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Додаток 3 
до Порядку відбору  громадських організацій 
для надання фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва 

 
Опис проекту 

для реалізації у 2022 році 
 

Школа репродуктивного здоров’я «Шануй себе» для дівчат та «Беру 
відповідальність на себе» для хлопців 

 (назва проекту) 
 
Назва громадської організації, яка подає проект  
Громадська організація «Материнська любов» 

 
1. Загальна інформація  про громадську організацію: 
 
- дата створення — 11 жовтня 1999 року 
- предмет діяльності — сприяння активізації процесів національного, культурного 
та духовного відродження, утвердження ідей патріотизму серед населення 
України, зокрема серед молоді, а також використання творчого потенціалу, 
духовних надбань митців, науковців, освітян України для збереження психічного 
та фізичного здоров’дітей та молоді, їх всебічного розвитку та захисту спільних 
інтересів своїх членів  
- структура та чисельність вищим керівним органом є Конференція на якій 
обирають органи управління — Голову, Правління, Ревізійну комісію; 
чисельність організації складає 120 осіб 
 
- джерела фінансування — добровільні внески, пожертви окремих громадян, 
підприємств всіх форм власності та бюджетні кошти Київської міської ради 
 
- наявність ресурсів для виконання проекту — ресурси для виконання проекту є: 
Приміщення для проведення занять, присутність фахівців в галузі 
репродуктивного здоров’я; наявність необхідної літератури 
 
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів — організація має з 
2000 року 
 
2. Опис  та обґрунтування необхідності реалізації проекту 
 

2.1. Мета проекту — підвищення поінформованості молоді з питань пропаганди 
здорового способу життя для збереження репродуктивного здоров’я; здійснення 
соціально-профілактичної роботи щодо запобігання небезпечних хвороб в 
молодіжному середовищі, набуття навичок здорового способу життя. Проект має 
просвітницьку мету. Його завдання: формування в учнів свідомого ставлення до 
життя і здоров’я шляхом проведення заходів з метою попередження гендерного 
насильства та розвитку навичок відповідальної поведінки щодо власного здоров’я 
та здоров’я інших; формувати уявлення учнів про репродуктивне здоров’я, 



виховувати почуття свідомого ставлення до власного здоров’я як важливого 
аспекту створення здорової нації. 

 
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 
Молодь — дівчата та хлопці. Проект розрахований та охопить 400 юнаків та 400 
дівчат — старшокласників загальноосвітніх закладів міста Києва 
 
2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект. 
 
 Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров’я є найвищими 
цінностями держави. Майбутнє держави залежить від політичних, економічних і 
соціальних чинників, які справляють вплив на демографічну ситуацію в країні і 
стан здоров’я населення. На сьогодні Україна переживає серйозну демографічну 
кризу, для якої є характерним депопуляція, старіння населення і скорочення 
тривалості життя. Це справляє негативний вплив на добробут населення, також 
економічну ситуацію в країні в цілому. Особливої турботи потребує ситуація з 
репродуктивним здоров’я, яке є невід’ємною частиною здоров’я нації в цілому, 
разом з тим є стратегічно важливим для сталого розвитку суспільства. 
 Гендерна рівність передбачає, що представники кожної статі повинні мати 
рівні можливості в досягненні здоров'я та його збереженні. Фактори ризику, 
клінічні прояви, причини, наслідки і способи лікування захворювань у жінок та 
чоловіків різняться. Це у свою чергу означає, що профілактика і просвітницька 
робота повинні бути адаптовані до різних потреб жінок і чоловіків.  
 Для того, щоб забезпечити жінкам і чоловікам справедливий і рівний доступ до 
можливостей, необхідних для реалізації у повному об'ємі їх потенціалу здоров'я, 
повинен визнаватися той факт, що між ними існують як статеві, так і гендерні 
відмінності. В силу соціальних (гендерних) та біологічних (статевих) 
відмінностей чоловіки й жінки потрапляють під вплив різних ризиків для 
здоров'я, системи охорони здоров'я реагують на їх потреби по-різному, їх 
поведінка, спрямована на забезпечення свого здоров'я, відрізняється. 
 Все це викликає необхідність поширення просвітницької роботи серед 
підлітків. В сучасних умовах розвитку суспільства, зважаючи на існуючу 
гуманітарну кризу, існує багато ризиків потрапляння молодих людей — підлітків 
у кризовій ситуації. І безпечне здоров’я дітей майже на 50 % залежить від умов 
їхнього життя. Тому формування у підлітків стійкої мотивації до здорового 
способу життя, проведення певних заходів, спрямованих на усвідомлення ними 
цінності свого здоров’я — це головне завдання для розвитку здорової нації. 

За визначенням ВООЗ, під репродуктивним здоров’ям розуміють стан повного 
фізичного, розумового і соціального добробуту, а не лише відсутність хвороби 
або недуги в усіх аспектах, що мають відношення до репродуктивної системи , її 
функції і процесів. Таким чином, репродуктивне здоров’я передбачає можливість 
людей мати задовільне і безпечне статеве життя разом з можливістю відтворення, 
а також свободу вирішувати чи варто вдаватися до відповідних дій, а якщо так — 
то коли і як часто. 

Проведення комунікативних та просвітницьких заходів щодо здорового 
способу життя силами громадських організацій спільно з державним сектором 
(школи) дасть більш дієві результати. 



 
2.4. План заходів з реалізації проекту. 

 
Етапи реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу 
Термін 
реалізації 
етапу 

Результати 
здійснення 
етапу 

Заключення: 
Договорів з загально – 

освітніми закладами м. Києва; 
з фахівцями  — лекторами у 
сфері репродуктивного 
здоров’я. 

Формування навчальних 
груп: враховуються 
можливості старшокласників 
щодо комплектації групи 

Проведення 
перемовин з 
Управліннями 
освіти та 
директорами шкіл. 
Відбір фахівців у 
сфері 
репродуктивного 
здоров’я. Згідно з 
розкладом 
формування 
двадцять груп по 
20 осіб 

Лютий — 
березень 

Заключаються 
ДОГОВОРИ 
 
Підписуються 
Договори 
 
 
Формуються 
учбові групи 

Проведення систематичних 
занять 

 Вересень — 
жовтень — 
листопад. 
Один раз на 
тиждень 

Створюються 
волонтерські 
групи для 
подальшого 
розповсюдже
ння 
отриманих 
знань 

Підведення підсумків Вручення 
СЕРТИФІКАТІВ 

грудень Проведення 
показових 
зустрічей з 
однолітками 

 
2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси тощо): членами організації є фахівцями з визначеного напрямку; 
наявність приміщення для проведення занять; наявність методичної літератури, 
яку отримають слухачі (література тиражується за рахунок спонсорів ) заняття для 
старшокласників проходитимуть в приміщеннях шкіл міста Києва, з якими 
співпрацює ГО, до лекцій залучатимуться спеціалісти відповідного профілю, а 
також членики ні організації мають фахову освіту із надання таких послуг. 
 
2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 
якісні результативні показники) 

 
В результаті реалізації проекту : 
 — 400 дівчат і 400 юнаків — старшокласників підвищать обізнаність щодо своїх 
репродуктивних прав, щоб могти заявляти про свої права стосовно 
репродуктивного здоров’я. 



— 400 дівчат і 400 юнаків по закінченню курсу лекцій отримають сертифікат про 
те, що вони пройшли навчання і можуть бути волонтерами серед своїх однолітків, 
поширюючи інформацію про моральні, фізичні, фізіологічні та медичні аспекти 
майбутнього материнства. 
2.7.  Можливість поширення досвіду реалізації проекту. 
Реалізувати цей проект можливо у загальноосвітніх школах міста Києва, що 
сприятиме морально-етичній культурі підлітків 
 
3. Кошторис проекту 
 

№ 
п/п 

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту 

Кількість, 
од. 

Ціна за одиницю, 
грн. 

Вартість, грн. 

1.  Реалізація програми Школа 
репродуктивного здоров’я для 
дівчат «Шануй себе» 

 Загальна сума 
Потреба 

189 160,00 
169 160,00 

 Оплата послуг: 

залучених спеціалістів  

 
нарахування, 22% (ЄСВ) 

4 

23 790,00 
 
19 500,00 
 
4 290,00 

95 160,00 
 
78 000,00 
 

17 290,00 

 Запрошення, сертифікати для 
Школи репродуктивного 
здоров’я 

400 40,0 16 000,0 
(за рахунок 
спонсорських 
коштів) 

 Канцтовари: 
Блокноти, ручки, олівці 
кольорові, кольоровий папір А 
4, коректор і т.п. 

400 10,0 4 000,0 за рахунок 
спонсорських 
коштів) 

 Організація відкриття та 
закриття Школи (технічне 
забезпечення, відкриття та 
закриття, кейтерінг): 
А) технічне забезпечення : 
Оренда інтерактивної дошка та 
проектора 
Б) відкритя та закриття, 
кейтерінг : 
вітання слухачів, вручення 
методичних посібників, 
сертифікатів 

400 185,0 74 000,0 
 

2.  Реалізація програми Школа 
репродуктивного здоров’я для 
хлопців «Беру 
відповідальність на себе» 

 Загальна сума 
Потреба 

197 160,00 
169 160,00 

 Розробка програми Школа 
репродуктивного здоров,я 
«Беру відповідальність на 
себе» 

  
6 000,0 (за 
рахунок коштів 
спонсорів) 

 Оплата послуг: 

залучених спеціалістів  

 

4 

23 790,00 
 
19 500,00 
 

95 160,00 
 
78 000,00 
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