
Додаток!
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва
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Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська організація 
«Спілка ветеранів Куби»

Назва пріоритетного напрямку Соціальна адаптація учасників АТО 
Учасників бойових дій та їх сімей 
(п.23.5.). ,

Назва проекту Життя триває.
Відповідність проекту оперативним 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року

Відповідає оперативній цілі п.2.3 
Соціальна підтримка та допомога. 
Підвищення соціальної 
захищеності.мешканців м.Києва.

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

226785.00
і

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

204785.00

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

200000.00

Терміни реалізації проекту 2020рік.
Адреса громадської організації
Телефон, факс, e-mail

02090 м Київ -4. Вул.Лохвицька
12 тел. 550-60-61,067-4709009

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Успенський Олексій 
Володимирович.

• Підпис керівника
і 

Л J/s/TCXа Л $

(П.І.Б.)
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Опис проекту :
для реалізації у 2020 році 

Життя триває .
(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект 
Громадська Організація «Спілка ветеранів Куби» -

1. Загальна інформація про громадську організацію:
- дата створення: 19.05.1999 р, у' 10.02.2015 р. перереєстрована

у ГО «Спілка ветеранів Куби», надалі ГО «СВК».
- предмет діяльності: Консолідація учасників бойових дій, 
ветеранів війни та праці, інвалідів війни та сімей воїнів що 
загинули на Кубі, (п.2.1.Статуту ГО «СВК») ■.

- структура та чисельність: -10 районних підрозділів які входять
до ГО СВК» ; / ...

ГО «СВК» є юридичною особою , неприбутковою Організацією, 
численністю 442 ветеранів, з них УБД - 263, учас. ВВВ-15, учас. АТО-12, 
людей з інвалідністю - 43;

- джерела фінансуванням фінансова підтримка КМДА , членські 
внески, наявність ресурсів для Виконання проекту -людський 
ресурс, спонсорська підтримка, допомога небайдужих людей.

- досвід реалізації заходів із залучейням бюджетних коштів : 15 
років фінансової підтримки КМДА з міського бюджету.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту ■ '

Сприяння в наданні соціальної, психологічної та правової допомога 
ветеранам - військовослужбовцям, котрі проходили військову 
службу на Кубі, (п.2.1. та п.2.1.6. Статуту ГО «СВК» ) ’ ■
Групова та індивідуальна психологічна допомога ветеранам 
похилого віку, таким що потрапили у складні життєві обставини, 
знаходяться на реабілітації після інсульту, і інфаркту але можуть . 
самостійно відвідувати центр. Головна робота з ветеранами в групах, де ' 
вони можуть отримати на терапевтичних сесіях ресурс та підтримку. 
Музикотерапія та арт-терапія допоможуть віднайти в собі джерело 
ресурсу, стимул до життя.
Індивідуальна робота з психологом допоможе вирішити ті питання, які 
піднімаються в групових процесах.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 
Учасники бойових дій та їхні сім’ї (надалі - ветерани), що потрапили у 
складні життєві обставини, знаходяться на реабілітації після інсульту, 
інфаркту але можуть самостійно відвідувати центр. По порядку п.23.5.

2.2. . Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Економічна ситуація в країні сьогодні складається так, що більшість 
ветеранів-пенсіонерів мусять виживати у дуже складних соціально- 
економічних умовах, часто не маючи коштів на лікування, а іноді навіть • 

і



на харчування. Це призводить до сильних переживань,, які можуть стати 
причиною інсульту та депресивного стану. У тих випадках, коли діти 
виїжджають за кордон на заробітки, ПМЖ - ветерани залишаються сам 
на сам зі своїми проблемами, що теж негативно впливає на їх здоров’я. В 
тих випадкам, коли вони залишаються самі через втрату (смерть) 
близьких людей, то це може призвести і до більш серйозних наслідків, 
таких як інфаркт. .Надаючи психологічний супровід', підтримку та 
реабілітацію шляхом музико-терапевтичних та арт-терапевтичних засобів 
терапії ми маємо змогу пришвидшити . одужання та скоротити 
реабілітаційний період, повертаючи сім’ям їх близьких у стабільному 
психологічному стані,, сповнених життєвих сил. Одинокі люди також 
отримують підтримку, яка так необхідна в таких, ситуаціях.

2.3. План заходів з реалізації проекту.

Етапи реалізації 
проекту ';

——І

Опис заходів 
для здійснення 
етапу

Термін 
реалізації 

етапу
Результати 

здійснення етапу
. Підготовчий етап 
Збір інформації

Анкетування ЗО годин 
(тиждень)

Дані 50 осіб будуть 
опрацьовані, 
складені списки

. ветеранів, 
сформовані 
попередні груци за 
станом здоров’я.

і»

Формування 
розкладу • 
роботи груп, 
формування 
розкладу 
роботи 
спеціалістів у 
групах.

6 годин

і

Буде сформовано 
точний розклад для 
роботи з кожною з 5 
груп, складено 
розклад для 
спеціалістів, 50 
ветеранів буде 
розподілено та 
закріплено до 2 
Психологів (по 5 
осіб з кожної групи)

Первинне 
інтерв’к) з 
ветеранами.

2 години на 
кожну людину.

*

50 ветеранів буде 
продіагностовано 
Для ефективного 
формування груп

й
, 1

Формування 
груп

6 годин

ї

50 осіб буде 
розділено на 5 груп 
по 10 осіб, 
враховуючи стан 
здоров’я та інтереси



*

Інформування 
пенсіонерів

і

6 годин 50 ветеранів буде 
проінформовано по 
телефону в якій 
групі знаходяться та 
в який період часу 
зможуть відвідувати 
центр.

Період 
терапевтичного 
втручання •

Групова робота 
з музикотерапії

г

і

1.0 годин на 
кожну групу, 

загалом 50 . 
годин на рік

*

50 ветеранів (по 10 
осіб у 5 групах) 
зможуть навчитися 
проявляти свої. 
почуття через 
музикування; 
навчитися 
невербально!’ 
комунікації, 
проявити свої 
емоції та почуття у 
захищеному, 
просторі, отримати 
ресурс та- підтримку 
серед однодумців.

& Групова робота 
з арт-терапії

10 годин на 
кожну групу, 
загалом 500
годин на рік

1

50 ветеранів (по 10 
осіб у 5 групах) 
зможуть відтворити 
свій стан через різні 
види мистецтва, 
знайти власні 
джерела ресурсу, 
щоб у подальшому 
мати змогу 
«опиратися на себе»

І

Індивідуальна 
робота з 
психологом

3 годинна 
кожну особу, 
загалом 150 
годин на рік

50 ветеранів 
зможуть, 
пропрацювати 
індивідуально з 
психологом все те, 
що піднімається у 
групових процесах і 
що не могло бути 
опрацьоване на 
групі з особистих 
міркувань.(недовіра 
до групи і т. п.)

Заключний етап Складення 12 годин Буде узгоджено 3



if

графіку для
вторинної 
діагностики 
здоров’я 
ветеранів

поліклінікою або 
шпиталем графік 
для проходження 50 
ветеранами 
медичної 
діагностики стану 
здоров’я, записано • 
кожну особу на 
прийом до лікаря.

it

Інформування 
ветеранів .

6 годин ■'
1

і

50 ветеранів буде 
проінформовано по 
телефону на яку 
дату та час їх 
записано на прийом 
до лікаря,

I Вторинна 
діагностика

50 годин 50ветеранів 
пройдуть повторне 
медичне 
обстеження, будуть: 
отримані результати 
обстеження.

*
1.

Підведення
підсумків

ЗО годин 
( узгодження 

< між 
спеціалістами 
результатів по 

кожному 
учаснику 
проекту)

Висновкитцодо 
ефективності 
проекту, порівняння 
показників здоров’я 
до проходження 
терапії в центрі та 
після, створення 
діаграм

*
.. v

Обмін досвідом

1

»

? ■

Обмін досвідом 
між спеціалістами, • 
які брали участь у ; 
проекті, 3 
державними, 
громадськими та 
благодійними 
організаціями у 
виглядів семінарів, 
тренінгів? лекцій та 
методичного 
матеріалу для 
запровадження на 
всій території 
України.



2.5 Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси) - людські ресурси до 50 чол, фінансові до'22000 грн. за'спонсорами. 
Організація працюватиме над залучегіням окрім бюджетних також 
благодійних коштів
2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 
якісні результативні показники).
50 ветеранів (5 груп по 10 осіб), які потрапили у складні життєві обставини, 
знаходяться на реабілітації після інсульту, інфаркту, такі, що можуть 
самостійно відвідувати центр, пройдуть протягом року (50 тижнів, по 10 
тижнів кожна група) музикотерапію та арт-терапію, отримають'психологічну 
допомогу. Навчаться віднаходити ресурс. для подальшого життя, 
перебуватимуть в колі однодумців, поруч з якими в безпечному просторі 
зможуть відреагувати свої переживання, покращать навики 
самообслуговування, покращать психо-фі-зичний стан загалом.. ~
2.7 Можливість поширення досвіду реалізації проекту:
Проект є певною мірою пілотним та має надати новий цікавий досвід, 
важливий для використання у інших громадських організаціях. До того же 
можливо накопичення певного науково-статистичного і дослідного 
матеріалу. Організація відкрита для спілкування та обміну досвідом.

3. Кошторис проекту

№ п/п Назва статті витрат 
на реалізацію 

проекту

Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, 

грн.

Вартість, 
грн.

1. Підготовчий період 1 * ’ • 43000,00
1.1 Індивідуальна 
психологічна 
діагностика ветеранів

50
*

.• юо . 5000.00

1.2 Робота у центрі
1.2.1 Музикотерапія 20 300 6000,00
1.2.2 Арт-терапія 20 300 6000,00
1.2.3 Пісочна терапія 20 .300 6000,00
1.2.4 Робота з 
психологом в малих 
групах (3-4 особи)

40 200 4 8000,00

1.2.5 Індивідуальна 
робота з психологом

40 300 12000,00

2 Оренда приміщень, 
територій, споруд, де 
проводиться захід (чи 
плата за їх

120 днів 200 24000,00



проводиться захід (чи 
плата за їх 
користування)

3 Художнє та технічне 
оформлення місць 
реалізації проекту

120 годин 20 2400,00

4 Оренда обладнання, 
оргтехніки (чи плата 
за користування ними)

120 днів 50 6000,00

5 Оплата поліграфічних 
послуг, в тому числі 
шрифтом Брайля та 
озвучені 
Інформлистівки

20 одиниць 200 і 4000,00

6 Придбання 
канцелярських та 
господарчих товарів 
(Папір, пальчикові • 
фарби, гуаш, пензлі, 
пластилін, ручки)

»

3200,00

Соціальні витрати громадської організації ■
Фінпідтримка . 2 особи 12 місяців 4173.00 , 100152.00
Нарахування
22%

11016.75- . 22033.50 .

Всього по 
соціальним 
витратам

у
122185.50

Разом витрати за 
проектом.

204785.00

%


