
Проект:
Проведення мистецького заходу

«Все можливо, коли об’єднатися разом»

громадська організація
«Творче об’єднання дітей і молоді з

фізичними обмеженнями
«Студія ДІМФО»



Проект спрямований на поліпшення культурного
та творчого розвитку людей з інвалідністю, їх
соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство, 
розкриття їх творчого потенціалу та сприяння його
подальшому зростанню, виховання толерантного
ставлення до осіб інвалідністю та популяризації
діяльності громадських організацій..
Мистецький захід «Все можливо, коли

об’єднатися разом» проведено 06 вересня 2018 
року в приміщенні Київської міської державної
адміністрації і присвячено 20-річній діяльності
громадської організації «Творче об`єднання
«Студія ДІМФО».
Учасниками заходу стали діти та молодь з

функціональними обмеженнями. 



З 2002 року Творче об’єднання “Студія ДІМФО”
тісно співпрацює з Київською міською державною
адміністрацією, Управлінням у справах жінок, 
інвалідів, ветеранів війни та праці, а на теперішній
час з Департаментом соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради. 
Для проведення заходу були задіяні діти та
молодь з інвалідністю, представники структурних
підрозділів виконавчої влади, з якими співпрацює
Творче об’єднання, партнерські організації.



Творче об’єднання створено в 1998 році
батьками дітей з інвалідністю та вже 20 років
вирішує проблеми людей з обмеженими
можливостями та працює з ними за програмами
арт-терапії.
Під час проведення мистецької акції підведені

підсумки діяльності організації, її творчого
колективу та досягнення.  
Працівники та члени організації нагороджені

грамотами та подяками.
Проведення мистецького заходу висвітлено в на
сторінці організації в соціальних мережах.



В дитячій студії створено понад 1000 творчих
робіт. 
Щорічно вихованці стають переможцями

фестивалю творчості для дітей та молоді з
функціональними обмеженнями “Повір у себе”
та інших всеукраїнських та міських конкурсів та
фестивалів.
Для ознайомлення учасників заходу з

творчістю членів організації під час заходу
проведено виставку їх творчих робіт.  
Концертна програма підготовлена членами

організації – переможцями міських та
всеукраїнських фестивалів творчості дітей і
молоді з інвалідністю.



За час своєї роботи організація надала чимало
послуг дітям та молоді з інвалідністю та їх сім'ям. 
Про свої здобутки розповіли молоді люди,  які
завдяки організації обрали творчу спеціальність, 
отримали освіту та реалізували себе, як
особистість.
Батьки дітей з інвалідністю розповіли про
підтримку, яку вони отримали в Об’єднанні та
змогли, не дивлячись складні на життєві
обставини, реалізувати себе.



В процесі реалізації проекту:

1. Закуплено необхідне обладнання та матеріали
для підготовки та проведення заходу.
2. Підготовлено концертну програму за участю
дітей та молоді з інвалідністю;
3. Підготовлено та оформлено виставку творчих
робіт дітей та молоді з інвалідністю.
4. Підготовлено інформаційні матеріали про
діяльність організації та проведення заходу.
5. Проведено мистецький захід “Все можливо, 
коли об’єднатися разом”.
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Загальна вартість проекту склала 179 655,00 грн.
З них 134 000,00 грн. отримано з міського бюджету.
За кошти організації закуплено продукції та виконано
робіт на суму 45 655,00 грн.. 
За кошти міського бюджету:

- придбано обладнання, музичні інструменти та
радіосистема для проведення заходу;  
- придбано матеріали для оформлення дитячих робіт, 
і організації їх виставки; 
- підготовлено запрошення та інформаційні матеріали
про організацію;
- придбано сценічні костюми для учасників заходу;
- підготовлено концертну програму, оформлено сцену
та зал;
- проведено захід «Все можливо, коли об’єднатися
разом» .



Також підготовлено концертну програму
та придбано концертні костюми учасникам
заходу.
За кошти міського бюджету виготовлено

буклети та інформаційні матеріали
За кошти організації придбано подарунки

для учасників заходу. 
Власними силами організацією

оформлено творчі роботи для проведення
виставки, написано сценарій та оформлено
сцену. 

.



.
В результаті реалізації проекту:

- проведено мистецький захід «Все можливо, коли
об’єднатися разом», який присвяченого 20-річчю
діяльності громадської організації, 
- покращено матеріально-технічну базу
організації, що надасть змогу підвищити рівень
підготовки членів організації,
- надано соціальну, моральну та психологічну
підтримки дітям та молоді з інвалідністю. 
В процесі реалізації проекту в організації

відкрито новий творчий гурток, збільшено кількість
та якість послуг, які надаються, зокрема послуги
арт-терапії. 


