
ОПИС ПРОЕКТУ
для реалізації у 2020 році

«Соціально-просвітницькі орієнтири для розвитку молоді 
Дарницького району міста Києва»

(назва проекту)

1. Загальна інформація про громадську організацію:

Дата створення

Предмет діяльності

Структура та чисельність

Джерела фінансування

Наявність ресурсів для 
виконання проекту

Громадська організація «Віра в життя» (ГО 
«Віра в життя») була зареєстрована в січні 2017 
року у Дарницькому районі м. Києва.

Організація є добровільним, неприбутковим, 
незалежним, самоврядним громадським 
об ’єднанням для здійснення та захисту прав і 
свобод сімей, а також для задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
духовних, культурних, екологічних та інших 
інтересів цих осіб.

В організації працює 2 співробітники, 15 
залучених спеціалістів, в діяльності 
допомагають ЗО волонтерів та залучаються до 
роботи 150 молодих людей, молодих батьків, 
одиноких мам.
До структури керівних органів ГО «Віра в 
життя» входять: Загальні збори членів (вищий 
орган управління). Правління (виконавчий 
орган управління). Голова Правління (очолює 
Правління та здійснює поточне управління). 
Наглядова Рада (контролюючий орган 
управління).

Джерелом фінансування організації є 
бюджетні кошти м. Києва, кошти спонсорів, 
благодійників, тощо.

Для виконання проекту передбачається 
залучити службу у справах дітей Дарницької 

иєві державної адміністрації, 
рлужб для с ім’ї, дітей та 
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волонтерів, громадськість Дарницького 
району, благодійну організацію «Фонд 
«Асперн» тощо.

Досвід реалізації заходів із В рамках діяльності Г’О "Віра в життя" за 
залученням бюджетних підтримки Дарницької районної в м. Києві та
коштів Київської міської державних адміністрацій у

2018 році реалізовувалися два проекти: 
«Просвітницький простір для молоді міста 
Кигва» та «Соціальна послуга адаптації 
молоді з інвалідністю».
Метою проектів було падання соціальних 
послуг та підтримка молоді, яка опинилася в 
складних життєвих обставинах, в першу чергу 
молодь з числа випускників інтернатних 
закладів та молоді з інвалідністю.
Участь у проектах взяло понад 100 клієнтів, які 
опинилася в складних життєвих обставинах, 
випускники інтернатних закладів, одинокі 
матері, молоді сімейні пари та молодь з 
інвалідністю. їм яким були надані соціальні 
послуги, інформаційні та профілактичні 
заходи: профілактичні бесіди, індивідуальні 
консультації, робота з сімейними парами, 
тренінги, групи взаємодопомоги, зустрічі з 
успішними людьми Дарницького району.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

Мета проекту

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

Підготовка до становлення у самостійному 
житті молоді. Розбудова ефективної системи 
просвітницького напрямку для інформування 
молодих людей, підвищення рівня їх 
обізнаності. Посилення міжсекторальної 
співпраці ГО «Віра в життя» з органами 
місцевої виконавчої влади, територіальною 
громадою, бізнесом, громадськими
організаціями, які опікуються проблемами 
молоді зосередивши зусилля в Дарницькій 
територіальній громаді.

Молодь в іш м ч і ід  16 до 35 років, а саме:у к
моійздйкЗіЩШ€Ж\які опинилися у складних

житгї в вразливих та соціально



Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямовано 
проект

небезпечних сім’ях, с ім’ях в складних 
життєвих обставинах;
- випускники інтернатних закладів;
- випускники, якими опікувалась благодійна 
організація «Фонд «Асперн»;
- матері з дітьми, в т.ч. одинокі.
До реалізації проекту планується залучити до 
100 осіб.

Кожна людина від народження до останнього 
дня свого життя має права і обов’язки. Вона 
зростає, адаптується до суспільного життя, 
долає певні труднощі, зміцнюється в 
соціальному середовищі, соціалізується. Для 
кожної людини процес адаптації триває по- 
своєму. Хтось має люблячу та турботливу 
родину, в якій зростає та відповідальних 
батьків, які завжди будуть поряд, навчать 
визначати пріоритети і реалізувати власні 
здібності, вибирати свій життєвий шлях та 
створити свою сім’ю. Хтось має батьків, але 
вони не мають належного батьківського 
потенціалу і для молодої особи в такій сім'ї  є 
низькі сприятливі фактори для розвитку. А 
хтось не має ні батьків, ні родичів, ні близьких, 
які могли б активізуватися для формування 
життєвої компетентності молодої людини. 
Враховуючи це, ми бачимо велику потребу в 
додаткових програмах гармонійного розви тку і 
формування особистості. Водночас оцінюючи 
потреби молодої людини важливо 
координувати зусилля державних і 
громадських організацій, об ’єднувати ресурси 
та підходи.
Відповідно статистичних даних міської 

цільової програми підтримки молоді на 2019 - 
2021 роки, у м. Києві станом на 1 січня
2018 року проживало близько 866 тис. молодих 
людей, що становить 30 % усього населення 
столиці. З них близько 100 тис. проживає у 
Дарницькому районі. Без перебільшень можна
сказати,.здо--^ільше половини таких молодих
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суспільні проблеми вони можуть увійти в групу 
ризику і стати схильними до адиктивної 
поведінки, через тимчасові труднощі
опинитися у складних життєвих обставинах. 
Дарницький район, в якому зосередила свою 

діяльність ГО «Віра в життя», сьогодні є одним 
з найбільших в місті Києві за чисельністю 
населення і площею території. Зазначений
район, порівняно з іншими, характеризується 
недостатнім розвитком соціальної
інфраструктури та великою кількістю молодого 
населення. Серед соціальних проблем, які 
переважно охопили молоде населення
Дарницького району, можна виділити 
вживання алкоголю, наркотичних речовин, 
неблагополуччя, втрату роботи, ранні 
сексуальні зв'язки, що різко погіршує стан 
фізичного і психічного здоров'я підлітків. 
Особливої уваги заслуговує питання
поширення ВІЛ / СНІДу в молодіжному 
середовищі. В останні роки в Києві щорічно за 
даними лабораторних досліджень виявляють 
близько 3 тисяч ВІЛ-позитивних осіб, 
реєструють до 1,5 тисяч осіб з уперше в жи тті 
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції та до 700 
осіб знімають з обліку за різними причинами, \ 
т. ч. у зв'язку зі смертю.
Також слід сказати про погіршення фізичного і 
психічного здоров'я молоді. На сьогодні 
смертність молодих людей в Україні та в Києві, 
зокрема віком 1 5 - 2 9  років, значно вища, ніж у 
країнах ЄС. Частка шкільної молоді, яка 
визнається лікарями здоровою (тобто такою, у 
якої відсутні хронічні захворювання і вади 
розвитку), коливається у межах від 9 % до 45 %. 
Тобто, здоровими можна визнати менше 
половини загальної кількості школярів. 
Проблемним також є питання підготовки 
молоді до подружнього життя. У 2018 році 
час тота реєстрацій розлучень по міс і у
становить 1,5 на 1000 осіб. Найвищий рівень



Для вирішення зазначених проблем ГО «Віра в 
життя» особливу увагу вирішила приділити 
розвитку неформальної освіти для молоді в 
Дарницькому районі, яка широко 
використовується в Європі. Альтернативою в 
цьому напрямку стає мотивація до 
самонавчання, участі семінарах, тренінгах, 
зустрічах. Неформальна освіта для молоді 
розуміється як "будь-яка організована поза 
формальною освітою освітня діяльність, що 
доповнює формальну освіту, забезпечує 
засвоєння тих вмінь і навичок, що необхідні для 
соціально та економічно активного 
громадянина".
Проект «Соціально-просвітницькі орієнтири 
для розвитку молоді Дарницького району міста 
Києва» дасть можливість молодим людям не 
стати на шлях втрати цінностей житія або 
мінімізувати їх виникнення у майбутньому. 
Реалізація даного проекту є важливим 
фактором в стратегічному плануванні програм 
підтримки молодих людей на шляху до 
самостійного життя. Як показало анкетування 
молодих осіб ГО «Віра в життя» в рамках 
проекту «Просвітницький простір для молоді 
міста Києва», який тривав з вересня по грудень 
2018 року, 44%  опитаних які поділились 
своїми роздумами вважають, що серед 
інформаційних заходів для молоді найбільш 
потрібні заходи з розвитку знань про 
збереження свого здоров'я та навичок по 
формуванню здорового способу життя, заходи 
направлені на допомогу по визначенню 
особистого та професійного жіп ія. 
31% вважають, що готуватись до подружнього 
життя необхідно з молодих років. 7^ 
% опитаних вважає що проведені нашою 
організацією консультації та
тренінги, зможуть допомогти у майбутньому 
зберегти відповідальність за власну 
життєдіяльність тощо.



План заходів з реалізації проекту

Етапи
реалізації

Підготовчий

Опис заходів для здійснення 
етапу

Укладання угоди з надавачем 
бюджетних коштів

Розробка детального плану 
заходів щодо реалізації 
проекту
Укладання договорів з 
залученими фахівцями, 
визначення завдань для них

Термін
реалізації

етапу

Січень-
Л Ю 'ГИ Й  

2020 р.
Лютий 
2020 р.

Січень-
ЛЮ'ГИЙ 

2020 р.

Формування списку
учасників для реалізації 
проекту загальною кількістю 
100 осіб

Основний Проведення інформаційних 
та індивідуальних
консультацій, інноваційної 
методики СОУП

і (самоорганізаційні учбові 
простори), групи
взаємодопомоги та
підтримки для 100 молодих 
осіб з сімей, які опинилися у 
складних життєвих
обставинах, випускників 
інтернатних закладів,
особами, якими опікувалась 
благодійна організація
«Фонд «Асперн», матерів з 
дітьми.

Січень-
лютий 
2020 р.

Щомісячн
о

Результати 
здійснення етапу

Укладено угоди, 
виділені кошти

Розроблено план 
заходів щодо
реалізації проекту
Укладені
договори 5
фахівцями, в т. ч. 
волонтерами
Сформовано 
список учасників

Залучено до
реалізації проекту 
понад 100 осіб



Відповідно до Закону 
України «Про соціальні 
послуги».
Надання базових соціальних 

послуг для 100 осіб:
- кризове втручання;
- представництво 

інтересів;
- соціальна профілактика;
- сприяння в наданні 
притулку (за потреби).

Спеціальні соціальні 
послуги для 100 осіб:

- консультування фахівців 
за 3 напрямами 
(юридичний,
психологічний, здоров’я);
- економічні та соціальні 
послуги (за потреби).

Проведення інтерактивних 
семінарів для 100 молодих 
осіб:
1. «Дотримання законів 

України - обов'язок кожного 
громадянина»;
2. «Комунікація у людських 
стосунках»;
3. «Сім’я без примусу»;
4. «Формування здорового 
способу життя».
Організація зустрічей з 
успішними людьми для 100 
молодих людей: навчання,
наставництво, супровід.

Проведення тренінгів для 100 
молодих осіб.
1.«Рівень відповідальності
при становленні стосунків
МІЖ ХЛОПЧИКОМ,-:

дівчинкою»;

Лютий- 
грудень 
2020 р.

Один раз 
на квартал

Лютий-
червень,
вересень-
листопад,
щомісяця

Один раз 
на квартал

Надано соціальні 
послуги для 100 
осіб (за потребою)

Проведено
тематичних
інтерактивних
семінари

1 Іроведено 8 
зустрічей щодо 
мотивації 
молодих людей па 
шляху до
самостійного 
життя.
Проведено 4 
тренінги по
формуванню 
особистих умінь 
та навичок,
підготовці до 
сімейного життя.



Заключний

2.«Формування 
комунікативних умінь і 
навичок»;
3. «Молодь на шляху до 
подружнього життя»;
4. «Здоров’я і краса».

Розробка та розповсюдження 
буклетів, інформаційних 
бюлетенів та
короткометражних 
відеороликів з питань 
пропагування здорового 
способу життя, підготовки 
до подружнього життя тощо.
Проведення анкетування

профілактика
сімейного
неблагополуччя.

Жовтень - 
листопад 
2 0 2 0  р.

Конференція за результатами 
реалізації проекту з 
врученням сертифікатів 
учасникам проекту. 
Оприлюднення інформації 
по проекту.
Підготовка підсумкових 
матеріалів. Звітування.

Листопад 
2 0 2 0  р.

Грудень 
2 0 2 0  р.

Грудень 
2 0 2 0  р.

Розроблено 1000 
буклетів, 
інформаційних 
бюлетенів та 10 
короткометражни 
х відеороликів

Узагальнено 
індивідуальну 
думку учасників 
проекту.
Підведено
підсумки
реалізації проекту 
та оприлюднення 
інформації по 
проекту.
Надання звіту про
використання
коштів

Участь
організації

громадської 
в реалізації

проекту (людські, фінансові 
ресурси тощо)

Очікувані 
реалізації 
(івкажіть 
кількісні та

результати
проекту

конкретні
якісні

результативні показники)

Реалізація проекту буде здійснена в основному 
активними силами учасників ГО «Віра в 
життя» у співпраці з благодійною організацією 
«Фонд «Асперн», волонтерами, науковцями, 
громадськістю Дарницького району із 
залученням коштів спонсорів, благодійників, 
небайдужих громадян та коштів державного 
бюджету м. Кисва та Дарницького району.

- підвищено рівень обізнаності 100 молодих 
людей з юридичних, соціальних, медичних 
питань (зустрічі та консультації);
- зменшено проявів негативних явищ в серед 
мол од их^ос.).б  ̂_у час ник і в 11 роекту;

серед молоді з питань



- проведено 4 тренінги, 4 тематичні 
інтерактивні семінари, 8 зустрічей з успішними 
людьми, профілактичних бесід, 1 конференція;

проведено індивідуальні зустрічі і 
консультації з психологом протягом 256 годин;
- підготовлено 1000 буклетів, інформаційних 
бюлетенів та 10 короткометражних 
відеороликів з питань пропагування здорового 
способу життя, підготовки до подружнього 
життя.

Можливість поширення Упровадження проекту має велике суспільне 
досвіду реалізації проекту значення особливо для молоді Дарницького

району міста Києва, оскільки цей проект дасть 
можливість задовільними потреби молоді, яка 
не має повноцінної с ім’ї. Проте за підтримки 
держави та громадської організації «Віра в 
життя» відбуватиметься підтримка соціального 
оточення, що робить їх більш прийнятними. 
Цей проект дасть можливість визначити нові 
шляхи співпраці для продовження в 
майбутньому виконувати державне соціальне 
замовлення. Слід використати всі можливості 
для держави делегувати права виконувати роль 
надавача соціальних послуг громадським 
організаціям.
Результати реалізації проекту та форми, які 
використовувалися будуть продовжуватись 
виконуватись й в подальшому.
Вважаючи, що молодь є енергійною, рушійною 
силою, а проблема просвітницького розвитку 
молоді є актуальною як для України, гак і для 
міста Києва, Г'О «Віра в життя» має на мсті 
поширювати свій досвід шляхом розроблення 
інформаційних матеріалів, зустрічей з 
представниками державного та недержавного 
сектору, проведення конференції тощо.

Виходячи з реальної ситуації в районі, виберіть із запропонованих нижче варіантів 
один, найповніший, який характеризує перспективу стійкості соціального проекту 
(наскільки мож ливе продовження діяльності, розпочатої в рамках соціального проекту. 
після його завершення (відзначити тільки одну позицію)



Немає упевненості в можливості продовження соціального проект) тільки 
власними силами. Є організації, які могли 6 підтримати соціальний проект, але їх 
позиція поки до кінця незрозуміла______________ ______________
Є організації, зацікавлені в продовженні соціального проекту. Є надія знайти 
організаційну і фінансову підтримку у цих організацій______________________
Соціальний проект продовжуватиметься обов’язково, але для виконання його на 
високому рівні потрібні додаткові засоби. Вірогідність отримання цих коштів зі 
сторони висока_______________________________________________________________
Є тверді гарантії (домовленості) щодо продовження соціального проекту, 
підтримки його іншими організаціями (або можливе продовження соціального 
проекту тільки своїми силами)_______________________________________________

3. Кошторис проекту*

N Назва статті витрат на реалізацію 
п/п проекту

І. Прямі витрати на реалізацію проекту

1. Проведення тренінгів

1.1 Оплата послуг тренера за 4 години
тренінгу «Рівень відповідальності 
при становленні стосунків між 
хлопчиком та дівчинкою»
Кількість учасників 15

1.2 Оплата послуг тренера за 4 години 
тренінгу «Формування 
комунікативних умінь і навичок» 
Кількість учасників 15

1.3 Оплата послуг тренера за 4 години
тренінгу «Молодь на шляху до 
подружнього життя»
Кількість учасників 15

1.4 Оплата послуг тренера за 4 години 
тренінгу «Здоров’я і краса» 
Кількість учасників 15

1.5 Забезпечення наборами канц. товарів 
60 наборів * 70 грн (4 тренінги)

1.6 Використання приміщення ^ЧДЯ^ 
проведення тренінгів 4*900 ц

2. Проведення інтерактивного се?

Сума 
коштів з 
міського 
бюджету 

•>
грн

153400

7500

7500

7500

7500

4200

Власний 
внесок 

орган ізаці 
ї,

грн.*

3600

Загальна
сума

коштів,
грн

22560 175960

37800 

7500

7500

7500

7500

4200

3600

42000



2.1 Оплата послуг тренера за 4 години 7500
інтерактивного семінару
«Дотримання законів України 
обов'язок кожного громадянина»
Кількість учасників: ЗО осіб

2.2 Оплата послуг тренера за 4 години 7500
інтерактивного семінару
«Комунікація у людських стосунках»
Кількість учасників 30 осіб

2.3 Оплата послуг тренера за 4 години 7500 
інтерактивного семінару «Сім’я без 
примусу»
Кількість учасників 30 осіб

2.4 Оплата послуг тренера за 4 години 7500
інтерактивного семінару
«Формування здорового способу 
життя» Кількість
учасників 30 осіб

2.5 Забезпечення наборами канц. товарів 8400
( 120 наборів * 70 грн (4 семінари)

2.6 Використання приміщення для 3600
проведення семінарів 4*900 грн

3. Проведення зустрічей та консультацій

3.1 Оплата послуг психолога для 25600
* проведення індивідуальних

консультацій для 100 учасників 
проекту 256 годин ( в квартал по 64 
години - 2 5 6  годин) 100 грн за годину

3.2 Використання приміщення для 15360
проведення індивідуальних
консультацій 256 годин *60 грн

4.Виготовлення буклетів, інформаційних бюлетенів,
короткометражних відеороликів

4.1 Виготовлення буклетів 500 штук * 5 2500
грн

4.2 Виготовлення інформаційних 1500
бюлетенів 500 штук * 3 грн

4.3 Оплата послуг фахівця по 51200 
виготовленню короткометра>кп- 
відеороликів 10 роликів *512(

7500

7500

7500

7500

8400

3600

40960

25600

15360

55200

2500

1500

5 1200



II. Адміністративні витрати 35192 35192

Загальна сума проекту 188592 22560 211152
*- власний внесок не менше 10% витрат на реалізацію проекту

Тривалість проекту 
(у місяцях)

12 місяців

Початок
(д.м.р)

1 січня 2020

Закінчення
(д.м.р)

3 1 грудня 2020

Загальні витрати на Загальні витрати
реалізацію проекту учасника проекту на 

(у гривнях) його реалізацію,
включаючи особисті 

ресурси

Сума, що 
запитується 
з бюджету

211152 22560 188592

* 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;
- адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення, що становить більше 20 % бюджету (оренда приміщень, 
комунальні послуги, придбання канцелярських товарів, послуги зв’язку та 
обслуговування оргтехніки, послуги з придбання та використання програм 
бухгалтерського обліку);
- 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;
- придбання призів (якщо їх вартість перевищує 10 % мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 1 січня відповідного року);
- здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

Голова правління громадсі 
організації «Віра в життя» ' В.1. Кошіль

(прізвище, ініціали)


