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опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації
Проект: «Проведення консультацій, навчальних програм і заходів, спрямованих на
соціально-економічну адаптацію учасників АТО та вимушених переселенців у
територіальних громадах Києва»
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Анотація — додається (Додаток №1).
Загальна інформація
Відомості про ГО «Координаційний Центр Допомоги»
Громадська організація «Координаційний Центр Допомоги» була створена 28 жовтня 2016
року з метою надання всебічної допомоги постраждалим унаслідок збройного конфлікту на
Донбасі, а також дітям, позбавленим батьківської опіки, людям із інвалідністю та іншим
малозахищеним громадянам.
За час існування ГО «Координаційний Центр Допомоги» на облік у Центрі стало загалом
близько 350 учасників антитерористичної операції, 56 членів сімей загиблих на Донбасі
військовослужбовців, 130 родин вимушених переселенців. Також ГО «Координаційний
Центр Допомоги» повсякчасно піклується про 28 вихованців дитячого будинку «Любисток»
(с. Нові Петрівці Вишгородського району Київщини).
У ГО «Координаційний Центр Допомоги» входять на правах учасників три громадські
формування: ГО «Бізнес-Перспектива», ГО «Об’єднання підприємців “Час бути разом”» та
неформальна волонтерська ініціатива «Друзі України».
Керівником ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Мотінова Ольга Миколаївна.
Організація поділяється на відділи відповідно до напрямків роботи. Зокрема, керівником
відділу фандрейзинґу ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Скачков Ігор
Володимирович; керівником відділу PR та зовнішніх комунікацій ГО «Координаційний
Центр Допомоги» є Ковальчук Богдан Олександрович; секретарем-референтом ГО
«Координаційний Центр Допомоги» є Мартюк Олеся Леонідівна; бухгалтером ГО
«Координаційний Центр Допомоги» є Герасимчук Олександр Борисович.
Станом на початок 2018-го року ГО «Координаційний Центр Допомоги» налічує 28 членів та
більше 120 асоційованих членів (волонтерів).
Найвищим органом управління ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Загальні збори.
Виконавчим органом ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Голова Організації.
Контролювальним органом ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Ревізійна комісія.
Напрям діяльності — допомога учасникам АТО та їхнім родинам
Упродовж усього часу існування ГО «Координаційний Центр Допомоги» задля досягнення
поставленої мети та завдань залучила до співпраці такі установи й організації, як

благодійний фонд «Карітас Київ», пологовий будинок №5 м. Києва, стоматологічний
медичний центр НМУ ім. О.О. Богомольця, ДП НМПО «Медбуд», стоматологічна клініка
«este-line», а також багатьох інших меценатів-партнерів, із якими були підписані
меморандуми про співпрацю. Завдяки такій діяльності було надано різнобічної безкоштовної
допомоги бійцям АТО та їхнім родинам у таких галузях: медично-консультативна допомога
— понад 1400 осіб; стоматологічна допомога (в тім числі й оперативне втручання) — близько
300 осіб; психологічні консультації та реабілітація — 560 осіб; допомога з пологами та
післяпологовим періодом — 6 жінок-матерів; юридично-правова допомога та консультації —
320 осіб; гуманітарна допомога у вигляді одягу — 90 осіб; гуманітарна допомога у вигляді
продуктових наборів — 320 осіб; інша гуманітарна допомога (гігієнічні та косметичні, мийні
засоби, пральні порошки тощо) — близько 150 осіб; навчання в автошколі (категорія «В») —
5 осіб.
Окрім того, в Координаційному Центрі Допомоги повсякчасно діє надання безоплатної
помочі бійцям АТО та їхнім родинам у вигляді благодійних квитків до таких театрів міста
Києва: Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр
маріонеток», Київський муніципальний академічний театр ляльок, Київський академічний
Молодий театр, Київський академічний музично-драматичний Циганський театр «Романс»,
Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра.
Одним із важливих питань, яким займається ГО «Координаційний Центр Допомоги», є
працевлаштування та вирішення проблеми самозайнятості учасників АТО. Центр у міру
своїх можливостей намагається допомагати у вирішенні цієї проблеми, проте через брак
фінансових можливостей це не завжди вдається реалізувати достатньо ефективно. Утім,
завдяки співпраці з іншими організаціями, які надають ветеранам АТО робочі місця, вдалося
працевлаштувати близько 7 осіб.
Напрям діяльності — допомога вимушеним переселенцям (ВПО)
У межах проекту «Проведення навчальних програм для ВПО, що проживають у Київській і
Житомирській областях» за підтримки фонду «BEARR TRUST» (Великобританія), який
реалізовувався фахівцями ГО «Бізнес-Перспектива» та ГО «Об’єднання підприємців “Час
бути разом”», котрі входять до складу ГО «Координаційний Центр Допомоги», було
проведено 80 навчальних програм і консультацій для громадських організацій та
переселенців, що дало можливість ВПО знайти роботу, створити власний бізнес, написати й
реалізувати ґрантові заявки (всього близько 220 осіб: 11 — знайшли роботу, 35 написали
ґранти та їх реалізовують, 12 відкрили та/або розширили свою справу).
Окрім того, було надано допомоги: гуманітарної (харчами та одягом) — 60 ВПО; медичної
допомоги (консультації лікарів) — близько 30 осіб; юридичні консультації для вимушених
переселенців — 50 осіб; психологічна допомога ВПО — 15 осіб.
У Координаційному Центрі Допомоги повсякчасно діє надання безоплатної помочі
вимушеним переселенцям у вигляді благодійних квитків до таких театрів міста Києва:
Київський академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток»,
Київський муніципальний академічний театр ляльок, Київський академічний Молодий театр,
Київський академічний музично-драматичний Циганський театр «Романс», Київський
академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра.
Напрям діяльності — допомога вихованцям дитячого будинку «Любисток»
ГО «Координаційний Центр Допомоги» розробив проект «Дитинство без кордонів», який дав

можливість надати допомогу дитячому будинку «Любисток» (с. Нові Петрівці,
Вишгородський район, Київська область). Суть цього проекту полягає в тому, щоби на
постійній основі надавати необхідну різнобічну допомогу цьому закладу у вигляді ремонтних
робіт будівлі, а також проведення різних заходів, спрямованих на розвиток та соціальну
адаптацію його вихованців. Фахівцями Центру було залучено такі організації та установи:
ТОВ «Будівельна Гільдія», Інтернет-магазин «Солодке» (м. Миколаїв), ТОВ «Будівельний
Двір», ТОВ «Інтергіпс Плюс», ТОВ «Карат-Ліфткомплект», ГО «Клуб виховання традицією
“Краплинка”», ТОВ «Біотех ЛТД», ТОВ «Райдуга Трейд», ТОВ «Нова Лінія», ТОВ
«Папірленд-Плюс» та багатьох інших.
Завдяки реалізації цього проекту упродовж 2017-го року було проведено втеплення 510 м²
фасаду будівлі «Любистку» (будівельними матеріалами на загальну суму близько 120 тис.
грн.), проведено близько 20 різних заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та розвиток
вихованців закладу. Також було надано потрібної різнопланової гуманітарної допомоги на
суму близько 40 тис. грн.
Інше
ГО «Координаційний Центр Допомоги» систематично відправляє гуманітарну допомогу у так
звану «сіру зону», а саме — у с. Геївка Луганської області. За час діяльності Центру було
надіслано різної гуманітарної допомоги (одяг, іграшки для дітей, книги, продукти харчування
та ін.) на загальну суму близько 14 тис. грн.
Також Координаційний Центр допомагає бійцям АТО на передовій — продуктами
харчування, одягом, медикаментами, устаткуванням тощо.
Усі заходи здійснюються коштами залучених благодійників, спонсорів, донорів та меценатів.
Докладніша інформація про діяльність ГО «Координаційний Центр Допомоги» розміщена на
веб-порталі http://nzua.com.ua та на сторінці у «Фейсбук» https://www.facebook.com/kcd.kyiv.
Опис програми
Станом на сьогодні в Україні відсутня повноцінна комплексна програма адаптації та надання
всебічної допомоги постраждалим унаслідок війни на Сході України (вимушеним
переселенцям із зони проведення антитерористичної операції, а також ветеранам бойових дій
на Донбасі). Через це створюється додаткова соціальна та економічна напруженість у
суспільстві. Зокрема, згадані категорії осіб погано адаптовані в територіальних громадах, у
яких вони змушені перебувати; через недостатню правову освіченість вони не мають змоги
повноцінно брати участь у житті таких громад, займатися підприємництвом, створюючи
робочі місця, або ж навіть працевлаштовуватися до тамтешніх уже наявних організацій,
установ і підприємств. Виникає певна невизначеність із процесом отримання житла ВПО та
учасниками АТО, з організацією їх соціального забезпечення, з участю таких осіб у
громадсько-політичному житті територіальних громад тощо. Попри те, що в регіонах України
створено низку волонтерських організацій та фондів, а також діють соціальні служби,
кількість людей, постраждалих од бойових дій на Донбасі, дедалі зростає. Наявні на місцях
органи, установи й організації подекуди фізично неспроможні охопити і допомогти геть усім,
хто цього потребує.
За даними з відкритих джерел, станом на травень минулого року у столиці налічувалося 21
107 учасників АТО, членів їхніх родин та сімей загиблих унаслідок війни на Донбасі киян.
Також із засобів масової комунікації відомо, що на території Києва та Київщини загалом

перебуває понад 61 000 вимушених переселенців із Донбасу. Таким чином, проблема, про яку
йдеться, набуває достатньо значного масштабу та вимагає негайного реагування.
Проектом «Проведення консультацій, навчальних програм і заходів, спрямованих на
соціально-економічну адаптацію учасників АТО та вимушених переселенців у
територіальних громадах Києва» передбачається налагодження на базі Координаційного
Центру Допомоги постійно чинних програм і заходів із надання юридичної, психологічної
допомоги та консультацій фахівців для постраждалих через війну на Донбасі (учасників АТО
та вимушених переселенців), а також постійного і систематичного проведення навчальних
програм, спрямованих на працевлаштування, створення робочих місць і відкриття власної
справи. Окрім цього, передбачається навчання цільової групи написання ґрантових заявок та
їх реалізації, роботи з фондами-донорами.
Пропонована ініціатива дозволить ефективніше вирішувати соціально-економічні проблеми
людей, постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі, інтеґрувати їх у територіальні
громади Києва і надалі розвивати демократичні процеси в Україні.
Пріоритетним завданням проекту є надання потрібного для успішної адаптації у
територіальних громадах обсягу комплексних знань та проведення необхідних для цього дій.
Зокрема, йдеться про навички грамотного юридичного оформлення документів ВПО та
учасниками АТО (оформлення статусу постраждалих од збройного конфлікту, отримання
пільгового житла, одержання матеріальної компенсації і т.ін.), надання їм психологічних
консультацій і підтримки, а також забезпечення навичками організації та ведення
підприємницької діяльності, створення та реалізації соціальних проектів.
Мета проекту — реалізація комплексних програм та заходів, спрямованих на соціальноекономічну адаптацію учасників АТО та вимушених переселенців у територіальних громадах
Києва.
Завданнями проекту є:
• надати юридичну допомогу цільовій групі проекту із питань оформлення статусу
постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі, отримання пільгового житла та
матеріальної компенсації, а також із будь-яких інших правових питань (отримання
посвідчення учасника бойових дій, відновлення втрачених документів тощо) щонайменше
360 особам.
• організувати ініціативні групи з числа активних учасників проекту (приблизно 10-15 осіб)
для діалогу з органами влади і громадськістю з метою лобіювання, відстоювання інтересів і
вирішення супутніх проблем.
• налагодити роботу телефонних «гарячих ліній» із юридичних та психологічних питань.
• забезпечити роботу груп психологічної підтримки у приміщенні Координаційного Центру
Допомоги для надання потрібного психологічного розвантаження і консультування для
щонайменше 240 осіб.
• провести цільовій групі проекту в кількості 250 осіб базові навчальні програми, спрямовані
на створення власного бізнесу, робочих місць, правильного написання ґрантових заявок,
реалізації соціальних проектів.
• надати консалтинґові послуги з розробки та впровадження бізнес-планів упродовж усього

терміну реалізації проекту.
• провести чотири «круглі столи» (по одному — на кожен квартал реалізації проекту) з метою
винесення проблем цільової групи на рівень місцевої влади та органів самоврядування
територіальних громад.
• налагодити ефективнішу співпрацю з іншими громадськими організаціями, спілками
учасників АТО, які працюють у цьому напрямку.
• тиражувати отриманий позитивний досвід до інших регіонів України.
Таблиця 1
Етапи
реалізації

Опис заходів для
здійснення етапу

Строк реалізації
етапу

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)

1

Надання юридичної 14 березня 2018 – 13 Целовальніченко Н.Є., юрист
допомоги цільовій
березня 2019 (12
проекту; Мотінова О.М., керівник
групі з питань
місяців).
проекту.
оформлення статусу
постраждалих
Групові юридичні
унаслідок бойових
консультації:
дій на Донбасі,
14.03.18, 28.03.18,
отримання пільгового 11.04.18, 25.04.18,
житла та
11.05.18, 23.05.18,
матеріальної
06.06.18, 20.06.18,
компенсації, а також 04.07.18, 18.07.18,
із будь-яких інших
01.08.18, 15.08.18,
правових питань
29.08.18, 12.09.18,
(отримання
26.09.18, 10.10.18,
посвідчення
24.10.18, 07.11.18,
учасника бойових
21.11.18, 05.12.18,
дій, відновлення
19.12.18, 02.01.19,
втрачених документів 16.01.19, 30.01.19,
тощо) у приміщенні 13.02.19, 27.02.19,
Координаційного
13.03.19.
Центру Допомоги.
Індивідуальні
консультації та
юридичне
супроводження — за
потреби, а також
увесь час в рамках
роботи «гарячої
лінії».

2

Організація
ініціативних груп із
числа активних
учасників проекту
(приблизно 10-15

06 квітня 2018 – 07
травня 2018 (1
місяць).

Міщенко І.М., керівник
організації-патрнера; Мотінова
О.М., керівник проекту.

осіб) для діалогу з
органами влади і
громадськістю з
метою лобіювання,
відстоювання
інтересів і вирішення
супутніх проблем.
3

Робота двох «гарячих 14 березня 2018 – 15
березня 2019 (12
ліній» — із
юридичних питань, а місяців).
також психологічної.
Графік роботи
«гарячих ліній» — із
8:00 до 18:00 по
буднях упродовж
усієї реалізації
проекту.

4

Робота груп
психологічної
підтримки у
приміщенні
Координаційного
Центру Допомоги
для надання
потрібного
психологічного
розвантаження і
консультування.

Целовальніченко Н.Є., юрист
проекту; Бойчук О.С., психолог
проекту; Мотінова О.М., керівник
проекту.

15 березня 2018 – 14 Бойчук О.С., психолог проекту;
березня 2019 (12
Мотінова О.М., керівник проекту.
місяців)
Групові групи
психологічної
допомоги: 15.03.18,
29.03.18, 12.04.18,
26.04.18, 10.05.18,
24.05.18, 07.06.18,
21.06.18, 05.07.18,
19.07.18, 02.08.18,
16.08.18, 30.08.18,
13.09.18, 27.09.18,
11.10.18, 25.10.18,
08.11.18, 22.11.18,
06.12.18, 20.12.18,
03.01.19, 17.01.19,
31.01.19, 14.02.19,
28.02.19, 14.03.19.
Індивідуальні
консультації та
психологічна
підтримка — за
потреби, а також
увесь час в рамках
роботи «гарячої
лінії».

5

Проведення цільовій 22 березня 2018 – 16 Скачков І.В., координатор бізнесгрупі базових
березня 2019 (12
напряму і тренер-викладач;

6

Мотінова О.М., керівник проекту.

навчальних програм,
спрямованих на
створення власного
бізнесу, робочих
місць, правильного
написання ґрантових
заявок, реалізації
соціальних проектів.

місяців).

«Круглі столи» з
представниками
громадськості,
місцевої влади та
органів місцевого
самоврядування.

Дати проведення
Мотінова О.М., керівник проекту;
«круглих столів»:
керівники організацій-партнерів
30.03.18, 29.06.18,
проекту.
01.10.18, 29.03.19 (4
«круглі столи» на
весь період
реалізації).

Графік проведення
тренінґів: 22.03.18,
23.03.18, 05.04.18,
06.04.18, 19.04.18,
20.04.18, 03.05.18,
04.05.18, 17.05.18,
18.05.18, 31.05.18,
01.06.18, 14.06.18,
15.06.18, 27.06.18,
29.06.18, 12.07.18,
13.07.18, 26.07.18,
27.07.18, 09.08.18,
10.08.18, 22.08.18,
23.08.18, 06.09.18,
07.09.18, 20.09.18,
21.09.18, 04.10.18,
05.10.18, 18.10.18,
19.10.18, 01.11.18,
02.11.18, 15.11.18,
16.11.18, 29.11.18,
30.11.18, 13.12.18,
14.12.18, 27.12.18,
28.12.18, 10.01.19,
11.01.19, 24.01.19,
25.01.19, 31.01.19,
01.02.19, 14.02.19,
15.02.19, 01.03.19,
02.03.19, 15.03.19,
16.03.19.

Докладна інформація про назви, тривалість занять додається (Додаток №2).
Очікувані результати проекту:
• проведено не менше 24-х загальних групових юридичних консультацій для загалом 360
представників цільової групи. Також надано близько 700 індивідуальних консультацій
юристів (в тому числі завдяки роботі «гарячої лінії») впродовж усього терміну реалізації
проекту.
• створено ініціативні групи з числа учасників проекту у складі щонайменше 10 осіб для
подальшого лобіювання і відстоювання інтересів цільової групи в органах місцевої влади та

самоврядування територіальних громад.
• створено та працюють загалом 2 телефонні «гарячі лінії»: 1 лінія — з юридично-правових
питань, 1 лінія — надання психологічної підтримки та консультацій телефоном.
• проведено загалом 24 групові психологічні консультації для загалом 240 представників
цільової групи проекту (періодичність роботи груп — двічі на місяць).
• проведено загалом 24 навчальні програми, спрямовані на створення власного бізнесу,
робочих місць, правильного написання ґрантових заявок, реалізації соціальних проектів для
представників цільової групи у складі загалом 250 осіб. Зі слухачів навчальних програм:
створили та/або розширили власний бізнес — близько 10 осіб, створили ґрантові заявки та їх
реалізовують — близько 5 осіб.
• упродовж реалізації проекту надано близько 30 консультацій із розробки та впровадження
бізнес-планів для власного підприємства.
• проведено 4 «круглі столи» (один «круглий стіл» раз на три місяці) із представниками
органів місцевої влади, територіальних громад, громадянського суспільства із метою
винесення проблем і перешкод у життєдіяльності цільової групи на рівень місцевої влади.
• налагоджено співпрацю загалом із 10 громадськими організаціями та спілками ветеранів
АТО й представників ВПО, які також працюють у цьому напрямі.
• отриманий позитивний досвід од реалізації проекту поширено у представництва
громадських об’єднань у щонайменше чотирьох інших регіонах (областях) України:
Житомирська, Дніпропетровська, Запорізька та Львівська області.
Фахівцями проекту буде здійснюватися постійний моніториґ якості отриманих результатів
шляхом особистих бесід, анкетування та обговорень наприкінці кожного заходу.
Моніторинґові анкети додаються (Додаток №3).
Окрім цього, кожне звернення на «гарячі лінії» та стосовно індивідуальних юридичних
та/або психологічних консультацій вноситиметься до спеціального Журналу звернень, де
зазначатиметься його дата й час, тема, інформація про заявника, а також у ході надання
практичної допомоги здійснюватимуться записи, що саме було зроблено (як саме на
звернення відреагували).
Цільовою авдиторією проекту є учасники АТО, вимушені переселенці з зони проведення
АТО віком од 18 до 65 років (жінки та чоловіки), в тому числі — з особливими потребами.
Інформування про хід реалізації проекту відбуватиметься, перш за все, через засоби
комунікації громадської організації «Координаційний Центр Допомоги», до яких належить
веб-портал Центру http://nzua.com.ua/ та сторінка у соціальній мережі «Фейсбук»
https://www.facebook.com/kcd.kyiv/. По-друге, за допомогою друкованої продукції волонтери
організації з числа асоційованих членів будуть інформувати різні спілки районів міста Києва,
організації та об’єднання, з якими буде співпрацювати в рамках проекту. Також
передбачається залучення засобів масової інформації шляхом створення та розсилання пресанонсів, прес-релізів, зокрема — каналу «112» (який розташований поруч із Координаційним
Центром Допомоги) та видань Київської міської державної адміністрації.
До співучасті у реалізації проекту буде залучено такі організації та об’єднання:

• ГО «Бізнес-Перспектива».
Голова — Скачков Ігор Володимирович.
Адреса реєстрації: м. Ірпінь, вул. Українська, 85-В.
Телефон: (050) 520-99-56.
Участь у проекті: надання обладнання (проектор для презентацій та проведення тренінґів і
консультацій, екран до проектора), а також людські ресурси (фахівці з надання консультацій
стосовно відкриття власної справи, працевлаштування та реалізації соціальних проектів).
• ГО «Об’єднання підприємців “Час бути разом”».
Голова — Мотінова Ольга Миколаївна.
Адреса реєстрації: м. Київ, вул. Райдужна, 65, кв. 121.
Телефон: (050) 644-40-41.
Участь у проекті: проведення тренінґів, надання консультацій із відкриття власної справи,
працевлаштування та реалізації соціальних проектів.
• ГО «Луганська правозахисна група».
Голова — Целовальніченко Наталія Євгеніївна.
Адреса реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Сент-Етьєнівська, 5.
Телефон: (095) 418-80-50, (097) 075-15-98.
Участь у проекті: юридична допомога, надання юридичних консультацій, юридичне
супроводження, лобіювання та захист інтересів цільової групи; участь у роботі юридичної
«гарячої лінії».
• ГО «Луганська обласна спілка учасників бойових дій “Ветерани АТО Луганщини”».
Голова — Коваленко Артем Михайлович.
Адреса реєстрації: Луганська область, м. Лисичанськ, квартал Східний, буд. 10, кв. 2.
Телефон: (098) 551-12-19, (095) 224-11-92.
Участь у проекті: людські ресурси, визначення нагальних потреб цільової групи, надання
консультацій.
• БФ «Карітас Київ».
Голова — отець Роман Сиротич.
Адреса реєстрації: Київ, вул. Микитенка, 7-Б.
Телефон: (044) 542-11-35, (044) 512-00-85, (097) 194-59-11.
Участь у проекті: людські ресурси, надання бази цільової групи у м. Києві (вимушені
переселенці).
• ГО «Спілка учасників АТО Боярки».
Голова — Міщенко Ігор Максимович.
Адреса реєстрації: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 23-А.
Телефон: (067) 105-89-01.
Участь у проекті: людські ресурси, створення ініціативних груп, виявлення потреб цільової
групи.
• ГО «Спілка учасників АТО м. Обухів та Обухівського району».
Голова — Ільєнко Віталій Володимирович.
Адреса реєстрації: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 12.
Телефон: (096) 771-99-11.
Участь у проекті: людські ресурси, створення ініціативних груп, виявлення потреб цільової
групи.

Для реалізації проекту будуть задіяні такі джерела фінансування:
• 18,5% від загальної суми вартості реалізації проекту буде залучено з ресурсів організаціїзаявника (ГО «Координаційний Центр Допомоги).
• 15,5% від загальної суми вартості реалізації проекту буде залучено із ресурсів організаційпартнерів.
• 66% від загальної суми вартості реалізації проекту передбачається залучити із ресурсів
ґрантодавця (Київська міська державна адміністрація).
Кошторис витрат на реалізацію проекту терміном 12 місяців
Кошторис витрат додається у формі таблиці (Додаток №4).
Обґрунтування кількості послуг та товарів
Статті витрат 1-5 (заробітна платня учасників проекту) складається із середньостатистичної з
урахуванням зайнятості упродовж місяця. Ця заробітна платня включає в себе податки, які
організація та учасники проекту обов’язково сплатять до бюджету міста Києва. Сума, яка
запитується із бюджету міста Києва, складає 195 тис. грн. із урахуванням податків.
Стаття витрат 6 (оренда приміщення). Станом на сьогодні громадська організація
«Координаційний Центр Допомоги» орендує приміщення по вул. Зоологічна, 6-А
(Управління освіти Шевченківського району м. Києва), і сплачує орендну плату та
комунальні послуги у розмірі 4 тис. грн. Тому фінансування цієї статті покладається на ГО
«Координаційний Центр Допомоги».
Стаття 7 (оренда приміщення для «круглих столів»). Передбачається для проведення
«круглих столів» за участі ініціативної групи учасників АТО та ВПО, а також громадськості,
органів територіальних громад, а тому планується оренда конференційної зали. Вартість
такої послуги складає 1000 грн. за дві години оренди. Джерелом фінансування цієї статті
будуть організації-партнери та меценати, які братимуть участь у цьому проекті.
Статті 8 та 9 (мобільний зв’язок та Інтернет). Ці видатки складаються виходячи з наявної
інформації про вартість послуг тих компаній, із якими ГО «Координаційний Центр
Допомоги» вже співпрацює. Тому ці статті видатків профінансуються громадською
організацією «Координаційний Центр Допомоги».
Стаття 10 (друк поліграфічної продукції). Для поширення інформації про хід реалізації
проекту планується підготувати та виготовити буклети та візитівки з інформацією про
проект. Розраховану вартість підготовано на основі середньої вартості поліграфічних послуг
по місту Києву. Передбачається одноразове виготовлення на весь період реалізації проекту.
Стаття 11 (канцелярія). Для проведення навчальних програм і заходів потрібні канцелярські
товари, як-то папір формату А4, кулькові ручки, олівці, папір для фліп-чартів (перекидної
дошки для навчання), а також папір для друку навчальних матеріалів. Враховуючи
попередній досвід, планується витратити 400 грн. на місяць за рахунок інших джерел
фінансування (організацій-партнерів і меценатів).
Стаття 12 (кава-паузи під час навчальних заходів). Кава-паузи на один захід передбачатимуть:
чай чорний — 1 уп., чай зелений — 1 уп., кава — 1 уп., печиво — 1 кг, цукерки — 0.5 кг.,
одноразовий посуд і серветки — не менше 15 комплектів, цукор — 1 кг. Вартість складається
із попереднього досвіду і становить 1,5 тис. грн на місяць. Передбачається фінансування

організаціями-партнерами та меценатами.
Стаття 13 (кава-паузи на «круглих столах»). Кава-паузи на один захід передбачають: чай
чорний — 1 уп., чай зелений — 1 уп., кава — 1 уп., печиво — 1 кг, цукерки — 0.5 кг.,
одноразовий посуд і серветки — не менше 15 комплектів, цукор — 1 кг. Вартість складається
із попереднього досвіду і становить 1 тис. грн на місяць — по 250 грн на один захід.
Передбачається фінансування організаціями-партнерами та меценатами.
Стаття 14 (виготовлення та друк навчальних матеріалів). Передбачається друк потрібних для
навчання матеріалів у рамках курсу тренінґів по створенню і розвитку власної справи,
робочих місць, а також із написання ґрантових заявок, юридичного оформлення заяв та
інших передбачених курсом напрямів. Вартість друку навчальних матеріалів покладається на
партнерів проекту.
Стаття 15 (транспортні витрати на проїзд учасників проекту). Вартість проїзду розраховано
виходячи з середньої вартості маршрутних таксі у м. Києві (6 ₴) та з вартості разового
проїзду в метрополітені (5₴). Учасників проекту, які користуватимуться послугами
громадського транспорту, п’ятеро, і закладена до кошторису вартість розрахована таким
чином, що за один день, упродовж якого один учасник муситиме користуватися транспортом,
на нього виділяється 20₴. Відшкодування вартості проїзду буде відбуватися завдяки
фінансуванню меценатів і організацій-партнерів проекту.
Перелік характеристик наявного матеріально-технічного та кадрового забезпечення
організації для реалізації проекту
Для реалізації проекту знадобиться таке обладнання: фліп-чарт — 1 шт., проектор — 1 шт.,
екран для проектора — 1 шт., копм’ютери (ноутбуки) — 3 шт., багатофункційний пристрій —
1 шт. Це обладнання повною мірою забезпечується організацією-заявником, себто ГО
«Координаційний Центр Допомоги».
Для проведення заходів, консультацій, навчальних програм потрібне приміщення. Воно так
само надається ГО «Координаційний Центр Допомоги»; це — офіс організації
«Координаційний Центр Допомоги» за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна 6-А, що складається
із окремих, поєднаних між собою кімнат загальною площею 62 м². Згадане приміщення
повною мірою устатковане всіма потрібними меблями, зокрема — столами, стільцями і т.ін.,
має безперебійний вихід до мережі Інтернет.
Власними силами фахівців організації будуть проводитися заходи проведення тренінґів і
консультацій, спрямованих на створення власної справи, робочих місць, відкриття й
розширення бізнесу, написання та реалізацію ґрантових заявок, а також на втілення
соціальних проектів. Будуть проводитися тренінґи, докладну інформацію про які розміщено в
Додатку №2.
Для ефективнішого вирішення юридичних проблем цільової групи ГО «Координаційний
Центр Допомоги» будуть залучені фахівці-правники (ГО «Луганська правозахисна група»,
яка є партнером у проекті). Передбачається, що основні питання оформлення статусу
постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі, отримання житла для учасників АТО та
ВПО, а також надання будь-яких інших супутніх консультацій і юридичне супроводження
дадуть можливість ефективніше вирішувати гострі питання.
Також силами організації-заявника та партнерів передбачається подолання психологічних

наслідків пережитого цільовою групою.
Кадровий ресурс організації-заявника:
• керівник проекту, голова ГО «Координаційний Центр Допомоги» — Мотінова Ольга
Миколаївна. Телефон: (050) 644-40-41. Функціональні обов’язки: 1) здійснює повний
контроль підготовки до реалізації проекту, його реалізації, відповідає за підбиття підсумків і
прикінцеві звіти; 2) здійснює всебічну комунікацію між усіма учасниками проекту, а також із
представниками органів місцевого самоврядування; 3) забезпечує контроль за відповідністю
реалізації проекту планові проекту, а також реагує на можливі зміни у ході реалізації; 4)
забезпечує інформаційну роботу зі ЗМІ та зовнішні комунікації, реагує на звернення, надає
необхідні інформаційні матеріали; 5) здійснює управління персоналом проекту; 6) відповідає
за організацію і проведення всіх заходів у межах проекту; 7) відповідає за адміністративне та
матеріально-технічне забезпечення проекту.
• юрист проекту — Целовальніченко Наталія Євгенівна. Телефон: (095) 418-80-50.
Функціональні обов’язки: 1) забезпечує законність використання наявних фінансових,
матеріальних і нематеріальних ресурсів; 2) надає консультації в межах заходів тематичного
спрямування, описаних у цьому проекті; 3) супроводжує представників цільової групи на
їхнє прохання та за необхідності; 4) формує загальну громадянську позицію цільової групи та
лобіює її у межах своєї компетенції та можливостей; 5) відповідає на дзвінки «гарячої лінії»
впродовж реалізації проекту; 6) здійснює нормативно-правове регулювання реалізації
проекту.
• психолог проекту — Бойчук Олена Сергіївна. Телефон: (050) 357-56-08. Функціональні
обов’язки: 1) працює у групах, надаючи загальні консультації у межах заходів проекту; 2)
відповідає на дзвінки на «гарячу лінію» впродовж реалізації проекту; 3) здійснює
індивідуальну психологічну підтримку членів цільової групи за потреби та на їхнє прохання;
4) надає індивідуальні консультації ВПО та ветеранам АТО відповідно до передбачених
проектом часових меж.
• бухгалтер проекту — Герасимчук Олександр Борисович. Телефон: (067) 777-83-94.
Функціональні обов’язки: 1) готує та надає фінансові звіти перед податковими органами,
перед Київською міською державною адміністрацією та перед організаціями-партнерами; 2)
відповідає за нарахування заробітної платні учасників проекту та своєчасне і законне
стягнення необхідних податків.
• бізнес-тренер, викладач проекту — Скачков Ігор Володимирович. Телефон: (050 520-99-56.
Функціональні обов’язки: 1) організовує, готує та проводить згадані у проектній заявці курси
з підприємницької діяльності, написання та реалізації ґрантових заявок, створення бізнеспланів та інші; 2) бере участь у роботі «гарячої лінії» з тих питань, які стосуються його
безпосередньої компетенції; 3) розробляє навчальні матеріали, необхідні для реалізації курсу;
4) проводить тестування у рамках курсу; 5) видає сертифікати про завершення курсу.
Докладні резюме кожного учасника проекту — на вимогу.
Керівник інституту громадянського суспільства: Мотінова Ольга Миколаївна.
_________________________ /__________________ ____.____./
_____ ___________ 20_ року

Додаток №1

АНОТАЦІЯ
проекту
«Проведення консультацій, навчальних програм і заходів, спрямованих на соціальноекономічну адаптацію учасників АТО та вимушених переселенців у територіальних
громадах Києва»
Проект подається громадською організацією «Координаційний Центр Допомоги» із
метою реалізації комплексних програм та заходів, спрямованих на соціально-економічну
адаптацію учасників АТО та вимушених переселенців у територіальних громадах Києва.
Така мета зумовлена, перш за все, відсутністю комплексних державних програм, які
дозволяли б учасникам АТО та вимушеним переселенцям, по-перше, ефективно адаптуватися
у територіальних громадах і брати активну участь у їх житті, по-друге, вирішувати свої
юридичні, психологічні, соціальні, економічні проблеми.
Цільовою авдиторією проекту є учасники АТО, вимушені переселенці з зони
проведення АТО віком од 18 до 65 років (жінки та чоловіки), в тому числі — з особливими
потребами.
Проектом передбачається такі завдання:
• надати юридичну допомогу цільовій групі проекту із питань оформлення статусу
постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі, отримання пільгового житла та
матеріальної компенсації, а також із будь-яких інших правових питань (отримання
посвідчення учасника бойових дій, відновлення втрачених документів тощо) щонайменше
360 особам.
• організувати ініціативні групи з числа активних учасників проекту (приблизно 10-15
осіб) для діалогу з органами влади і громадськістю з метою лобіювання, відстоювання
інтересів і вирішення супутніх проблем.
• налагодити роботу телефонних «гарячих ліній» із юридичних та психологічних
питань.
• забезпечити роботу груп психологічної підтримки у приміщенні Координаційного
Центру Допомоги для надання потрібного психологічного розвантаження і консультування
для щонайменше 240 осіб.
• провести цільовій групі проекту в кількості 250 осіб базові навчальні програми,
спрямовані на створення власного бізнесу, робочих місць, правильного написання ґрантових
заявок, реалізації соціальних проектів.
• надати консалтинґові послуги з розробки та впровадження бізнес-планів упродовж
усього терміну реалізації проекту.
• провести чотири «круглі столи» (по одному — на кожен квартал реалізації проекту) з
метою винесення проблем цільової групи на рівень місцевої влади та органів самоврядування
територіальних громад.
• налагодити ефективнішу співпрацю з іншими громадськими організаціями, спілками
учасників АТО, які працюють у цьому напрямку.
• тиражувати отриманий позитивний досвід до інших регіонів України.
Загальна вартість пропонованого проекту складає 296460₴, із яких організація-заявник
надає 54960₴ (в т.ч. — технічне обладнання та приміщення), а організації-партнери —
46500₴.
Проект виконуватиметься впродовж дванадцяти місяців.
Унікальність проекту полягає в тому, що він спрямований, перш за все, на
індивідуальний підхід фахівців до цільової групи з метою якнайефективнішого вирішення
наявних соціальних, юридичних, психологічних та економічних питань кожного учасника
проекту. Також до унікальності можна віднести той факт, що він на абсолютно безоплатній
основі надає цільовій групі знання та мотивацію створювати бізнес, і, як наслідок, — нові
робочі місця, що дозволити ефективно інтеґрувати вимушених переселенців і учасників
антитерористичної операції у територіальні громади Києва.
Голова
ГО «Координаційний Центр Допомоги»

Мотінова О.М.

ДОДАТОК №2
Розклад занять у межах програми навчання створення та розвитку власного бізнесу,
написання ґрантових заявок, розробки бізнес-ідей
Курс «Перший крок у бізнес»
09:00-09:05
09:05-09:15
09:15-09:35
09:35-09:50
09:50-10:05
10:05-10:20
10:20-10:30
10:30-10:35
10:35-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:15
11:15-11:35
11:35-11:50
11:50-12:00
12:00-12:30
12:30-12:50
12:00-13:00
13:00-13:05
13:05-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00
14:00-14:30
14:30-14:35
14:35-14:50
14:50-15:10
15:10-15:45
15:45-16:00
16:00-16:25
16:25-16:35
16:35-16:50
16:50-17:00
17:00-17:20
17:20-17:30

Вступ
Правила
Знайомство
Очікування від курсу
Мозковий штурм «Що спонукає людей займатися підприємництвом?»
Мозковий штурм «Що таке підприємницька діяльність?»
Міні-лекція «Складові підприємницької діяльності». Бізнес-ідеї (вибір бізнес-ідеї,
виду діяльності, організаційно-правової форми тощо)
Розминка
Робота в трьох малих групах «Які ресурси потрібні для успішного бізнесу?»
Мозковий штурм «Які основні джерела підприємницьких ідей?»
Ідея як джерело створення власного бізнесу.
Перерва
Розминка
Робота в чотирьох-шести малих групах «Матеріальні ресурси, потрібні для
втілення різних бізнес-ідей»
Робота в чотирьох-шести малих групах «Максимум нових бізнес-ідей»
Міні-лекція тренера «Життєвий цикл товару, послуги, виробництва»
Лекція тренера з активізацією учасників «Основи маркетинґу»
Робота в чотирьох-шести малих групах «Складові маркетинґу»
Перерва
Розминка
Лекція «Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Порядок
реєстрації підприємницької діяльності»
Мозковий штурм «Які органи контролюють діяльність підприємця?»
Міні-лекція «Основи нарахування податків в Україні»
Практичне заняття «Розрахунок прибутків, витрат, податків і чистого прибутку
підприємця на Єдиному податку»
Міні-лекція «Ліцензування й патентування в підприємництві»
Перерва
Розминка
Міні-лекція «Як скласти SWOT-аналіз бізнес-ідеї?»
Індивідуальна робота «Створення SWOT-аналізу власної бізнес-ідеї»
Ділова гра «Інвестування в бізнес»
Мозковий штурм «Пошук джерела фінансування бізнес-ідеї»
Міні-лекція тренера з активізацією учасників «Що таке бізнес-планування?»
Приклад тренера «Розрахунок точки беззбитковості»
Міні-лекція тренера з активізацією учасників «Що включає в себе
менеджмент?»
Мозковий штурм «Які ризики у бізнесі?»
Робота в чотирьох малих групах «Заходи щодо зниження певних ризиків»
Підсумки «Що мені допоможе бути успішним у бізнесі?» (Особисті якості,
підготовка, хист тощо).

Дати проведення курсу «Перший крок у бізнес»: 22.03.18, 06.04.18, 03.05.18, 18.05.18,
14.06.18, 29.06.18, 26.07.18, 10.08.18, 06.09.18, 21.09.18, 18.10.18, 02.11.18, 29.11.18, 14.12.18,
10.01.19, 25.01.19, 14.02.19, 02.03.19.

Курс «Бізнес-планування»
Поняття бізнес-планування
Структура бізнес-плану
Кава-пауза
Основні статті бізнес-плану. SWOT-аналіз бізнес-ідей
Основи планування. Робочий бізнес-план
Оцінка ресурсів і їх використання
Кава-пауза
Ризики і методи їх мінімізації
Фінансовий звіт бізнес-плану. Постійні та змінні витрати
Кава-пуза
Таблиці фінансової звітності
Практичне завдання

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 17:00

Дати проведення курсу «Бізнес-планування»: 23.03.18, 19.04.18, 04.05.18, 31.05.18, 15.06.18,
12.07.18, 27.07.18, 22.08.18, 07.09.18, 04.10.18, 19.10.18, 15.11.18, 30.11.18, 27.12.18, 11.01.19,
31.01.19, 15.02.19, 15.03.19.
Курс «Створення громадських організацій. Фандрейзинґ. Написання ґрантових заявок»
Поняття ідеї, системи, проекту
Основні поняття й термінологія
Фандрейзинґ і його різновиди
Кава-пауза
Алгоритм написання ґрантових заявок
Фонди-донори, що працюють в Україні
Елементи проектної заявки, на які звертає увагу донор
Структура ґрантової заявки
Кава-пауза
Постановка проблеми
Цілі та задачі проекту. Мета проекту
Бюджет проекту
Практичне завдання

9:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 17:00

Дати проведення курсу «Створення громадських організацій. Фандрейзинґ. Написання
ґрантових заявок»: 05.04.18, 20.04.18, 17.05.18, 01.06.18, 27.06.18, 13.07.18, 09.08.18, 23.08.18,
20.09.18, 05.10.18, 01.11.18, 16.11.18, 13.12.18, 28.12.18, 24.01.19, 01.02.19, 01.03.19, 16.03.19.

Усі курси читає тренер-викладач проекту Скачков Ігор Володимирович.
Індивідуальні консультації здійснюються кожен день упродовж усього терміну реалізації
проекту.

ДОДАТОК №3
ОЦІНОЧНА ФОРМА
Назва заходу:
Місце проведення:
Дата:
Оцініть за наступною шкалою:
Бал: 4 = відмінно, 3 = добре, 2 = задовільно, 1 = погано
Питання
Частина 1
Знання і розуміння теми до участі в тренінгу
Знання і розуміння теми після участі в тренінгу
Корисність, застосовність і можливість використання
матеріалів даного курсу у Вашій роботі/організації
Досвід і вміння доповідачів передати слухачам зміст
тренінгу
Знання /ідеї/досвід, які ви отримали від курсу, або
обмінялися з іншими учасниками

Частина 2
Місце проведення, обладнання і оснащення
Тривалість тренінгу
Розподіл часу протягом тренінгу
Загальна організація заходу
Додаткові коментарі, пропозиції

4

Балл
3
2

1

Коментарі та / або пропозиції

ДОДАТОК №4
Кошторис витрат на реалізацію проекту

Загальна
Власний
Сума
Сума
сума коштів
внесок
коштів з
коштів,
очікувана з інших організації, на реалізацію
проекту, грн.
грн.
бюджету м. джерел,
грн.
Києва, грн.

№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

1

Заробітна платня
керівника проекту
з урахуванням
податків

3700₴/міс.

44400₴

—

—

44400₴

2

Заробітна платня
юриста проекту з
урахуванням
податків

3700₴/міс.

44400₴

—

—

44400₴

3

Заробітна платня
психолога проекту
з урахуванням
податків

3700₴/міс.

44400₴

—

—

44400₴

4

Заробітна платня
бізнес-тренера,
викладача з
урахуванням
податків

3700₴/міс.

44400₴

—

—

44400₴

5

Заробітна платня
бухгалтера проекту
з урахуванням
податків

1450₴/міс.

17400₴

—

—

17400₴

6

Оренда офісного
приміщення для
проведення заходів

4000₴/міс.

—

—

48000₴

48000₴

—

4000₴

—

4000₴

7

Оренда
1000₴ х 4 заходи
приміщення для
проведення
«круглих столів»

8

Мобільний зв’язок

300₴/міс.

—

—

3600₴

3600₴

9

Інтернет

280₴/міс.

—

—

3360₴

3360₴

10

Друкована

700₴

—

700₴

—

700₴

поліграфічна
продукція
11

Канцелярія

500₴/міс.

—

6000₴

—

6000₴

12

Кава-паузи (для
проведення
навчальних
заходів)

1500₴/міс.

—

18000₴

—

18000₴

13

Кава-паузи
(«круглі столи»)

250₴ х 4 заходи

—

1000₴

—

1000₴

14

Друк та
виготовлення
навчальних
матеріалів

400₴/міс.

—

4800₴

—

4800₴

15

Транспортні
витрати (проїзд)
учасників проекту

1000₴/міс.

—

12000₴

—

12000₴

ВСЬОГО:

—

195000₴

46500₴

54960₴

296460₴

РАЗОМ: 296460₴

Голова
ГО «Координаційний Центр Допомоги»

Мотінова О.М.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
«КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ», ПРО ЇЇ
ДІЯЛЬНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ДОСВІД
ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ ЗА ОСТАННІЙ РІК, МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНУ БАЗУ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Інформація про діяльність ГО
Громадська організація «Координаційний Центр Допомоги» була створена
28 жовтня 2016 року з метою надання всебічної допомоги постраждалим
унаслідок збройного конфлікту на Донбасі, а також дітям, позбавленим
батьківської опіки, людям із інвалідністю та іншим малозахищеним
громадянам.
У ГО «Координаційний Центр Допомоги» входять на правах учасників три
громадські формування: ГО «Бізнес-Перспектива», ГО «Об’єднання
підприємців “Час бути разом”» та неформальна волонтерська ініціатива «Друзі
України»
Основні напрямки роботи роботи Координаційного Центру: упровадження
реабілітаційних програм із метою соціальної адаптації цільової групи,
проведення культурних, освітніх, оздоровчих програм, сприяння отримання
гуманітарної допомоги, пільг, знижок на товари народного споживання тощо.
Центр надає: психологічну, юридичну, медично- оздоровчу, гуманітарну та інші
допомоги.
За час існування ГО «Координаційний Центр Допомоги» на облік у Центрі
стало загалом близько 350 учасників антитерористичної операції, 56 членів
сімей загиблих на Донбасі військовослужбовців, 130 родин вимушених
переселенців. Також ГО «Координаційний Центр Допомоги» повсякчасно
піклується про 28 вихованців дитячого будинку «Любисток» (с. Нові Петрівці
Вишгородського району Київщини).
2. Джерела фінансування.
Протягом останнього року ГО «Координаційний Центр Допомоги» не
використовував бюджетні кошти. Вся діяльність здійснювалася за рахунок
залучення спонсорів та меценатів, а також організацій які працюють у цьому
напрямку. Так, задля досягнення поставленої мети та завдань фахівці Центру
залучили до співпраці такі установи й організації, як благодійний фонд
«Карітас Київ», пологовий будинок №5 м. Києва, стоматологічний медичний
центр НМУ ім. О.О. Богомольця, ДП НМПО «Медбуд», стоматологічна клініка
«este-line», а також багатьох інших меценатів-партнерів, із якими були підписані
меморандуми про співпрацю.

Завдяки такій діяльності було надано різнобічної безкоштовної допомоги
бійцям АТО та їхнім родинам у таких галузях: медично-консультативна
допомога — понад 1400 осіб; стоматологічна допомога (в тім числі й
оперативне втручання) — близько 300 осіб; психологічні консультації та
реабілітація — 560 осіб; допомога з пологами та післяпологовим періодом — 6
жінок-матерів; юридично-правова допомога та консультації — 320 осіб;
гуманітарна допомога у вигляді одягу — 90 осіб; гуманітарна допомога у
вигляді продуктових наборів — 320 осіб; інша гуманітарна допомога (гігієнічні
та косметичні, мийні засоби, пральні порошки тощо) — близько 150 осіб;
навчання в автошколі (категорія «В») — 5 осіб.
Окрім того, в Координаційному Центрі Допомоги повсякчасно діє надання
безоплатної помочі бійцям АТО та їхнім родинам, переселенцям, у вигляді
благодійних квитків до таких театрів міста Києва: Київський академічний театр
ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський
муніципальний академічний театр ляльок, Київський академічний Молодий
театр, Київський академічний музично-драматичний Циганський театр
«Романс», Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі
Дніпра.
ГО «Координаційний Центр Допомоги» розробив проект «Дитинство без
кордонів», який дав можливість надати допомогу дитячому будинку
«Любисток» (с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область). Суть
цього проекту полягає в тому, щоби на постійній основі надавати необхідну
різнобічну допомогу цьому закладу у вигляді ремонтних робіт будівлі, а також
проведення різних заходів, спрямованих на розвиток та соціальну адаптацію
його вихованців. Фахівцями Центру було залучено такі організації та установи:
ТОВ «Будівельна Гільдія», Інтернет-магазин «Солодке» (м. Миколаїв), ТОВ
«Будівельний Двір», ТОВ «Інтергіпс Плюс», ТОВ «Карат-Ліфткомплект», ГО
«Клуб виховання традицією “Краплинка”», ТОВ «Біотех ЛТД», ТОВ «Райдуга
Трейд», ТОВ «Нова Лінія», ТОВ «Папірленд-Плюс» та багатьох інших.
Завдяки реалізації цього проекту упродовж 2017-го року було проведено
втеплення 510 м² фасаду будівлі «Любистку» (будівельними матеріалами на
загальну суму близько 120 тис. грн.), проведено близько 20 різних заходів,
спрямованих на соціальну адаптацію та розвиток вихованців закладу. Також
було надано потрібної різнопланової гуманітарної допомоги на суму близько 40
тис. грн.
«Координаційний Центр Допомоги» систематично відправляє гуманітарну
допомогу у так звану «сіру зону», а саме — у с. Геївка та с. Щастя Луганської
області. За час діяльності Центру було надіслано різної гуманітарної допомоги
(одяг, іграшки для дітей, книги, продукти харчування та ін.) на загальну суму
близько 14 тис. грн.
Також Координаційний Центр допомагає бійцям АТО на передовій —
продуктами харчування, одягом, медикаментами, устаткуванням тощо.
Усі заходи здійснюються коштами залучених благодійників, спонсорів,
донорів та меценатів.

3. Матеріально-технічна база та кадрове забезпечення.
Керівником ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Мотінова Ольга
Миколаївна.
Організація поділяється на відділи відповідно до напрямків роботи.
Зокрема, керівником відділу фандрейзинґу ГО «Координаційний Центр
Допомоги» є Скачков Ігор Володимирович; керівником відділу PR та зовнішніх
комунікацій ГО «Координаційний Центр Допомоги» є Ковальчук Богдан
Олександрович; секретарем-референтом ГО «Координаційний Центр
Допомоги» є Мартюк Олеся Леонідівна; бухгалтером ГО «Координаційний
Центр Допомоги» є Герасимчук Олександр Борисович.
Станом на початок 2018-го року ГО «Координаційний Центр Допомоги»
налічує 28 членів та більше 120 асоційованих членів (волонтерів).
Громадська організація «Координаційний Центр Допомоги» орендує
приміщення по вул. Зоологічна, 6-А, 62 м2
(Управління освіти
Шевченківського району м. Києва), і сплачує орендну плату та комунальні
послуги. Приміщення облаштована необхідним обладнанням та офісною
технікою, яке дозволяє проводить різні заходи та працювати персоналу.
Назва обладнання

Кількість ( шт)

Стіл офісний

8

Стільці

12

Крісла

7

Шафи

8

Тумби

6

Ноутбуки

4

Сканер-ксерокс

1

Фліпчарт

1

Голова
ГО « Координаційний Центр Допомоги»
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