Насамперед, 
це можливість уникнути ізоляції від нормального соціально активного життя. 
Адже значною проблемою є відсутність комунікації з іншими людьми, що 
значно погіршує їх стан. Тому вкрай важливо, що за допомогою проекту 
підлітків та молодих людей буде забезпечено психологічною допомогою та 
гідним ставленням, гарантується зайнятість та змістовність дня. Діти 
отримають навички праці в гуртках за інтересами, навчаться вибудовувати 
стосунки з друзями та оточуючими. Покращиться психологічний та емоційний 
стан 20 сімей, які їх виховують,сім’ї, які отримають ці послуги зможуть 
спокійно цілий рік ними користуватись. Один з членів сімей, який завжди був 
прив’язаний до дитини зможе вивільнити цей час для себе та мати тимчасовий 
перепочинок, та відчути, що завдяки послугам якість життя може суттєво 
змінитися в кращий бік. Для батьків проводяться зустрічі, тренінги, що 
допоможуть їм подолати кризи, подолати психологічні проблеми, краще 
зрозуміти своїх дітей.
Програма занять та майстер класів розроблена таким чином, щоб розвивати 
фізичні та творчі здібності дітей.
Буде розроблено та реалізовано план поширення інформації про соціальні 
послуги, надавачів її, місце держави у наданні соціальної послуги. Це не менше 
двох статей про хід реалізації проекту в ЗМІ, створення інформаційних 
повідомлень про проект, створення повідомлень на сайті організації та у соц 
мережах.
2.7 Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

В подальшому розвиток послуг в центрі «Родина» зможе створити 
альтернативу надання послуг в інтернатних закладах. Стане прикладом надання 
соціальних послуг згідно до державних стандартів в інших закладах. Є 
можливість здійснення обміну досвідом. Крім цього, організація зможе 
проводити додаткові тренінги та заняття на базі центру, залучати спеціалістів, 
проводити навчальні заходи для інших, що залучені до сфери надання послуг 
особам з інвалідністю.



Кошторис проекту

№ Назва статті витрат на реалізацію проекту К-сть,
од.

Ціна за 
одиницю, 

грн..

Вартість, 
грн.

1 Теплопостачання 1 20 400,00 20 400,00
2 Електроенергія 1 6 000,00 6 000,00
3 Водопостачання 1 1000 1 000,00
4 Відшкодування експлуатаційних витрат 1 400 400,00

5 Фінансова підтримка працівників, Зособи 
на 5 міс., оклад 15 4173 62 595,00

6 Нарахування на фінансову підтримку 
працівникам 918 13 770,90

7 Послуги від спеціаліста з організації 
тренінгів для батьків, послуг 20 500 10 000,00

8 Послуги від спеціаліста для організації 
тренінгів педагогам, послуг 15 500 7 500,00

9

Засоби для виготовлення фетрових прикрас: 
фетр 
нитки
бісер
синтепон 
глязики 
клей 
бумага для упаковки 
шпагат
нитки
прикраси пластикові

3500
500
500 

2000 
1000
400
600
500
400
600

10 000 10 000,00

10

Матеріали для арт- терапії: 
картон
папір
блискітки (набори) 
клей
папір
рамки (багети) 
пластелін 
инструменти для ліпки 
фарба 
пензлики

2000
1000
1000
1000
1000
2000
1500
500

1500
500

12 000 12 000,00

11

Засоби для виготовлення мила: 
рідина
посуд 
стрічки 
пакування

1000
2000

500 
1500

5000 5 000,00

12

Витрати з поширення інформації про 
соціальні послуги:

• Facebook-реклама сроком на 2 місяці 
Реклама у Google Ad сроком на 2 місяці

2 2500 5 000,00

Загальні витрати * 153 665,90



* 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

(Слободянюк Г.В.)


