
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.заступника директора Департаменту 
суспільних комунікаційвиконавчого 
органуЖйївСькоїчміської ради 
(^ш вс^оіґміськ^гдержавної

Кам’янський 
/2018 року

П ід с у м к о в и й \в ^ ^ ^ > > ‘ 
про виконання договору від 02.05г2Щ8^ррку'№ 9К-2018 
Гром адська організація «Всеукраїнська ініціатива»

П роект «Як ти дорослішаєш»
Проект виконано відповідно до наказу Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
30.03.2018 № 32 «Про фінансування переможців міського конкурсу проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада».
1.Заходи Проекту спрямовано на виконання напрямків:
- сприяння реалізації заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та 
просвітницького розвитку жителів м.Києва.

2. Основні заходи виконання проекту
№
з/п

Заходи (завдання) Проекту 
(форма їх організації) Місце реалізації Строки реалізації

1 2 3 4

1
1

■і

і
V

Проведення 50 читань для 
дівчат (для 3000 осіб)

20 СЗШ: СЗШ №169, 
СЗШ №95, СЗШ №82, 
СЗШ №163, СЗШ №102, 
СЗШ №33, СЗШ №57, 
СЗШ №49, СЗШ №48, 
СЗШ №101, СЗШ №138, 
СЗШ №106, СЗШ №25, 
СЗШ №135, СЗШ №53, 
СЗШ №155, СЗШ №172, 
СЗШ №24, СЗШ №28, 
СЗШ №41.

Квітень -  травень 2018

2
Прес-конференція проекту (за 

участю 25 осіб)

Розповісти о проекті на 
прес-конференції у СЗШ 

№169
30 травня

3. Учасники проекту
Кількість
учасників 

Проекту, які

№
з/п

Назва
Проекту
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 
кожному етапі 

Проекту

Категорії
учасників

беруть 
безпосередню 

участь у Проекті, і 
видатки, на 

утримання (або 
часткове 

утримання) яких 
фінансуються за

Кількість
учасників,
охоплених
Проектом



рахунок коштів 
міського бюджету

1 2 3 4 5 6

1

Створення та 
друк 

інформаційних 
матеріалів 
(календар 
проекту, 

брошури «Як ти 
дорослішаєш»

Белоусов
В ’ячеслав

Календарі для 
представників 

шкіл, 
брошури для 

дівчат -  
школярів

4 (верстальник, 
коректор, 
редактор, 
аналітика)

4

2

Проведення у 20 
школах 50 

лекцій

Семенченко
Руслан коучі 4 4

3 Розповсюдження
посібника

Семенченко
Руслан

Для дівчат - 
школярів 4 4

4 Логістика Семенченко
Руслан - 2 2

5

Організація та 
проведення 

круглого столу 
(25 осіб)

Семенченко
Руслан організатори 2 2

6 Координація
проекту

Масалітіна
Ольга координатор 0 1

4. Особи, запрошені до участі у виконанні Проекту (якщо вони не входили до складу 
учасників Проекту)_________________ __________________________
№
з/п

Назва етапу 
Проекту Категорії запрошених Кількість запрошених*

1 2 3 4

- Прес-конференція

Виступаючі в президіумі: 
Маняченко Людмила 
Георгіївна,
Директор ЗОШ І-ІІІст. 
№169 м.Києва 
Ярмола Наталія 
Анатоліївна, інститут 
модернізації змісту освіти

2



5. Залучені фахівці
№
з/п Назва етапу Проекту Фах, спеціалізація 

залучених спеціалістів
Кількість залучених 

спеціалістів
1 2 3 4

Рекомендації для написання 
блокноту «Як ти 
дорослішаєш»

ГорячєваІрина 
Павлівна

Лікар-гінеколог дитячого 
та підліткового віку, 
старший науковий 

співробітник відділу 
освіти дітей 3 

інтелектуальними 
порушеннями, спеціаліст 

із кафедри дитячих та 
підліткових захворювань

1

6. Організації, які виступили партнерами під час виконання Проекту (здійснення заходів)
7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)_____________

№
з/
п

Опис та 
перелік 
завдань 
Проек

ту

Результативні показники 
Проекту (кількісні та 

якісні)

Причини 
невиконання умов 

договору в повному 
обсязі або частково (у 

разі потреби)

Оцінка рівня 
заінтересованості та 

задоволеності потреб 
цільової аудиторії, на 

яку спрямовувався 
Проект

1 2 3 4 5

- - - - -

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на виконання Проекту

№
з/п

Сума виділених 
бюджетних коштів (грн)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн)

Сума залучених коштів 
громадською організацією 

(грн)
1 2 3 4

198 700,00 198 700,00 66 300,00

9. Інформаційна підтримка Проекту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, 
примірники інформаційних матеріалів)

№
з/п

Назва ЗМІ/теле- 
радіоканалу

Рівень розповсюдження 
(всеукраїнський, місцевий, 

районний, видання об’єднань 
громадян (недержавних 

організацій, політичних партій)

Назва
публікації
(програми)

Дата публікації 
(ефіру)

1 2 3 4 5



1 ТРК-Київ місцевий новини 30 травня

2 «Здоровье
женщиньї»

Місцевий Звіт про прес- 
конференцію

Жовтень 2018

3

«Пособие 0 
самом 

счастливом 
мальїше»

Київ, Дніпро, Миколаїв, Одеса, 
Житомир

Звіт про 
проект

Серпень 2018

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямованість Кількість

Місце 
розповсюдження 

та категорії 
населення, які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6

1
Щоденник для 
дівчат «Як ти 

дорослішаєш»

«Як ти 
дорослішаєш»

Дівчата - 
підлітки 3 000

20 СЗШ (3 000 * 
дівчат -  

школярів)

11. Інформація щодо використання організацією результатів виконання Проекту:

В результаті проведення проекту було визначено, що тематика дорослішання є дуже 
цікавою та актуальною як для дівчаток (з точки зору пізнання себе та процесів, які 
відбуваються в організмі), так і батьків та вчителів шкіл (оскільки вони безпосередньо 
зацікавлені в тому, щоб бути більш обізнаними в фізіологічних процесах дорослішання 
дітей).

Отримавши зворотній зв’язок від усіх учасників проекту (дівчат, вчителів, коучів та 
експертів), було вирішено продовжувати розробку подібних тренінгів як для дітей, так і для 
батьків та вчителів, задля задоволення їхньої потреби у вивченні явища дорослішання:'

Знання, які були здобуті командою проекту, будуть використані для настпуних подібних 
проектів задля того, аби бути максимально близькими до запитів цільової групи.

Наступний проект, який планується реалізувати -  «Корабель уяви», що також зв’язаний 
з тематикою дорослішання дітей.

12. Показники, що характеризують виконання Проекту
№
з/п Показники Одиниця

виміру Значення

1 Проект виконано повністю

50 заходів 
запланованих 

було 
проведено

3 метою надання 
відповіді на запитання, 
що турбують дівчат у 

підлітковому віці. 
Надано консультації з 
питань, що турбують 

молодих дівчат, надано 
пояснення про фізичні 
та психологічні зміни, 

які відбуваються з тілом, 
було проведено лекції 

про гігієну та 
здоров'я. Ця соціальна 
ініціатива націлена на



те, щоб допомогти 
дівчаткам-підліткам 

зробити перші кроки в 
доросле життя. Адже 

дуже важливо 
правильно виховувати в 

дівчаток з дитинства 
культуру турботи про 

своє здоров’я та 
сформувати в них довіру 

до лікаря-гінеколога. 
Дівчата взяли активну 

участь в дискусії, 
ставили питання, які 

турбують їх та ділилися 
своїми враженнями. В 

кінці лекції кожній 
дівчинці було вручено 

подарунок у вигляді 
Щоденника особистих 

спостережень.

2 Проведено навчання дівчат правилам 
особистої гігієни

3 000 дівчат - 
школярів

Ми поспілкуватись з 
дівчатками в довірливій 
атмосфері про статеве 

дозрівання, про гігієну, 
про будову 

репродуктивної системи 
жінки. Ознайомилися з 

анатомічними, 
фізіологічними і 
психологічними 

змінами, що 
відбуваються з 

дівчатами-підлітками.

3
Надано консультаційно-інформаційні 
послуги дівчаткам 12-15 років щодо 

формування культури інтимної гігієни

3 000 дівчат - 
школярів

Надано консультації з 
питань формування 
культури інтимної 

гігієни, також на лекції 
були обговорені правила 

гігієни для дівчат та 
прийоми до яких 

необхідно вдаватися, 
аби завжди виглядати 

свіжо і охайно.

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності): Щоденник для дівчат «Як ти 
дорослішаєш», календар «Як ти дорослішаєш»

еукраїнська Ініціатива» іскі
(підишД.

П. С. Губаренко 
(ініціали, прізвище)


