Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії
(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)
Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
Найменування інституту громадянського
суспільства
Назва проекту

Всеукраїнська благодійна
організація «КОНВІКТУС
УКРАЇНА»
Безпека громади – моя безпека:
використання інноваційних методів
роботи з громадою для сприяння
діалогу щодо безпеки у
Деснянському районі міста Києва
Сприяння розвитку міста Києва у
сфері правової освіти населення та
формування громадянської
культури
195 000 грн.

Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано
проект (словами, зазначити лише один
напрямок)
Загальна сума кошторису на здійснення витрат
проекту
Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
145 000 грн.
коштів
Строк реалізації проекту
12 місяців
Прізвище,
ім’я,
по-батькові
керівника Кувшинова Євгенія Валентинівна,
організації, місце знаходження організації, Юр. адреса: 02225, м. Київ, пр.
телефон, факс, e-mail
Маяковського 7а-170,
ua.convictus@gmail.com
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника Кувшинова Євгенія Валентинівна,
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail
Адреса для листування: 01024,
Київ-24, а/с № 133, тел. 067 402 95
24,
evgeniua@gmail.com

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту
(положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
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) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,

Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект
«Безпека громади – моя безпека: використання інноваційних методів роботи з
громадою для сприяння діалогу щодо безпеки у Деснянському районі міста
Києва».
Найменування інституту громадянського суспільства
ВБО «КОНВІКТУС Україна»
1. Деснянський район є одним із найбільших та густозаселених районів
столиці. Він займає загальну площу 14,8 тис.га, що становить 18% від території м.
Києва. До складу району входять два мікрорайони малоповерхової забудови Биківня
та Троєщина. У 2017 році за даними Національної поліції, найбільше злочинів було
скоєно у Деснянському районі Києва. На кінець листопада 2017 року скоїли 9564
правопорушень, лише 1783 справ розкрито. Це збільшує напругу, яка і так панує
серед мешканців та дає змогу визначити проблему безпеки, як найбільш актуальну
для району.
Збереження соціальної безпеки є необхідною умовою стабільного існування
будь-якого суспільства. Потреба в захищеності – інстинктивна першочергова потреба
людини, без неї неможливе повноцінне існування. Тому незахищене середовище
життєдіяльності становить небезпеку не тільки з точки зору прямого збитку від
надзвичайних ситуацій та конфліктів, а й непрямого негативного ефекту, пов’язаного
з різними страхами та побоюваннями населення, обмеженістю в різних видах
діяльності і в свободі соціальних взаємин.
Важливим положенням розвитку громад є принцип досягнення консенсусу як у
середині громади (між усіма її прошарками і групами), так і з зовнішніми сильними і
владними структурами (політичними, адміністративними, фінансовими тощо). Це
потребує встановлення взаємин у громаді і на рівні зовнішніх зв`язків, скоріше, на
ґрунті домовленостей, ніж конфлікту.
Для того, аби досягти відкритого діалогу в районі між всіма зацікавленими
сторонами, зменшити наявну напругу, необхідно :
- визначити хвилюючі та проблемні моменти для кожного мікрорайону,
громади, провівши картування (позначення та карті мікрорайону тих проблемних зон,
які тривожать жителів – наприклад, це може бути місце ночівлі безхатченків, чи
ринок, де крадіжками заробляють бездоглядні діти, місце, де до ночі розливають
алкоголь тощо),
- створення з мешканцями мікрорайонів, громад у залученні з владними
структурами, поліціянтами, працівниками соціальних служб, НУО «безпекових
планів району» із зазначенням кроків, яким чином ситуацій, які мають негативний
вплив можна уникати чи викорінювати,

- забезпечити роботу мобільних пунктів, які би складались із фахівців, до яких
часто громадяни не мають вільного доступу або мають страхи у спілкуванні з ними :
юриста, поліцейського, фахівця з соціальної роботи чи психолога. Фахівці у кожному
мікрорайоні зможуть надати потрібну підтримку – консультацією, проведенням
майстер-класу, тренінгом тощо,
- опрацювати конкретні хвилюючі громаду складні кейси, розвіяти міфи,
страхи, забезпечити навичками адекватного реагування. Для цього при роботі
мобільних пунктів фахівців розбиратимуть з жителями конкретні кейси (написання
заяви, виключення з реєстру тощо),
- пропрацювати у громадах шляхом проведення ігор, квестів питання
толерантності, взаємодії з сусідами, владними структурами. Розробити та впровадити
настільну гру «Безпека громади – моя безпека», створити по результатах гри
безпекові плани,
- поширити успішний досвід проведення комплексу заходів на Заключній
конференції проекту, де презентувати напрацювання для інших районів міста.
2.
Конвіктус – це неурядова організація, яка працює у трьох країнах світу –
Швеції, Естонії та Україні, надаючи підтримку уразливим верствам населення для
покращення якості їх життя та здоров’я.
Організацію «Конвіктус» було засновано у Швеції в 1986 році. Її засновниками
стали активісти, журналісти та соціальні працівники, які вирішили об’єднатися з
метою спільної боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції та надання допомоги уразливим
верствам населення.
У Стокгольмі центри «Конвіктус» працюють із ВІЛ-позитивними,
наркозалежними, алкозалежними і безпритульними людьми протягом 35-ти років.
Для цих осіб створюються умови, які дають можливість почати нове життя,
покращити свій емоційний стан та здоров’я.
За підтримки шведської організації «Конвіктус» у жовтні 2002 року було
започатковано роботу «Конвіктусу» в Естонії. «Конвіктус Естонія» реалізує програми
зменшення шкоди від вживання наркотиків, займається консультуванням
наркозалежних, роботою в місцях позбавлення волі, організовує та проводить групи
взаємодопомоги для ВІЛ-позитивних, бере активну участь у кампаніях проти
дискримінації та стигматизації людей, які вживають наркотики.
Діяльність організації в Україні бере початок з 2006 року. Вже 10 років
Конвіктус є надійним партнером державних установ та громадських організацій у
реалізації програм протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу, інших соціально-небезпечних
хвороб, реінтеграції колишніх ув’язнених у суспільство та надання допомоги жінкам,
які постраждали від насильства.
Дата реєстрації організації: 14 червня 2007
№ документа: серія А01 свідоцтво № 625752
Найменування органу, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Київ
державна адміністрація
Засновники організації: Громадська організація «Конвіктус Швеція»
Місія організації – будуємо дієву соціальну допомогу в Україні на засадах
рівності, справедливості та дотриманні прав людини.
Конвіктус має великий досвід реалізації міжнародних проектів за фінансової
підтримки таких донорів, як SIDA через Посольство Королівства Швеція, МБФ
«Альянс громадського здоров’я», Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією через МБФ «Альянс громадського здоров’я», Elton John

AIDS Fund через МБФ «Альянс громадського здоров’я», Centers for Disease Control
and Prevention, CDC через МБФ «Альянс громадського здоров’я», Expertise France 5%
Initiative через МБФ “Альянс з громадського здоров`я”, AHF Ukraine, AFEW,
European Commission, Pact Inc., USAID RESPOND project, ІСАР «Єднання»,
Міжнародний фонд «Відродження».Лише за останні декілька років нами реалізовано
ряд проектів в м.Києві, Київській області та по всій країні. Щороку організація
проходить міжнародний фінансовий аудит. Проекти, які були реалізовані нами у
2017 році:
Назва проекту та період
реалізації

«Міст» Збільшення доступу
споживачів ін`єкційних
наркотиків та їх близького
оточення до виявлення та
лікування ВІЛ-інфекції
01.12.2015-31.03.2018рр.

«Крок назустріч»
01.01.2015 – 31.12.2017рр.

Розбудова потенціалу з метою
реалізації якісних гендерночутливих інтервенцій зі
зменшення шкоди в України.
Модель “ПрофіГендер”
01.02.2016 – 31.12.2017рр.

Соціальний супровід
представників уразливих груп
в рамках програми лікування
вірусного гепатиту С
01.01.2016 – 31.10.2017рр.

Мета проекту
Підтримка розширення
лікування ВІЛ серед ВІЛінфікованих споживачів
ін’єкційних наркотиків
шляхом ефективного
виявлення випадків інфекції
в спільноті та забезпечення
соціального супроводу з
використанням підходу кейсменеджменту.
Зниження кількості нових
випадків ВІЛ в м. Києві та
Київській області шляхом
надання комплексних послуг
з профілактики та доступу до
лікування.

Джерело фінансування

Центр з контролю та
профілактики захворювань
США (Centers for Disease
Control and Prevention,
CDC) – через МБФ
«Альянс громадського
здоров’я»

МБФ «Альянс
громадського здоров’я»

Забезпечення рівноправного
доступу жінок до гендерночутливих та якісних послуг з
профілактики та лікування
ВІЛ-інфекції.

Французька міжнародна
експертиза 5% ініціатива
(Expertise France 5% Initiati
ve) – через МБФ «Альянс
громадського здоров’я»

Забезпечення соціального
супроводу з елементами
кейс-менеджменту лікування
вірусного гепатиту С у
клієнтів, представників
уразливих груп населення, з
використанням нових
противірусних препаратів
прямої дії задля забезпечення
прихильності та
ефективності лікування.

МБФ «Альянс
громадського здоров’я»

«Триступенева всестороння
програма реінтеграції в
суспільство громадян, що
перебувають на
випробувальному терміні та
звільнені з місць позбавлення
волі»
01.11.2015 – 31.08.2017рр.
Мобілізація жінокпереселенок проти
домашнього та гендерноорієнтованого насильства
01.02.2016 – 31.01.2019 рр.
«Надання послуг статевим
партнерам СІН з
консультування і тестування
на ВІЛ»
01.12.2015
- 30.09.2017 рр.
Серія грантів для розвитку
технічних та організаційних
спроможностей надавачів ВІЛпослуг в Україні
Формування
прихильності людей, які
вживають ін’єкційно
наркотики (ЛВІН) до
лікування ВІЛ
14.02.17-31.12.17 рр.
«Надання послуг зі зменшення
шкоди підліткам, які
вживають наркотики, в
Україні: досягти тих, кого не
охоплено послугами»
01.01.2016 – 31.12.2017 рр.

Зниження рівня рецидиву
скоєння правопорушень та
ефективної ресоціалізації
засуджених у суспільство.

Посольство Швеції

Протидія жінок проти явища
насильства на попередження
його в українському
суспільстві.

Європейська комісія

Послуги статевим партнерам
СІН, консультації,
соціальний супровід, групові
та індивідуальні заняття

Pact Inc. в межах
RESPOND Project

Розвиток організаційного
потенціалу «Конвіктус
Україна»

ІСАР «Єднання»

Аналіз взаємодії між
лікарями, соціальними
працівниками та ЛВІН

СПИД-Фонд Восток-Запад
Stichting AIDS Foundation
East-West

Попередження інфікування
ВІЛ та іншими соціальнонебезпечнми хворобами в
середовищі підлітків, які
вживають психоактивні
речовини шляхом надання їм
послуг зі зменшення шкоди
та формування навичок
безпечної сексуальної
поведінки.

СНІД фонд Елтона Джона через МБФ «Альянс
громадського здоров’я».

Також ми маємо успішний досвід співпраці з Відділом сприяння розвитку
молоді та утвердження здорового способу життя Департаменту молодіжної політики
Мінмолодьспорту, Управлінням молодіжної політики та національно-патріотичного
виховання Київської обласної державної адміністрації, Міністерством молоді і спорту
у реалізації Всеукраїнської акції, спрямованої на зміцнення репродуктивного здоров’я
молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності
"Живи
безпечно". Кошторис проекту складав 100 000 грн. Проект було реалізовано у 2017
році.
Органи управління.

Загальні збори членів Організації є вищим органом управління Організації. До
Загальних зборів можуть бути залучені 1/3 осіб, що є працівниками Організації, інші
члени мають не бути персоналом Організації.
Виконавчим органом Організації є Правління, яке складається не менше, ніж з
трьох осіб, що обираються Загальними зборами з терміном повноважень на один рік.
До Правління не можуть залучатись особи з правом голосу, які є працівниками
Організації. До складу Правління належать 3 особи, які є громадянами України,
Швеції та Естонії, вони ніколи не працювали в організації, але є дотичними до
діяльності Конвіктус.
Голова Правління обирається та відкликається Загальними зборами Організації.
Наглядова рада здійснює перевірку і контроль фінансової діяльності Організації, її
відділень, а також створених нею підприємств, установ та організацій. Загальні збори
обирають та переобирають Наглядову раду на три роки у кількості не менше трьох її
членів. Члени Правління і працівники Організації не можуть бути членами наглядової
ради.
Виконавчий директор Організації є вищою посадовою особою Організації, що
безпосередньо підпорядкована Правлінню Організації та призначається на цю посаду
або звільняється з неї за рішенням Правління.
Структура та кількісний склад персоналу організації.
Структура організації – лінійно-функціональна. При цьому лінійні ланки
(керівники проектів/напрямків) управління покликані керувати, а функціональні
(співробітники головного офісу) - консультувати, допомагати в розробці конкретних
питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів. Працівники головного офісу
забезпечують супровід з різних питань всіх проектів в організації, здійснюють певний
вплив на хід реалізації програм, але вони самостійно не віддають їм розпорядження
персоналу проектів та програм.
Кількість людей (як штатних працівників, так і залучених консультантів), які
відносяться до основного складу команди організації – близько 110 людей.
3. Проект спрямований на вирішення проблеми обмеженості комунікації та взаємодії
громади з структурами, які безпосередньо пов’язані з забезпеченням її добробуту,
відсутності безпечного майданчика для діалогу, відсутності розуміння, що кожен
член громади – важливий, його думка цінна та неповторна.
Також вбачаємо проблему у невідповідності потреб громади формам роботи, які
пропонують і державні структури, і неурядові організації для налагодження діалогу та
консенсусу. Напруга , яка наразі існує в суспільстві провокує на замовчування ніби не
актуальних питань, які, накопичившись, стають болем мікрорайону, району, міста,
країни.
Пропонований проект – внесок до налагодження довготривалої взаємодії, де
чути кожну людину, де є розуміння ролі кожного, де владні структури – не ті, на які
варто скаржитись і роботу яких потрібно обезцінювати, а ті , яким треба допомогти,
функції та повноваження яких необхідно знати і розуміти. До прикладу, робота нової
Поліції в громаді викликала нові очікування. Ряд розпочатих ініціатив успішно
впровадились в окремих містах, областях України. Але ряд «голосних» випадків
підривають авторитет Нової поліції та ставлять під сумнів нові цінності в системі.
Паралельно, влада робить кроки на зустріч об’єднанню громади, поліції та місцевої
влади у партнерську взаємодію для вирішення місцевих проблем.

Пріоритетним завданням проекту є налагодження конструктивного діалогу в
громадах мікрорайонів Деснянського району шляхом використання інноваційних
методів, які б мали найбільших довготривалий ефект. Це можливе завдяки організації
роботи мобільних пунктів, використання інтерактивної настільної гри «Безпека
громади – моя безпека», картування проблем мікрорайонів, опрацювання конкретних
кейсів, які хвилюють жителів, створення безпекових планів.
Метою проекту є організація конструктивного діалогу щодо безпеки громади у
Деснянському районі міста Києва шляхом використання інноваційних методів роботи
з громадою.
план виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Таблиця 1
Етапи
реалізації
Підготовч
ий етап

Опис заходів для
здійснення етапу

Строк реалізації
етапу

Старт роботи команди 1ий
місяць
проекту,
підписання реалізації проекту
угод
з
постачальниками,
проведення зустрічей з
усіма
зацікавленими
сторонами
Проведення
круглого
столу,
презентація 2ий
місяць
проекту із залученнямреалізації проекту
партнерів
Підготовка
драфту 1-2
ий
місяці
ІОМ,
технічного реалізації проекту
завдання на розробку
гри
Етап
Здійснення виступу на 3-ий
місяць
безпосере засіданні Громадської реалізації проекту
дньої
ради при Деснянській
діяльності РДА
Друк гри та інструкції 3-ий
місяць
до неї
реалізації проекту
Друк необхідних для 3-ий
місяць
діяльності ІОМ
реалізації проекту
Організація
роботи 4-9
місяці
мобільних пунктів у реалізації проекту
мікрорайонах
Деснянського району з
використанням
гри
«Безпека громади-моя
безпека»,
роздачою
ІОМ,
картуванням,
опрацюванням кейсів,
розробкою планів

Відповідальний
виконавець (прізвище та
ініціали, посада)
Кувшинова Є.В. Керівник
проекту

Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
та
команда
волонтерів проекту
Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
та
команда
волонтерів проекту
Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
та
команда
волонтерів проекту

Організація
презентування планів
безпеки мікрорайонів
на
засіданні
Громадської ради
Забезпечення внесення
безпекових планів у
Новостворену
стратегію
«Безпека
громади – моя безпека»

10 місяць реалізації Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
проекту

Підсумков Проведення
ий етап
підсумкової
конференції
для
розповсюдження
досвіду проекту на
інші райони Києва
Підготовка звітності,
звітування

11 місяць роботи Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
проекту
та
команда
волонтерів проекту

9-10
місяці Кувшинова Є.В. Керівник
реалізації проекту
проекту

12 місяць роботи Кувшинова Є.В. Керівник
проекту
проекту

Результати реалізації проекту
Кількісні результати діяльності проекту
1. Залучено до діяльності проекту щонайменще 15 партнерів – НУО, державних
структур, представників бізнесу.
2. Розроблено 2 види ІОМ для жителів району, які би спрощували доступ їх до
формування безпекових планів, участі в діалогових площаждах, майсетр-класах,
тренінгах тощо.
3. Проведено щонайменше 8 виїздів мобільних пунктів для 8годинної роботи з
представниками громади.
4. На виїздах мобільних пунктів надано щонайменше 400 консультацій по знаущим для
громади району питаннях (юридичних, соціальних, побутових, безпекових ,
культурних тощо).
5. На виїздах мобільних пунктів учасниками гри «Безпека громади-моя безпека» стали
щонайменше 500 осіб.
6. На виїздах мобільних пунктів роздано 15 000 примірників ІОМ для представників
громади з наявними опрацьованими кейсами, контактами, потрібними лінками тощо.
7. Здійснено 2 виступи на засіданнях Громадської ради, та обговорено початок реалізації
проекту та плани, які напрацюють представники громад у мікрорайонах.
8. Створено 1 стратегію «Безпека громади – моя безпека» та передано її Голові району
на Круглому столі по завершенню проекту.
9. Проведено 1 Заключну конференцію для представників всіх районів Києва по
розповсюдженню досвіду проекту. В конференції візьмуть участь щонайменше 25
осіб.
Якісні результати діяльності проекту
1. Роль громади Деснянського району стала потужнішою, а спроможність значущою. Мешканці здатні захищати свої інтереси та мають розуміння
функцій, повноважень місцевої влади.

2. Розпочато практику роботи мобільних пунктів, в роботу яких включені фахівці
різних напрямків, до яких громада мала обмежений доступ чи інші бар’єри у
зверненні.
3. Представники громади мають безпечний діалоговий майданчик для обміну
досвідом, консультування, опрацювання значущих кейсів
4. Клімат в районі змінюється на більш толерантний, громада схильна
вирішувати проблеми конструктивом, а не конфліктом.
5. Громада приймає у формуванні
місцевої політики у сфері безпеки,
почувається більш безпечно та розуміє, що відповідальна за це нарівні з
місцевою владою.
6. Місцева влада завойовує довіру населення, а також більш привабливу для
інвестицій територію.

Цільовими аудиторіями проекту стануть:
 Активні члени місцевої територіальної громаді Деснянського району міста Києва;
 Жителі Деснянського району м.Києва;
 Представники Національної поліції (Управління м. Києва);

 Члени Громадської ради Деснянського району міста Києва;
 Представники Деснянської райдержадімінстрації;
 Представники громадських організацій, які працюють на території Деснянського
району міста Києва.
Інформування громадськості відбуватиметься згідно із затвердженої на початку
проекту інформаційної стратегії. Прийнята стратегія забезпечить його видимість.
Стратегія буде затверджена менеджером проекту та директором НУО та включатиме
в себе перелік цільових аудиторій, строки виконання завдань, перелік медіа-кроків та
інструменти, що використовуватимуться. Відповідальним за виконанням стратегії буде
інформаційний менеджер проекту та менеджер проекту.
В рамках реалізації проекту передбачається співпраця із регіональними та
національними ЗМІ (це буде описано в інформаційній стратегії проекту).
Очікуємо щонайменше 30 згадок про проект, КМДА та діяльність на інтернет-ресурсі
ВБО «Конвіктус Україна», соціальних мережах та у регіональних і національних ЗМІ. До
висвітлення проекту будуть залучені такі ЗМІ : ТРК Київ, ТРК Чорноморська. Також до
висвітлення буде залучено сайт КМДА за погодженням у висвітленні результатів проекту.
Прес-анонси будуть подаватись не пізніше аніж за тиждень до початку заходу, прес-анонси –
у день проведення заходу.





До реалізації проекту будуть залучені :

Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація – 044 546 08 70, Заболотний
Г.В. – особа, яка приймає рішення, бенефіціари проекту.
Управління Національної поліції у м. Києві –044 271 9333, Косовський Олександр
Григорович – особа, яка приймає рішення, бенефіціари проекту, учасники мобільних
пунктів.
Центр соціальних служб для сім`ї дітей та молоді Деснянського району Альтман Дмитро Володимирович – директор центру – 044 548 09 91, особа, яка
приймає рішення, бенефіціари проекту, учасники мобільних пунктів.
Громадська рада при Деснянській РДА –Артур Аркелян – голова ради – 044 547 42 63
розповсюдження інформації серед громадськості, учасники мобільних пунктів.

Для реалізації проекту планується залучення з міського бюджету коштів у розмірі
145 000 грн., 50 000 грн. складе внесок організації, всього бюджет – 195 000 грн.

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати
лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею
2:
№

1

2

3

1

Стаття витрат

2

Витрати
на
розробку
гри
«Безпека громадимоя безпека»
Витрати
на
розробку
гри
«Безпека громадимоя безпека»
Витрати на друк гри
«Безпека громадимоя безпека»

Розрахунок
витрат

3
На розробку
концепції гри
необхідно 14
робочих днів
фахівця
На дизайн гри
необхідно 7
робочих днів
фахівця
Друк 1 гри з
інструкцією та
коробкою,
наліпками ,
картками,
фішками коштує
200 грн.
Необхідно 50
ігор – 30 буде
використано під
час проекту та
роздано в
структури, які
можуть їх надалі
викоритовувати
та 20 буде
надано на

Таблиця 2
Власни
Загальна
й
сума
внесок
коштів на
організ реалізацію
ації ,
проекту,
грн.
грн.
6
7
0 15 000 грн.

Сума
коштів,
очікувана з
бюджету
м.Києва,
грн.
4
15 000 грн.

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.

5 000 грн.

0

0

5 000 грн.

10 000 грн.

0

0

10 000 грн.

5

0

4

Витрати
на
2
Намети типу шатер
для
мобільного
пункту

5

Витрати на дизайн
та
друк
інформаційних
матеріалів
–
запрошень
та
буклетів
для
представників
громади

Заключній
конференції
представникам
інших районів
м.Києва
Необхідно
16 000 грн.
закупити 2
намети типу
шатер для
мобільного
пункту – 1 буде
використовуват
ись для
консультування
фахівців, 2ий –
для групової
роботи.
Для організації 5 200 грн.
роботи проекту
необхідно
розробити та
надрукувати
запрошення, аби
представники
громади могли
взяти участь у
заходах – всього
7 000 шт., а
також буклетів
для для
представників
громади, які
міститимуть
актуальну
інформацію та
будуть роздані в
мікрорайонах –
8 000шт.
Друк 1
запрошення
включно з
закладеним у
вартість
дизайном
коштуватиме 0,2
грн, тобто друк
7 000 запрошень
коштуватиме
1 400 грн.
Друк 1 буклету

0

0

16 000 грн.

0

0 5 200 грн.

6

7

8

включно з
закладеним у
вартість
дизайном
коштуватиме 0,5
грн, тобто друк
8 000 буклетів
коштуватиме
4 000 грн.
Гонорар
Очікується
організатора
діяльність 16
мобільного пункту
мобільних
пунктів по 8
годин.
Організація
такого заходу
потребує 8
годинної
підготовки.
Отже, 16 годин
* 16 днів= 256
роботи
організатора.
Заробітня
платня
Керівник
керівника проекту
проекту буде
залучений до
адміністрування
проекту,
контролю
виконання
індикаторів.
Отже, заробітня
платня
керівника
становитиме
2700 грн.на
місяць. 2700 *12
місяців=32400
Заробітня
платня
Бухгалтер
бухгалтера проекту
проекту буде
залучений до
його виконання
для
забезпечення
ведення
фінансового та
бухгалтерського
обліку.
Отже, заробітня
платня

29 100 грн.

0

0

29 100 грн.

32 400 грн.

0

0

32 400 грн.

21 300 грн.

0

0

9

Витрати
канцелярське
приладдя

10

Витрати
на
утримання
офісу:
господарські
товари, витрати на
зв'язок

11

Витрати на оренду
приміщення

12

Витрати
проведення
заключної
конференції
проекту

13

ВСЬОГО:

14

на

на

керівника
становитиме
1775 грн.на
місяць. 1775 *12
місяців=21300
грн.
Для роботи
проекту
необхідні
канцелярські
товари у сумі
500 грн. на
місяць
Для роботи
проекту
необхідні
товари у сумі
500 грн. на
місяць
Для роботи
проекту
необхідне
приміщення.
Оренда
приміщення для
проекту складає
3 000 грн., отже
3 000 грн* 12=
36 000 грн.
Витрати на
проведення
заключної
конференції
складають 8 000
грн: 30 кавабрейків – 3 000
грн., оренда
приміщення для
заходу – 5000
грн.

6 000 грн.

0

0

0

0

6 000
грн.

6 000 грн

0

0

36 000
грн.

36 000 грн.

0

0

8 000
грн.

8 000 грн.

145 000
грн.

0

50 000
грн.

195 000
грн.
РАЗОМ:
195 000
грн.
5. Ст.1 Витрати на розробку гри «Безпека громади-моя безпека». На розробку
концепції гри необхідно 15 робочих днів фахівця. За аналізом актуальних цін на
послуги це коштує у м.Києві 15 000 грн. за 15 днів.

Ст.2. Витрати на розробку гри «Безпека громади-моя безпека». На дизайн гри
необхідно 7 робочих днів фахівця-дизайнера. За аналізом актуальних цін на послуги
це коштує у м.Києві 5 000 грн.за 5 днів.
Ст.3 Витрати на друк гри «Безпека громади-моя безпека». Друк 1 гри з інструкцією та
коробкою, наліпками , картками, фішками коштує 200 грн. Необхідно 50 ігор. За
аналізом актуальних цін на послуги це коштує у м.Києві – 200 грн.за 1 гру. Отже, 50
ігор*200 грн.= 10 000 грн.на друг ігор.
Ст.4 Витрати на два Намети типу шатер для мобільного пункту. Необхідно закупити 2
намети типу шатер для мобільного пункту – 1 буде використовуватись для
консультування фахівців, 2ий – для групової роботи. Аналіз цін на айтах
постачальників показав, що 1 намет типу шатер коштує наразі 8 000 грн., отже на 2
необхідно 16 000 грн.
Ст.5 Витрати на дизайн та друк інформаційних матеріалів – запрошень та буклетів
для представників громади. Для організації роботи проекту необхідно розробити та
надрукувати запрошення, аби представники громади могли взяти участь у заходах –
всього 7 000 шт., а також буклетів для для представників громади, які міститимуть
актуальну інформацію та будуть роздані в мікрорайонах – 8 000шт. Друк 1
запрошення включно з закладеним у вартість дизайном коштуватиме 0,2 грн, тобто
друк 7 000 запрошень коштуватиме 1 400 грн. Друк 1 буклету включно з закладеним
у вартість дизайном коштуватиме 0,5 грн, тобто друк 8 000 буклетів коштуватиме
4 000 грн.
Ціни взяті у постачальника, який переміг у тендері, який оголошувався ВБО
«КОНВІКТУС Україна» у 2018 році .
Ст.6 Гонорар організатора мобільного пункту. Очікується діяльність 16 мобільних
пунктів по 8 годин. Організація такого заходу потребує 8 годинної підготовки.
Отже, 16 годин * 16 днів= 256 роботи організатора. Ціна взята з актуального досвіду
НУО в організації та проведенні масових заходів .
Ст.7 Заробітня платня керівника проекту . Керівник проекту буде залучений до
адміністрування проекту, контролю виконання індикаторів. Отже, заробітня платня
керівника становитиме 2700 грн.на місяць. 2700 *12 місяців=32400 грн. Сума взята зі
шатного розпису організації за 2018 рік.
Ст.8 Заробітня платня бухгалтера проекту Бухгалтер проекту буде залучений до
йоговиконання для забезпечення ведення фінансового та бухгалтерського обліку.
Отже, заробітня платня бухгалтера становитиме 1775 грн.на місяць. 1775 *12
місяців=21300 грн. Сума взята зі шатного розпису організації за 2018 рік.
Ст.9 Витрати на канцелярське приладдя. Для роботи проекту необхідні канцелярські
товари у сумі 500 грн. на місяць. Витрати проаналізовано та зафіксовано в бюджеті з
досвіду виконання проектів. Отже, на 12 місяців необхідно буде 6 000 грн.на
канцелярське приладдя.
Ст.10 Витрати на утримання офісу: господарські товари, витрати на зв'язок. Для
роботи проекту необхідні товари у сумі 500 грн. на місяць Витрати проаналізовано та
зафіксовано в бюджеті з досвіду виконання проектів. Отже, на 12 місяців необхідно
буде 6 000 грн.на такі витрати.
Ст.11 Витрати на оренду приміщення. Для реалізації проекту необхідне приміщення.
Оренда приміщення(кімнати у вже орендованому приміщенні) для проекту складе
3000 грн., отже 3 000 грн* 12= 36 000 грн.

Ст.12 Витрати на проведення заключної конференції проекту. Витрати на проведення
заключної конференції складають 8 000 грн: 30 кава-брейків – 3 000 грн., оренда
приміщення для заходу та логістичний супровід – 5000 грн.
6. Будуть використанні такі ТМЦ, які є в розпорядженні у НУО:
Багатофункціональний пристрій CANON MF-4018
Ноутбук Asus ZenBook UX32 A
Також НУО має таке технічне обладнання ,яке, за необхідності може бути
використано для проекту:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування одиниці техніки

Телефон
МФУ
Комп’ютер
Ноутбук
Фотокамера
Мультимедійний проектор
Автомобіль (оренда)
Мобільна амбулаторія (відповідальне
зберігання)
Меблі

У своєму
розпорядженні ми
маємо:
Кількість
23
19
28
19
1
1
1
1
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