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

Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська організація «Віра в 
життя»

Назва пріоритетного напрямку Соціальна адаптація дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування

Назва проекту «Психолого-педагогічна допомога 
дітям-сиротам та дітям у складних 
життєвих обставинах»

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

Проект відповідає оперативним 
цілям, завданням та заходам 
Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року (п.2.3. «Соціальна 
підтримка та допомога»)

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

366,14

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

298, 14

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

298, 14

Терміни реалізації проекту Січень-грудень 2022 року
Адреса громадської організації 
Телефон, факс, е-таіі

02121, м. Київ, Харківське шосе, 
180/21, офіс 185, 
тел .+380 44 332 15 41 
моб. +380 50 310 96 67 
уегако§Ьі190@икг.пеІ 
УУ2І9012017@§таі1.сош

Прізвище, ім'я, по батькові голови 
громадської організації

Кошіль Віра Іванівна

Голоф^фавління Гі,) «Віра в життя» Віра КОШІЛЬ

І Ісчагка і

Д а т а _________

'брмґшнзаиії

■ Ж -

д у * .  \ЙоННА З И5Т| >(«€?! Я РЖ А8Н А АДМІНІСТРАЦІЯ

Кір.: 1.111* !І ІЗ СОЦІАЛЬНОГО І



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

Опис проекту 
для реалізації у 2022 році 

«Психолого-педагогічна допомога дітям-сиротам та дітям у складних
життєвих обставинах»

(назва проекту)

Назва громадської організації, яка подає проект: «Віра в життя»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення: громадська організація «Віра в життя» (ГО «Віра в життя») 
зареєструвалась в січні 2017 року у Дарницькому районі м. Києва. Фактично 
організація розпочала свою діяльність з 2007 року як ініціативна молодіжна 
група.
- предмет діяльності: організація є добровільним, неприбутковим,
незалежним, самоврядним громадським об’єднанням для здійснення та 
захисту прав і свобод дітей, молоді, сімей, людей похилого віку, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, духовних, культурних, 
екологічних та інших інтересів цих осіб.
- структура та чисельність: в організації працює 3 співробітники, 15 залучених 
спеціалістів, в діяльності допомагають 30 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).
- джерела фінансування: джерелом фінансування громадської організації 
«Віра в життя» є бюджетні кошти м. Києва, кошти спонсорів, благодійників та 
інших джерел, не заборонених законодавством.
- наявність ресурсів для виконання проекту: штатні працівники ГО «Віра в 
життя», залучені працівники та волонтери, матеріально-технічна база 
благодійної організації «Фонд «Асперн» відповідно до угоди про 
співробітництво, тощо. Плануємо залучити службу у справах дітей та сім’ї 
Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району, загальноосвітні 
навчальні заклади, науковців, волонтерів, громадськість Дарницького району, 
благодійну організацію «Фонд «Асперн» тощо.



- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: бюджетні кошти 
на реалізацію проектів ГО «Віра в життя» отримувала у 2017-2018, 2021 роках. 
Участь у проектах взяло понад 100 клієнтів - молоді особи, які опинилася в 
складних життєвих обставинах, випускники інтернатних закладів, одинокі 
матері, молоді сімейні пари, та яким були надані наступні соціальні послуги 
та інформаційні та профілактичні заходи: профілактичні бесіди, індивідуальні 
консультації, робота з сімейними парами, тренінги, групи взаємодопомоги, 
зустрічі з успішними людьми Дарницького району.

2. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту:
- Встановлювати довірні стосунки та сприяти взаєморозумінню між дітьми, 

дітьми та батьками/законними представниками.
- Допомогти дітям пізнати себе.
- Формувати стресостійкі навички у дітей, які пережили жорстоке 

поводження, ефективні засоби самозбереження, самоцінність.
- Збереження сімейних цінностей у дітей, виховання й розвиток у 

сприятливому середовищі.
- Знаходити оптимальні шляхи батьківсько-дитячих взаємин та шукати 

методи виховання, розвитку дитини.
- Профілактика психологічних травм дитини.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект.
Проект спрямовано на дітей (мешканців Дарницького району м. Києва), 

які опинилися в складних життєвих обставинах, а саме:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти, вилучені з сім’ї, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків 

та жорстоко поводяться;
- діти, батьки яких визнані у встановленому порядку недієздатними або об

межено дієздатними (психічно хворі, розумово відсталі тощо);
- діти, батьки яких відмовилися від дитини у встановленому законом по

рядку;
- діти, батьки яких перебувають під слідством;
- діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення 

бойових дій в зоні операції об'єднаних сил (ООС) та які зареєстровані в 
Дарницькому районі;

- інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у влас
ній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись 
про них;

- діти, які отримують соціальні послуги в програмах БФ «Асперн»;
- батьки та родичі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихо

вателі.



2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
ГО «Віра в життя» основну свою діяльність спрямовує на надання 

соціальних послуг в Дарницькому районі міста Києва, який є одним з 
індустріальних районів столиці. Зниження соціально-економічного рівня 
життя населення нашої країни, обумовленого пандемією СОУЮ-19, в тому 
числі і у мешканців Дарницького району призводять до збільшення кількості 
сімей, що мають складні стосунки в сім'ї, які обумовлені розлученням; 
проживанням на одній житловій площі кількох сімей; відсутністю навичок 
догляду та виховання дітей, міжособистісного спілкування тощо, як результат
-  діти вилучаються з сімейного оточення.

Саме такі діти та сім’ї потребують вчасної підтримки та соціального 
супроводу і насамперед виявлення причин, які привели до складних життєвих 
обставин.

Констатуючим фактом є наступні показники: на початок 2021 року 
статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування в 
м. Києві мають близько 2,4 тис. дітей. З них на первинному обліку в службі у 
справах дітей Дарницького району перебувало 279 дітей. Також слід 
відмітити, що в інституційних закладах ще виховуються діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, які потребують влаштування у сімейні 
форми виховання.

Враховуючи важливість сімейного оточення для дитини, де вона 
повноцінно і гармонійно розвивається в атмосфері щастя, любові і розуміння 
в Києві були відкриті і функціонують 23 дитячі будинки сімейного типу, де 
розміщено 167 дітей. З них у Дарницькому районі створено таких 3 дитячих 
будинки.

Разом з тим, щорічно з родин вилучаються близько 20 дітей, які 
потребують соціальної реабілітації та адаптації та тимчасово влаштовуються 
в центр соціально-психологічної реабілітації дітей БФ «Асперн», де їм 
надається комплекс соціальних послуг для подальшого влаштування до 
сімейних форм виховання. Водночас, у дітей-сиріт та дітей у складних 
життєвих обставинах спостерігається мінімальний рівень соціалізації в 
суспільстві та складне адаптування до умов сьогодення.

Враховуючи вищевикладене ГО «Віра в життя» буде вирішувати 
проблеми в такий спосіб:
1. Розробити перелік умов, необхідних для збереження психологічного 

комфорту дитини під час тимчасового проживання дітей поза сім’єю.
2. Надавати психолого-педагогічну допомогу дітям-сиротам та дітям у 

складних життєвих обставинах для сприяння оптимізації їх 
психоемоційного стану, забезпечення психологічного комфорту й 
розвивати в них уміння та навички для подальшого самостійного життя. 
Значна роль у вирішенні цих питань надається психологу, посада якого 
передбачена кошторисом проекту.

3. Забезпечити соціально-педагогічну роботу з дітьми шляхом надання 
індивідуальної соціальної, педагогічно-логопедичної підтримки.

4. Рефлексія.
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6. Підтримувати та надавати соціально-психологічні послуги батькам, 
родичам та законним представникам дітей, сім’ям з дітьми, які перебувають 
в складних життєвих обставинах.

7. Співпрацювати з державними та недержавними організаціями, закладами 
освіти, в яких навчаються діти.

2.4. План заходів з реалізації проекту
Етапи

реалізації
Опис заходів для 
здійснення етапу

1 Термін реалізції 
етапу

Результати 

здійснення етапу

Підготовчий Укладання угоди з надавачем 
бюджетних коштів

Січень 2022 р. Укладення угоди, 
виділення коштів.

Підбір фахівців для реалізації 
проекту, укладання договорів 
із залученими фахівцями

Січень 2022 р. Підібрані фахівці 
для реалізації 
проекту, укладені 
договори.

Підбір та визначення дітей- 
сиріт, дітей у складних 
життєвих обставинах, сімей з 
дітьми щодо реалізації мети 
проекту

Січень-лютий 
2022 р.

Визначено дітей- 
сиріт, дітей у 
складних життєвих 
обставинах, сімей з 
дітьми яким буде 
надано соціальну 
послугу соціальної 
адаптації

Розробка плану заходів Лютий 2022 р. Розроблено план 
заходів щодо 
реалізації проекту.

Основний
Групова
робота

Надання дітям-сиротам 
комплексної соціальної, 
психолого-педагогічно- 
логопедичної та інших видів 
допомоги

Щомісячно 
(лютий-грудень 
2022 р.)

Вирішення про
блемних питань 
учасників проекту - 
дітей за їх безпо
середньою участю.

Сприяння створення соціа
льно-побутових умов для за
безпечення нормальної життє
діяльності дітей, навчання, 
праці та змістовного дозвілля 
(для групи постійного прожи
вання в приміщеннях благо
дійної організації БФ «Ас- 
перн» відповідно до договору 
про спільну діяльність)

Лютий -грудень 
2022 р.

Забезпечено 
тимчасове 
проживання на 
період соціальної 
адаптації групи 
дітей-сиріт та дітей 
у складних 
життєвих
обставинах в 
кількості до 24 осіб.

Сприяння у відвідуванні 
дітьми загальноосвітніх або 
інших навчальних закладів чи 
індивідуального навчання з

Лютий-травень, 
вересень-грудень 
2022 р.

Залучення дітей до 
отримання 
загальноосвітніх та 
професійних послуг.



урахуванням потреб та мож
ливостей дитини; розвиток 
професійних навичок
Надання соціальних послуг та 
підтримка батьків, родичів та 
законних представників дітей, 
сімей з дітьми, які перебува
ють у складних життєвих об
ставинах (проведення тренін- 
гів, груп взаємодопомоги 
тощо)

Лютий-грудень 
2022 р.

Збереження і 
підвищення 
соціального статусу 
опікунів, 
піклувальників, 
близько 20 сімей з 
дітьми. Формування 
адекватної 
самооцінки, 
навичок, 
налагодження 
контактів з 
оточуючими, 
близькими людьми, 
подолання сімейних 
конфліктів.

Індивідуальн 
а робота

Індивідуальне навчання, допо
мога у виконанні домашніх за
вдань, забезпечення навчаль
ною літературою, шкільним 
приладдям (у разі необхідно
сті), канцтоварами, допомога 
в оволодінні навичками само
обслуговування (прибирати 
кімнату, мити посуд, користу
ватися побутовою технікою, 
формування навичок особис
тої гігієни відповідно до віку, 
зовнішній вигляд тощо)

Лютий-грудень 
2022 р.

Виховання 
особистості, умінь 
та навичок у 
повсякденному 
житті. Проведено 12 
майстер класів для 
дітей-сиріт, дітей у 
складних життєвих 
обставинах з питань 
розвитку
практичних навичок 
та умінь.

Проведення соціально-педа
гогічної корекції з урахуван
ням індивідуальних потреб 
кожної дитини

Лютий-грудень 
2022 р.

Профілактика 
неблагополуччя та 
негативних проявів 
серед дітей, 
підготовка до життя 
в соціумі.

Консультаційна робота, подо
лання стресових ситуацій

Лютий-грудень 
2022 р.

Забезпечено 
соціальний захист, 
реабілітацію та 
адаптацію до 24 
дітей-сиріт та дітей 
позбавлених



батьківського
піклування.

Формування позитивної моти
вації на здоровий спосіб життя 
як
невід’ємної частини загальної 
культури особистості

Лютий-грудень
2022р.

Попередження і 
профілактика 
захворювань, 
здоровий спосіб 
життя.

Консультування, проведення 
тренінгів для батьків, родичів 
та законних представників ді
тей з питань подолання особи- 
стісних і міжособистісних 
проблем і конфліктів, особли
востей догляду та забезпе
чення потреб дитини

Лютий-грудень 
2022 р.

Отримані навички 
відповідального 
батьківства, знань 
дитячої психології 
тощо. Проведено 6 
тренінгів для 
батьків, родичів та 
законних
представників дітей.

Сприяти у наданні транспорт
них послуг (при можливості)

Лютий-грудень 
2022 р.

Забезпечено 
доступність 
соціальних послуг 
поза організацією.

Організація співпраці з держа
вними та недержавними орга
нізаціями для удосконалення 
програм підтримки та допо
моги дітям-сиротам та дітям у 
складних життєвих обстави
нах, сім’ям з дітьми (прове
дення круглих столів, зустрі
чей тощо)

Лютий-грудень 
2022 р.

Посилено міжсекто- 
ральну співпрацю 
ГО «Віра в життя» 
та проведено 1 круг
лий стіл 3
представниками ор

ганів місцевої вико
навчої влади, тери
торіальної громади, 
бізнесу, громадсь
ких організацій, які 
опікуються пробле
мами сімей та дітей.

Методичний супровід проекту Лютий-листопад 
2022 р.

Розроблено 
рекомендації з 
питань соціально- 
психологічної 
адаптації дитини- 
сироти або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування для 
соціальних 
працівників,



опікунів,
піклувальників.

Заключний Проведення анкетування 
батьків, родичів та законних 
представників дітей, інших 
учасників проекту

Листопад 2022 р. Узагальнено 
індивідуальну 
думку учасників 
проекту.

Підготовка підсумкових 
матеріалів. Звітування.

Грудень 2022 р. Надання звіту про
використання
коштів

Примітка: реалізація плану заходів проекту (у разі продовження карантину)
буде проводитися у відповідності до постанов Головного державного лікаря 
України щодо рекомендацій про організацію протиепідемічних заходів на пе
ріод карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО -  19)
2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ре
сурси тощо).

Внесок ГО «Віра в життя» в реалізацію проекту:
- людський ресурс (активні учасники ГО «Віра в життя», волонтери, 

науковці, залучені працівники БФ «Асперн»);
- фінансові ресурси (позабюджетні кошти спонсорів, благодійників та 

бюджетні кошти м. Києва);
- матеріально-технічні ресурси (використання приміщень, основних засобів 

благодійної організації «Фонд «Асперн» відповідно до угоди про 
співпрацю).

2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та 
якісні результативні показники):
- надано 24 дітям-сиротам, дітям у складних життєвих обставинах 

психолого-педагогічно-логопедичну, комплексну соціальну та інші види 
допомоги;

- забезпечено участь у проекті до 24 дітей та 20 сімей;
- забезпечено соціальний захист, реабілітацію та адаптацію дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування;
- сприяли тимчасовому проживанню на період соціальної адаптації від 4 до 

6 дітей-сиріт та дітей у складних життєвих обставинах в сімейних формах 
виховання;

- пророблена робота по формуванню у дітей власної життєвої позиції для 
подолання звичок асоціальної поведінки та мотивації до активності та 
позитивного мислення, спрямованих на поліпшення відносин взаємодії із 
соціальним середовищем;

- надано психологічну та інші види допомоги батькам, родичам та законним 
представникам дітей, сім’ям з дітьми, отримані навички відповідального 
батьківства, знань дитячої психології тощо;

- розроблено рекомендації з питань соціально-психологічної адаптації 
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування для 
соціальних працівників, батьків, законних представників;



- зменшено кількість сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах;

- зменшено кількість дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження, 
на 60%;

- посилено міжсекторальну співпрацю ГО «Віра в життя» та проведено 1
круглий стіл з представниками органів місцевої виконавчої влади,
територіальної громади, бізнесу, громадських організацій, які
опікуються проблемами сімей та дітей;

- проведено 6 тренінгів для опікунів та піклувальників;
- проведено 12 майстер класів для дітей-сиріт, дітей у складних життєвих 

обставинах з питань розвитку практичних навичок та умінь.
2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

ГО «Віра в життя» спрямувала свою діяльність на підтримку і соціаль
ний захист сімей з дітьми, молодь, випускників інтернатних закладів і в першу 
чергу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування тому має на 
меті поширювати досвід своєї діяльності, розвивати програми обміну досвідом 
між державним та недержавним сектором, формувати здорові стосунки між 
поколіннями. Ці програми будуть удосконалюватись, а методичні матеріали 
розповсюджуватись.
3. Кошторис проекту

№
п/п

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту

Кількість,
од.

Ціна за 
одиницю, 

грн.

Вартість,
грн.

1. Прямі витрати на 
реалізацію проекту

298 140,00

1.1 Витрати на оплату праці 
психологу

12 місяців 19 590,00 235 080,00

1.2 Витрати на оплату праці 
логопеда

4 місяці 14 640,00 58 560,00

1.3 Витрати на матеріали 1 раз 4 500,00 4 500,00

Загальна сума 298 140,00

* 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 по.'іі і ичної о характеру» • • '

. - Г "КІІ’Д * '  •
Голова правління ГО «Віра в життя» Віра КОШІЛЬ І .
Печатка громадської організації


