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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 

 
Сила духу перемагає старість 

  ___________________________________________________________________ 
(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 протягом 
багатьох років проводить заходи із залучення бюджетних коштів. 
 
2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту 
 

Мета проекту — подолання гендерних стереотипів , соціалізація людей похилого віку 
через згуртування, всебічну підтримку прагнень для вдосконалення , залучення до 
активної участі в суспільному житті міста через соціальну реабілітацію. 
Пріоритетними завданнями проекту є збереження активного довголіття людей, зокрема 
жінок. 

Проект передбачає згуртування через залучення до занять із скандинавської 
ходьби. 



 
2.1. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 

Жінки — члени організації, жінки — представниці інтелігенції, які знаходяться 
на пенсії та перебувають на обліку в районних територіальних центрах соціального 
захисту населення м. Києва. 

 
2.2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект. 
          Державною соціальною програмою забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2018 № 273, передбачено здійснення заходів з підтримки 
жінок і чоловіків похилого віку з метою подолання гендерних стереотипів. Адже в 
суспільстві сформована думка , що літні люди, зокрема жінки — це бабусі, які 
виховують онуків і сидять по домівкам. Вихід на пенсію супроводжується втратою 
соціального людини. Тому згуртування людей, залучення до суспільного життя — це 
повернення або продовження соціалізації, через взаємний вплив людей в процесі 
спілкування та сумісної праці, що завжди має позитивний ефект. 
           Занепад фізичного здоров’я людей старшого віку та їх моральний занепад 
викликає необхідність пропаганди здорового способу життя шляхом залучення до 
найдоступнішого виду фітнесу «Скандинавська ходьба». 
 
2.3. План заходів з реалізації проекту. 
 
Етапи реалізації Опис заходів для 

здійснення етапу 
Термін 
реалізації 
етапу 

Результати 
здійснення етапу 

Заключення: Договорів з територіальними 
центрами соціального захисту; 
з інструкторами у скандинавської ходьби. 
Формування навчальних груп: 
враховуються можливості людей старшого 
віку 

Проведення круглих 
столів з Управліннями 
соціального захисту та 
структурними 
підрозділами. Відбір 
інструкторів з 
скандинавської 
ходьби.  

Серпень — 
вересень  

Заключаються 
ДОГОВОРИ 
 
Підписуються 
Договори 
 
 
Формуються 
учбові групи 

Проведення систематичних занять Згідно з розкладом 
формування трьох 
груп по 20 осіб. 

Вересень 
— 
жовтень 
— 
листопад
. Один 
раз на 
тиждень 

Створюються 
волонтерські 
групи для 
подальшого 
розповсюдження 
отриманих знань 

Підведення підсумків Вручення 
СЕРТИФІКАТІВ 

грудень Проведення 
змагань під 
назвою «На 
своїх ногах та 
при доброму 
гуморі — 
крокуємо до 120 
років» 

 
2.4. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси 
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