Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
Заява
на участь у міському конкурсі проектів
« Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського
Подільська районна організація
суспільства
Товариства Червоного Хреста України в
м. Києві
Назва проекту
«Емоційний простір»
Пріоритет, завдання, визначене
Психо - соціальна підтримка сімей
Організатором конкурсу на розв’язання учасників збройного конфлікту на сході
України,
демобілізованих
якого спрямовано проект (словами,
військовослужбовців,
дотично
зазначити лише один напрямок)
травмованих та членів їх сімей шляхом
залучення
їх
до
творчої,
арттерапевтичної діяльності з метою
зменшення психологічної напруги,
порушення сну, дитяча збудженості,
безсоння,
труднощі
в
адаптації,
розлучення в сім’ях, тощо.
Загальна сума кошторису на здійснення
294 400,00 грн
витрат проекту
Очікуване фінансування за рахунок
195 450,00 грн
бюджетних коштів
Строк реалізації проекту
6 місяців
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника
Гребенчукова Альона Сергіївна
організації, місце знаходження
Контрактова площа,12
організації, телефон, факс, e-mail
тел.425-50-27, 425-45-17
097-732-52-54
podilredcross@gmail.com
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада
Гребенчукова Альона Сергіївна
керівника проекту, поштова адреса,
Контрактова площа,12
телефон, e-mail
тел.425-50-27, 425-45-17
097-732-52-54
podilredcross@gmail.com
До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, виписки
з єдиного державного реєстру, положення, скріплені печаткою;
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної
пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових
установ та організацій;

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за
формою, затвердженою організатором Конкурсу;
4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід
виконання проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та
інших джерел фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу
та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи
громадської організації, скріпленим її печаткою.
5) лист-підтвердження та меморандум про співпрацю від іншої громадської
організації та державної установи, залучених до виконання проекту.

Голова Подільської РО ТЧХУ

_______________

Гребенчукова А.С.

Опис проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації
Проект «Емоційний простір»
Найменування інституту громадянського суспільства: Подільська районна
організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві.
1.
Анотація.
Актуальність проекту: Досвід роботи з сім’ями учасників збройного
конфлікту на сході Україні показав актуальні питання сьогодення, а саме потребу в «безпечному місці», куди можна прийти з дітьми, поговорити,
відкритися. Є потреба в спілкуванні з однодумцями та їхній підтримці. Відкритим
залишається питання психологічної підтримки дітей, котрі знають, що таке
збройний конфлікт не з казок, а з реалій свого життя або зі слів тата. В результаті
спостерігається страхи, порушення сну, дитяча збудженість, безсоння, труднощі в
адаптації, розлучення в сім’ях.
У кола травмованих входить велика кількість людей в 10 разів більша за
безпосередньо постраждалих (дотичні травмовані). В тому числі і волонтери, з
якими потрібно працювати на попередження емоційного вигорання.
Діяти треба швидко та комплексно. Доведено, що чим швидше допомогти
людині упоратися зі стресами збройних конфліктів, то краще вона
почуватиметься і зменшиться ризик виникнення проблем у майбутньому.
Наразі, члени сімей учасників збройного конфлікту на сході України
Подільського району м. Києва не мають такого місця, де б вони могли знайти та
отримати постійну психологічну підтримку підкріплену результатом спільної
творчої діяльності як ресурсу додаткових сил. В Україні досі відсутній
комплексний підхід.
Заходи: Створення єдиного арт-терапевтичного простору для роботи з
сім’ями учасників збройного конфлікту на сході України, демобілізованими
військовослужбовцями, волонтерами на базі Подільської районної організації
Товариства Червоного Хреста України в м. Києві.
Цей простір являє собою дві окремо облаштовані кімнати для роботи як з
дітьми, так і з дорослими. Заняття можуть проводитися з батьками і дітьми в
одній зоні одночасно, а також паралельно.
Сам вигляд простору цікаво оформлений, вхід в кімнати одразу буде
переносити учасників проекту до іншого цікавого спокійного безпечного світу.
Ми бачимо арт-терапевтичні заняття приводом зібрати людей разом в
комфортних, сучасних умовах на безкоштовній основі. Це можливо досягнути,
маючи в своєму розпорядженні сучасний арт-терапевтичний, емоційний простір
за європейським стандартом, забезпечений всіма необхідними матеріалами та
інструментами.
Заходи з реалізації проекту виконується за наступним планом:
- косметичний ремонт безпечних кімнат «емоційного простору»;
- облаштування кімнат;
- оснащення всіма необхідними матеріалами;
- проведення індивідуальної та групової психологічної, арт-терапевтичної роботи
з визначеною цільовою аудиторією, на яку направлено проект;
- оцінка та моніторинг проекту.

2. Загальна інформація.
Червоний Хрест сьогодні - це стабільний недержавний рух, який слугує
ідеалам миру і добра. Подільська районна організація Товариства Червоного
Хреста України в м. Києві є неприбутковою добровільною гуманітарною
громадською організацією, складовою неподільною частиною організації
Київської міської організації та Товариства Червоного Хреста України в цілому,
діяльність якої поширюється на всій території Подільського району в місті Києві.
Виходячи з семи основних принципів Червоного Хреста, а це – гуманність,
неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність та
універсальність – Товариство спрямовує свої зусилля на попередження і
полегшення людських страждань, на захист гідності, здоров’я та життя людини.
Товариство Червоного Хреста України було створено 18 квітня 1918 року і в
цьому році організація відмітить свій сто річний ювілей. Товариство Червоного
Хреста України здійснює діяльність згідно Закону України « Про Товариство
Червоного Хреста України » від 28.11.2002 № 330 – ІУ, Статуту про Товариство
та Положення про Київську міську організацію Товариства Червоного Хреста
України.
Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м.
Києві зареєстрована та розпочала свою діяльність 21 лютого 1996 року.
Основною метою діяльності Товариства є попередження та полегшення
людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф,
аварій, надання допомоги медичній службі Збройних Сил і органам охорони
здоров’я, сприяння органам місцевої влади в їх діяльності в гуманітарній сфері.
Зазначена мета досягається неупереджено, без будь-якої дискримінації за
національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознаками чи
політичними переконаннями або на будь-яких інших аналогічних підставах.
Основною метою діяльності Товариства не є отримання прибутку.
Структура та кількісний склад організації.
Організація за своєю структурою відповідає адміністративно-територіальній
ознаці та поділу і складається з первинних організацій, які створюються за
територіальною ознакою за місцем проживання, роботи чи навчання членів
Товариства у разі наявності п’яти і більше членів Товариства за їх бажанням
об’єднатися у первинну організацію та за умови, що кожний з цих членів
Товариства не входить до первинної організації за іншим місцем навчання, роботи
або проживання.
В організації на постійному місці роботи працюють 2 штатних працівники,
до роботи в організації залучено 13 волонтерів з числа студентської молоді,
спеціалістів-психологів, медичних сестер.
За потребою організація може наймати додатковий персонал для надання послуг.
Структура керівних органів організації.
Вищим керівним органом для Подільської районної організації Товариства
Червоного Хреста України в м. Києві та її первинних організацій є з’їзд
Товариства, який скликається один раз на п’ять років.

Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за
рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування.
За період останніх років Подільська района організація Товариства Червоного
Хреста України в м. Києві працювала над здійсненням наступних проектів та
програм медико – соціального та освітнього спрямування:
1. За рахунок бюджетних коштів:
- Міська програма «Турбота »
- Київська міська програма «Соціальне партнерство».
2. Інші джерела фінансування:
- Проект « Зменшення шкоди від вживання ін’єкційних наркотиків »,
«Проведення експрес тестувань на ВІЛ та гепатити » (з 2005 року по 2009
рік спільно з МБФ «Альянс» )
- реалізація програм по подоланню туберкульозу в Україні :« Соціальний
супровід та формування прихильності до лікування туберкульозу»,
«Забезпечення ДОТ та психосоціального супроводу клієнтів з МР ТБ/РР ТБ
(включаючи ВІЛ/ТБ)».
- реалізацію проектів для допомоги ВПО та демобілізованим пораненим
військовим « Україна – громадський неспокій» та « Підтримка населення
України, що постраждало внаслідок конфлікту у посиленні стійкості та
поверненні до нормального життя». (2015 – 2016 роки)

3. Опис програми.
В країні стоїть гостра проблема у комплексному підході роботи з сім’ями
учасників збройного конфлікту на сході України та волонтерами –
дотичнотравмованим населенням.

проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи
вирішення проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки
друкованого тексту);

пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект;
Мета проекту. Психо-соціальна, емоційна, моральна підтримка сімей
учасників збройного конфлікту на сході України, демобілізованих
військовослужбовців, шляхом залучення їх до арт-терапевтичної діяльності.
Зміцнення сімей, запобігання конфліктам, розлученням в сім’ях учасників
збройного конфлікту на сході України, демобілізованих військовослужбовців та
вимушено-переміщених осіб.
Завдання проекту.
- забезпечення сімей учасників збройного конфлікту на сході України,
демобілізованих військовослужбовців та волонтерів емоційним простором для
зустрічей та проведення арт-терапевтичною діяльністю.
- Інформаційне забезпечення цільової аудиторії.
- проведення індивідуальної та групової психологічної, арт-терапевтичної
роботи з визначеною цільовою аудиторією, на яку направлено проект.
- Організація та проведення навчальних тренінгів, програм, конференцій,
обміну досвідом для волонтерів – спеціалістів.
- Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів, прес-релізів,
соціальної реклами у ЗМІ.
- Створення та розповсюдження буклетів, листівок, плакатів соціальної
реклами у засобах масової інформації.
- Аналіз кількісного та якісного охоплення населення.

Підготовчий етап

План виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Таблиця 1
Етапи
Опис заходів для здійснення етапу Строк
реалізації
реалізації
етапу
Проведення роботи з визначення березень
підрядної
організації,
яка
здійснюватиме
роботи
з
капітального
ремонту
(через
систему Prozzoro)
Косметичний ремонт безпечних Березенькімнат «емоційного простору»;
квітень

Відповідальний
виконавець
(ПІП,
посада)
Гребенчукова А.С.
Голова Подільської
РО ТЧХУ
Гребенчукова А.С.
Голова Подільської
РО ТЧХУ
Підрядна
організація

Етап
моніторингу
та оцінки
результативн
ості

Етап
реалізації

- облаштування кімнат;
квітень
Гребенчукова А.С.
- оснащення всіма необхідними
Голова Подільської
матеріалами;
РО ТЧХУ
Проведення індивідуальної та КвітеньГребенчукова А.С.
групової
психологічної,
арт- вересень2018 Голова Подільської
терапевтичної
роботи
з року
РО ТЧХУ
визначеною цільовою аудиторією,
на яку направлено проект.
-аналіз кількісного та якісного
Вересень 2018 Гребенчукова А.С.
охоплення населення
року
Голова Подільської
- Аналіз анкет зворотнього зв’язку,
РО ТЧХУ
що заповнювались до та після
зустрічей, позитивні відгуки та
зауваження слухачів.

очікувані результати та конкретні результативні показники виконання
проекту (обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в
цифровому вираженні);
Реалізація проекту надасть можливість використовувати в районі
комплексний, якісний та цікавий підхід в роботі, що дозволить залучити до психосоціальної підтримки більшу кількість осіб з числа сімей збройного конфлікту на
сході Україні, демобілізованих військовослужбовців, людей, які спілкуються або є
частиною родини безпосередніх учасників збройного конфлікту, волонтерів.
Цей підхід дозволить 300-350 учасникам проекту налагодити стосунки у
сім’ях. В результаті чого, отримаємо зменшення відсотку розлучень серед сімей
вищевказаних категорій, на які спрямований проект.
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект:
 - родини учасників збройного конфлікту на сході України;
 - демобілізовані військовослужбовці;
 - -дотичнотравмовані;
 - волонтери
 способи інформування громадськості про хід та результати реалізації
проекту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи
інформування громадськості);
Назви засобів масової
строки
методи
інформування
інформації
громадськості
Соціальні мережі
ТК «Київ»
Сайт Подільської РДА
Сайт Товариства Червоного
Хреста України
Сайти партнерських
організацій

Упродовж реалізації
проекту
Раз на 3 тижні
Раз на 3 тижні
Раз на 3 тижні
Упродовж реалізації
проекту

Новини,
заходи,
залучення до проекту
Ранок по київськи
Новини,
заходи,
залучення до проекту
Новини,
заходи,
залучення до проекту
Фотозвіт про проведені
заходи, залучення до
проекту, інформування

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту.
організації
адреса,
телефон, спосіб співучасті, які
ресурси
контактна особа із які
заходи
в надає
для
зазначенням посади рамках
проекту реалізації
виконує
проекту
Громадська
Доманчук Світлана Залучення цільової Проектор
організація «Життя Олександрівна
аудиторії
Фліпчарт
після АТО»
098-654-66-85
Мультимедійний
екран
Інформаційна
підтримка
Лахтадир А.М.
Направлення
ВолонтериКиєво(04598)46-851
спеціалістів
- психологи
Святошинський
на
центр
соціально- 08150 м.Боярка вул. психологів
Хрещатик,83
проведення
психологічної
групової роботи
реабілітації
населеня
26% витрат організація планує вкласти в проект своїх коштів, 66% очікує
отримати з державного бюджету, 8%- з інших джерел.

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2
№ Стаття витрат
Розрахунок
Сума
Сума
Власний Загальна
витрат
коштів,
коштів з внесок
сума
очікувана з інших організації, коштів на
бюджету джерел, грн.
реалізацію
м.Києва, грн.
проекту,
грн.
грн.
1 2
3
4
5
6
7
1 Оренда
0
0
35 000,00 35 000,00
приміщення
та
грн
грн
комунальні
послуги
2 Залучення
Координатор 0
0
22500,00 22500,00
спеціалістів
програми
Волонтери
0
0
0
0
3 Внутрішні
44,3 кв.м. х 45000,00 21450,00
66450,00
роботи
1500,00 грн
грн
(облицювання)
4 Встановлення
1х 7000,00
7000,00
0
0
7000,00
дверей
5 Закупівля меблів Шафи для арт- 2 200,00
2200,00
терапевтичного
приладдя 2 шт
Столики
дитячі-2 шт
1600,00
1600,00
Стільці
дитячі-8 шт
2000,00
2000,00
Крісло-міщок5 шт
2500,00
2500,00
6 Виготовлення
Плакати
10000,00
10000,00
друкованої
Буклети
продукції
Кульки
Прапорці
Банери
Адміністративні Канцтовари
1500,00
1500,00
витрати
Заправка
картриджів
7 Закупівля
Гончарне коло 20000,00
20000,00
приладдя для
Світлодіодний
творчих занять стіл
– 5000,00
5000,00
пісочниця
Магнітна
1000,00
1000,00
дошка
Мольберт 3 шт 900,00
900,00

8

9

Фітбол-5 шт 1750,00
Настільні
лампи-5
2000,00
Приладдя
та глина,
пісок 90000,00
матеріали
для кінетичний,
проведення арт- пластилін,
терапевтичної
ляльковий
діяльності
театр, олівці,
фарби, папір,
відерця,
музичні
інструменти,
пензлики,
нитки,іграшки
для пісочниці,
розвиваючі
ігри, фартухи
для
дітей,
крейда та інші
матеріали для
творчості
та
розвитку
Кулер для води 1 шт
3000,00
Екскурсії
Транспортні
20000,00
послуги,
послуги
екскурсовода
РАЗОМ:
195450,00 21450,00 77500,00

1750,00
2000,00
90000,00

3000,00
20000,00

294400,00

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що
будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту та принципу
економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх
використання.
В рамках реалізації проекту заплановано охопити послугами до 300-350 осіб
з сімей учасників збройного конфлікту на сході України, демобілізованих
військовослужбовців та волонтерів.
№ Стаття витрат
Обґрунтування
1 Оренда приміщення та оплата Наразі, члени сімей учасників збройного
комунальних послуг
конфлікту на сході України Подільського
району м. Києва не мають місця, де б вони
могли знайти та отримати постійну
психологічну
підтримку
підкріплену
результатом спільної творчої діяльності як
ресурсу додаткових сил.

Для реалізації проекту необхідно залучити
13-17
волонтерів
спеціалістів
та
координатора проекту.
3 Внутрішні
роботи З метою покращення умов та ефективної
роботи за європейськими стандартами
4 (облицювання)
Встановлення дверей
необхідно провести косметичний ремонт
двох приміщень та встановити двері, так як
дитяча кімната ними не облаштована.
Цей простір являє собою дві окремо
облаштовані кімнати для роботи як з дітьми,
так і з дорослими. Заняття можуть
проводитися з батьками і дітьми в одній
зоні одночасно, а також паралельно.
Сам вигляд простору цікаво оформлений,
вхід в кімнати одразу буде переносити
учасників проекту до іншого цікавого
спокійного безпечного світу.
5 Закупівля меблів
Для тісного контакту та об’єднання
координатор-батько-дитина є потреба в
додаткових дитячих меблях.
6 Виготовлення друкованої
З метою популяризації та інформування
продукції
населення
щодо
реалізації
проекту
необхідна друкована продукція.
7 Закупівля приладдя (Гончарне Для широкого спектру розвитку творчих
коло, світлодіодний стіл – здібностей дітей та дорослих, роботи з
пісочниця, магнітна дошка, тривогою
та
страхами,
подолання
мольберти, футбол)
емоційного стресу та посттравматичного
8 Приладдя та матеріали для синдрому.
проведення арт-терапевтичної
діяльності
9 Кулер для води
Для комфортного перебування в закладі та
економії бюджету.
10 Екскурсії
Для естетичного та культурологічного
розвитку та об’єднання сімей, організації
спільного дозвілля та проведення арттерапевтичних занять на природі.
2

Залучення спеціалістів

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового
(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть
використані для реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи
здійснюватимуться власними силами організації)
Організація забезпечена приміщенням з окремим входом, сплатою
комунальних послуг. До організації залучено 13 волонтерів, які будуть
забезпечувати реалізацію проекту. Також організація забезпечена офісною
технікою та меблями для роботи з дорослим населення. Окремо зазначаємо, що

додатково організація здійснює соціальну підтримку та підтримку натуральною
допомогою.
Голова Подільської районної
організації Товариства Червоного
Хреста України в м. Києві

А. Гребенчукова
М.П.

_____ ___________ 20_ року

