
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 «Інтерактивна соціально- 
педагогічна підтримка та 
допрофесійна адаптація дітей-сиріт 
та дітей 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.

363,85

Очікуване фінансування з бюджету 
міста Києва, тис.грн.

295,85

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

295,85

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 
уегакоз1іі190@икг.пеІ 
УУ2І9012017@§шаі1.сош

Прізвище, ім 'я, по батькові голови 
громадсьюої'організації

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

Опис проекту 
для реалізації у 2022 році 

Інтерактивна соціально-педагогічна підтримка та допрофесійна адаптація 
дітей-сиріт та дітей 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 2 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 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:

Забезпечення соціально-навчальної адаптації дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей Дарницького району м. Києва 
через надання можливості доступу до допрофесійного навчання та базової 
професійної освіти на рівних засадах.

Сформувати соціально-комунікативні, трудові навички умінь у дітей та 
визначити їх готовність до вибору професії.

Розвивати професійні якості дітей.
Посилити міжсекторальну співпрацю ГО «Віра в життя» з органами 

місцевої виконавчої влади, в тому числі з Дарницьким районним центром 
зайнятості та територіальною громадою, бізнесом, недержавними 
організаціями, які опікуються проблемами дітей та сімей.
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 із сімей, які опинилися в кризовій ситуації;
- діти, які отримують соціальні послуги в програмах БФ «Асперн».

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 СОУГО-19, в тому 
числі і у мешканців Дарницького району призводять до збільшення кількості 
сімей, що мають складні життєві обставини, як результат -  діти втрачають 
можливість отримувати допрофесійну освіту, безкоштовно відвідувати 
гуртки.

Саме такі діти потребують вчасної підтримки та соціального супроводу 
і насамперед -  соціально-навчальної адаптації та розвитку комунікативних 
навичок і умінь.

Одним з направлень соціальної діяльності ГО «Віра в життя» є надання 
соціально-навчальної реабілітації дітям-сиротам та дітям у складних життєвих 
обставинах, а саме:
- Відвідування навчальних курсів та отримання допрофесійних навичок.
- Покращення навчальних програм з урахуванням інтересів дітей, 

включаючи дітей з особливими потребами, та забезпечення середовища 
навчання, безпечного та доступного для всіх.

- Взяття участі в майстер-класах та заходах, здобуття нових знань та 
розвиток професійних та творчих здібностей.

- Надання знань дітям на рівних правах у працюючих майстернях (швейна,
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- Апробація інклюзивних, якісних навчальних програм, розроблених 
фахівцями.

- Навчання готовності до самореалізації в різних сферах суспільного життя 
незалежно від тендерних стереотипів.

- Сприяння проведенню тестуванню потенційних професійних здібностей, 
професійної орієнтації у співпраці з фахівцями Дарницького районного 
центру зайнятості.

- Сприяння у встановленні зв’язків фахівцями, службами, організаціями, 
підприємствами, органами, закладами, установами, які надають послугу 
соціального супроводу при працевлаштуванні.

- Стимулювання професійної та творчої активності й соціальної адаптації 
кожної дитини засобами інтерактивної діяльності.

- Отримання конкретних навичок за обраною професією, створення умов 
для соціальної адаптації та підготовка до самостійного життя, надання 
допомоги в забезпеченні вибору професії з урахуванням здібностей, 
допомога в працевлаштуванні для попередження дитячої безпритульності 
та правопорушень.

Враховуючи вищевикладене ГО «Віра в життя» буде вирішувати 
проблеми в такий спосіб:

1. Сприяти у надаванні соціально-навчальної адаптації дітям. Діти 
набудуть базових професійних навичок, покращать свої знання та матимуть 
доступ базової професійної освіти на рівних засадах.

2. Забезпечити надання якісних педагогічних допрофесійних послуг 
дітям-сиротам і дітям у складних життєвих обставинах через залучення 
кваліфікованих спеціалістів (всі мають власне портфоліо) та використання 
затверджених навчальних програм.

3. Співпрацювати з державними та недержавними організаціями.
2.4. План заходів з реалізації проекту

Етапи
реалізації

Опис заходів для 
здійснення етапу

Термін 
реалізації 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 щодо 
реалізації мети 
проекту

Січень-лютий . Визначено дітей-сиріт, 
дітей у складних 
життєвих обставинах, 
сімей з дітьми яким буде 
надано соціально- 
навчальну адаптацію.



Розробка плану 
заходів

Лютий 2022 р. Розроблено план заходів 
щодо реалізації проекту.

Основний 
Г рупова робота

Надання дітям- 
сиротам соціально- 
навчальної допомоги.

Щомісячно 
(лютий -грудень 
2022 р.)

Вирішення проблемних 
питань учасників 
проекту - дітей за їх 
безпосередньою участю.

Сприяння створення 
соціально-побутових 
умов для 
забезпечення 
нормального 
навчання дітей

Лютий -грудень 
2022 р.

Створено соціально- 
побутові умови для 
забезпечення 
нормального навчання 
дітей.

Створення малих 
навчальних груп 
дітей з урахуванням 
потреб та можли
востей; розвиток 
професійних навичок

Лютий-травень, 
вересень- 
грудень 2022 р.

Залучення дітей до 
отримання
допрофесійних знань.

Індивідуальна
робота

Надання культурно- 
просвітницьких 
послуг: святкування 
національних та 
інших свят, 
пам'ятних дат, 
екскурсії, культурно- 
масові заходи

Один раз на 
місяць

Розширення знань та 
культурне збагачення.

Проведення майстер 
- класів та заходів 
для здобуття нових 
знань та розвитку 
професійних та 
творчих здібностей. 
У разі необхідності 
забезпечення 
канцтоварами.

Лютий-грудень 
2022 р.

Виховання особистості, 
умінь та навичок. 
Проведено 15 майстер 
класів для дітей-сиріт, 
дітей у складних 
життєвих обставинах з 
питань розвитку 
практичних навичок та 
умінь.

Організація співпраці 
з державними та 
недержавними 
організаціями для 
удосконалення 
програм підтримки 
та допомоги дітям- 
сиротам та дітям у 
складних життєвих 
обставинах,

Лютий-грудень 
2022 р.

Посилено 
міжсекторальну 
співпрацю ГО «Віра в 
життя» та проведено 1 
круглий стіл 3 
представниками органів 

місцевої виконавчої 
влади, територіальної 
громади, бізнесу, 
громадських організацій.



(проведення круглих 
столів, зустрічей 
тощо)

які опікуються 
проблемами дітей.

Заключний Методичний 
супровід проекту

Лютий-листопад 
2022 р.

Удосконалення 
навчальних програм

Проведення 
анкетування серед 
учасників проекту

Листопад 
2022 р.

Узагальнено 
індивідуальну думку 
учасників проекту.

Підготовка підсумко
вих матеріалів. 
Звітування.

Грудень 2022 р. Надання звіту про 
використання коштів

Примітка: реалізація плану заходів проекту (у разі об’явлення карантину) буде
проводитися у відповідності до постанов Головного державного лікаря 
України щодо рекомендацій про організацію протиепідемічних заходів на 
період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО -  
19) ‘ '
2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
ресурси 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 дітям-сиротам, дітям у складних життєвих обставинах педагогічну 
та соціально-адаптивну допомогу;

- забезпечено участь у проекті до 100 дітей, які отримали допрофесійні 
навички;

- проведено 15 майстер-класів та заходів для здобуття нових знань та 
розвитку професійних та творчих здібностей.

- 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.

2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту.
ГО «Віра в життя» спрямувала свою діяльність на забезпечення прав 

дітей-сиріт та дітей у складних життєвих обставинах на навчання, формування 
та розвиток соціальних, комунікативних, фізичних, когнітивних, трудових 
навичок, умінь, тому має на меті поширювати досвід своєї діяльності, 
розвивати програми обміну досвідом між державним та недержавним
СЄКТОООМ. (Ьопмувати ЗЛОПОКІ СТОСУНКИ М ІЖ  п п к г и т т н я м и  Р р я п к я т т ія  гтппрк-т\/



надасть змогу спеціалістам якісно впливати на формування особистості 
дитини для успішної адаптації в суспільстві. 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

295 850,00

1.1 Витрати на оплату праці 
Керівнику проектів та 
програм

9 місяців 9 150,00 82 350,00

1.2 Витрати на оплату праці 
керівнику гуртка 
англійської мови

9 місяців 6 100,00 54 900,00

1.3 Витрати на оплату праці 
майстру флористики

9 місяців 7 930,00 71 370,00

1.4 Витрати на оплату праці 
майстру швейної справи

11 місяців 7 930,00 87 230,00

Загальна сума 295 850,00

* 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 політичного характеру.

Голова правління 470 «Віра в життя» Віра КОШІЛЬ к к.£
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