


 

Форма 
опису проекту та кошторису 

витрат, необхідних для його реалізації 
Анотація: 

Назва проекту: Соціально-культурний центр для підлітків: «Вільний простір 
Акведук. 

Найменування інституту громадянського суспільства: ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕЛЕОС-УКРАЇНА»  

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано: 
Однією з найбільш незахищених та вразливих категорій суспільства є підлітки, 

особливо ті з них, хто знаходиться в складних життєвих обставинах або практикує 
ризиковану поведінку. Підлітковий вік – період особливої чутливості людини. Це 
пов'язано з фізіологічними та психологічними змінами, впливом однолітків, 
бажанням експериментувати, в той час як відчуття особистості, впевненість у собі 
тільки формуються. Водночас підлітковий вік є активним часом формування знаннь 
та життєвих навичок. 

На сьогодні на фоні військових дій та складної економічної ситуації дедалі більше 
погіршується соціально-економічне становище людей, підвищується зайнятість 
батьків на роботі, і, як наслідок, виникають наступні проблеми: відсутність часу у 
батьків приділяти достатньо уваги, відсутність коштів на організацію відповідного 
виховання, освіти, дозвілля, розвитку підліктів. 

На фоні низького рівня викладання у закладах середньої освіти предметів з 
охорони здоров'я, особливо статтевого виховання, звернення на цю проблему загалом 
суспільства; низької обізнаності дітей про свої права та обов'язки, алгоритми 
вирішення своїх проблем та необхідності підтримки батьків у вирішенні соціальних 
проблем, які самі часто є необізнаними у вищезазначених питаннях, - є велика 
потреба у створенні альтернативних механізмів.  

Система освіти реформується, але ще не встигає відповідати на виклики часу. У 
цьому напоямку працюють і НУО, але не встигає охоплювати усі сектори та цільову 
аудиторію. Такі питання, як поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, статеві стосунки та 
ІПСШ, ранні вагітності, дитяча та підліткова алкозалежність, наркозалежність на фоні 
часу глобалізації та інформаційних технологій вимагають розбудови сучасних 
підходів профілактики девіантної, ризикованої поведінки . 

З урахуванням переживання Україною розвитку демократичних цінностей та 
розбудови громадянського суспільства, край важливо пропонувати суспільству, а 
саме підліткам (які швидше за дорослих відчувають зміни та навчаються), - набуття 
ефективних знань та навичок у творенні суспільства. Крім цього, 1.01.2018 р. набрала 
чинності реформа охорони здоров'я, яка також потребує роз'яснення громадянам.    

Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту:  
1) Облаштування вільного простору, безпечного місця для підлітків, який 
працюватиме як центр соціальних послуг, неформальної освіти, активного 
розвиваючого відпочинку, реалізації власних ідей; 2) Оцінка потреб та надання 
соціальних послуг підліткам, які потребують сторонньої допомоги у неформальній 
обстановці; 3) Проведення щотижневих зустрічей з охорони здоров’я та 
індивідуальних консультацій (ВІЛ/СНІД, ІПСШ, наркотична залежність тощо); 4)  
Забезпечення активного розвиваючого дозвілля: тематичні майстер-класи, кіноклуб, 
екскурсії містом; 5) Забезпечення реалізації власних ідей на базі центру підлітками; 6) 
долучення до діяльності волонтерів та відомих успішних людей – зустрічі та 
тематичне спілкування (профорієнтація, громадянська освіта, екологічна освіта 
тощо).   



 

 
2. Загальна інформація: 

історія організації, дата створення: громадська неприбуткова організація заснована 
у 2014 р. – всеукраїнська неурядова мережа; платформа взаємодії неурядових 
організацій, релігійних громад, державного сектору, працює на демократичних 
цінностях та поза будь-якими видами дискримінацій з метою вирішення гострих 
соціальних, соціально-культурних та соціально-освітніх проблем. 

основна мета діяльності організації: місія – спільнота небайдужих допомагає 
кожній людині гідно жити: духовно розвиватися, отримувати освіту та роботу, якісну 
медичну допомогу, їжу, житло, слідкує за дотриманням прав й надає психологічну 
підтримку. 

структура та кількісний склад організації: Організація – всеукраїнська, 
центральний офіс Організації знаходиться у м. Київ. м. Київ - Штатних працівників: 1  
ч офіційно не повний робочий день, працює повний – на громадських засадах. ЦПХ – 
8 ж, з  них 2 повний робочий день: програмний та фінансовий менеджери – на 
громадських засадах. Усі інші члени та співробітники організації працюють на 
громадських засадах.  Регіональні осередки та представництва: юридичні особи 
(зареєстровані організації), ініціативні групи, фізичні особи.  

структура керівних органів організації: Вищим керівним органом є Загальні збори 
організації. В період між Загальними зборами керівництво поточною діяльністю 
Організації здійснює Правління, члени якого обираються Загальними зборами 
строком на 5 років, в кількості 3 осіб. Також Загальними зборами обирається 
Ревізійна комісія у складі 3 осіб. 

інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 
бюджетних коштів та інших джерел фінансування – Грантова історія (без урахування 
інших форм діяльності).  
 
№ Проект  Донор Дата Основний зміст Сума 

гранту 
(грн.) 

Соціально-культурний напрямок: робота з дітьми та молоддю, а також тими, хто працює у цій сфері 

1 Святий Миколай 
мандрує 
Україною  

Міністерство 
культури України 
(Здійснення 
фінансових 
операцій через 
ДП «Державна 
театрально-
видовищна 
агенція» 

Грудень 
2017 р. 

Культурно-мистецька акція для дітей СЖО 75000,00 
грн 

2 Соціальна 
інтеграція та 
розвиток дітей 
та молоді через 
неформальну 
освіту, 
психосоціальні 
послуги та 
соціальну 
підтримку на базі 
Центру «Вільний 
простір Акведук" 

Канадський Фонд 
Підтримки 
Місцевих 
Ініціатив, 
Посольство 
Канади в Україні 

1.07.2017-
28.02.2018 

адаптація та інтеграція дітей та підлітків ВПО та 
іншими складними життєвими обставинами, 
проживаючими у сільській місцевості в українське 
суспільство та долучення їх до громадського активного 
життя, формуючи з них лідерів,   шляхом надання їм 
різноманітних соціально-психологічних послуг, 
неформальної освіти на базі «Вільний простір «Акведук» 
(смт. Біловодськ Луганська обл.) 

349663,7 

3 «Адаптація та 
інтеграція 
підлітків з числа 
ВПО через 
діяльність 
підліткового 
клубу 
«TeenerZone»  

МГО «Соціальні 
ініціативи з 
охорони праці та 
здоров’я» за 
фінансової 
підтримки 
Європейського 
Союзу(у рамках 
проекту «Нова 
оселя: інтеграція 
та 
психосоціальна 

15.01.2017-
15.09.2017. 

адаптація та інтеграція підлітків з числа вимушених 
переселенців на базі анти кафе TEENCLUB (соціальні 
послуги, неформальна освіта: англійська мова, екскурсійні 
маршрути, зустрічі з успішними людьми тощо, активне 
дозвілля: інтелектуальні ігри, тематичні майстер-класи, 
спортивні ігри, хореографія тощо) м. Київ 

150800 



 
підтримка дітей 
з числа 
внутрішньо 
переміщених осіб 
(ВПО) в Києві та 
Одеській 
області» 

4 Сумісно з Клубом 
Католицької 
Інтелегенції 
(Варшава) 
(співпартнерство
)  фін. підтримки 
Фонду “Освіта 
для Демократії” 
у рамках 
програми RITA – 
Зміни в регіоні, 
який 
фінансується 
Польсько-
Американським 
Фондом Свободи 

"Міні-проекти: 
невеликі дії-великі 
зміни" 2.0  

01.07.2016-
30.11.2016 

стажування у Варшаві фахівців, які працюють з дітьми 
та молоддю з тренерства та менторства (робота з 
дітьми та молоддю, проектний менеджмент) з 
подальшим стажуванням в Україні і проведенням 
тренінгів 

Основни
й 
отримув
ач 
гранту 
ККІ 

5 Сумісно з Клубом 
Католицької 
Інтелегенції 
(Варшава) 
(співпартнерство
)  фін. підтримки 
Фонду “Освіта 
для Демократії” 
у рамках 
програми RITA – 
Зміни в регіоні, 
який 
фінансується 
Польсько-
Американським 
Фондом Свободи 

"Міні-проекти: 
невеликі дії-великі 
зміни" 1.0  

5.10.2015-
30.11.2015 

тренінги та менторська підтримкадля фахівців, які 
працюють з дітьми та молоддю за участі польських 
спеціалістів з інноваційних підходів до роботи з дітьми 
та молоддю і проектного менеджменту (в Україні) 

Основни
й 
отримув
ач 
гранту 
ККІ 

Соціально-культурний напрямок: розвиток громад 

6 МФ 
«Відродження» 

Автопоїзд миру 
та єднання у 
Донецькій та 
Луганській 
областях 

20.10.2014-
20.01.2015 

зустрічі та інші заходи соціально-культурного напрямку у 
зоні АТО за участі місцевих активістів, влади, 
духовенства, митців направлені на консолідацію 
суспільства і активізацію місцевих громад 

48000 

Соціальні послуги та підтримка учасників бойових дій та їх родин  

7 МФ 
«Відродження 

«Соціальне бюро 
Ветерано» 

22.05.2017-
22.11.2017 

ресоціалізація учасників бойових дій через створення нових 
моделей адаптації – надання психосоціальних послуг на 
базі ПіцаВетерано 

270000 

Соціальні послуги та охорона здоров’я  

8 МФ 
«Відродження» 

Оскар у 
Михайлівському 

07.09.2017-
07.11.2017 

публічна вистава - читання з пєси "Оскар і Рожева Пані" 
на території Михайлівського монастиря з подальшою 
дискусією за участі релігійних лідерів, митців, активістів 
та медичних працівників (м. Київ) 

75000 

9 МФ 
«Відродження» 

Рука допомоги  11.01.2017-
10.11.2017 

забезпечення доступу до медичних послуг та соціальних 
гарантій людей з важкими хронічними захворюваннями у 
зоні АТО, у тому числі, паліативна допомога 
 

251624 

10 БФ "Папа для 
України" 

«Підтримай 
найцінніше для 
людини» 

04.02.2017-
31.05.2017 

забезпечення медичними товарами людей зі складними 
хронічними хворобами та складними життєвими 
обставинами у зоні АТО 

554780 

11 МФ 
«Відродження» 

Рука допомоги 28.12.2015-
30.11.2016 

забезпечення доступу до медичних послуг та соціальних 
гарантій людей з важкими хронічними захворюваннями у 
зоні АТО 

495284 

Організаційний розвиток 

12 ІСАР ЄДНАННЯ Стратегічне 
планування для 
мережі 
регіональних 
осередків 

28.10.2016-
16.12.2016 

розробка місії та стратегічного планування для МЕРЕЖІ 
ЕЛЕОС-Україна 

80734 



 
13 ІСАР ЄДНАННЯ Розробка місії та 

стратегічного 
планування 
організації 

11.06.2015-
31.07.2015 

розробка місії та стратегічного планування для 
Організації 

15180 

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

У січні 2017 р. ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» започаткувала проект для підлітків у 
рамках проекту «Нова оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Києві та Одеській області» Міжнародної 
громадської організації  «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» за 
фінансової підтримки Європейського Союзу. У вересні 2017 р. фінансування проекту 
закінчилося. Проте залишилися обладнанні приміщення у центрі Києва: Андріївський 
узвіз 23 - 1 кімната обладнана, 2 кімнату надає УПЦ КП унаслідок успіху проекту  - 
необладнана та приміщення за адресою: вул. Трьохсвятительська 4Б – 1 кімната – 
творча майстерня). Клуб продовжує працювати на вихідних як вільний простір за 
участі волонтерів. Підлітки продовжують відвідувати центр. Але за відсутності 
ресурсів проект є малоефективним.  

Відпрацьована модель показала свій успіх серед підлітків. Окрім цього, вона 
показала питання, які є для підлітків гострими і цікавими (охорона здоров’я: 
психологічна та фізична). Запит дітей відповідає проблемам суспільства, що 
підтверджує  необхідність впровадження діяльності, направленої на розвиток знань та 
навичок підлітків у питаннях охорони здоров’я. Особливо це є актуальним на фоні 
реформування охорони здоров’я та участі Києва у програмі Fast Treck Cities.    

Головною проблемою підлітків є висока необізнаність у сфері охорони власного 
здоров’я, зокрема статеве виховання (ВІЛ/СНІД, ІПСШ), наркотична залежність, 
алкозалежність. Зазвичай ці теми залишаються табуйованими у родинах,  і школах, 
відсутні ефективні програми сексуального виховання. Крім того, гострими 
залишаються теми для підлітків ефективних комунікацій та подолання стресових 
ситуацій (з батьками, з друзями, вчителями тощо).  

Сьогодні модель запропонованого центру також ефективно була втілена ЕЛЕОС-
УКРАЇНА і ефективно працює у Луганській області смт. Біловодськ (з іншими 
курсами навчання). 

Основні принципи та методи роботи: Центр працюватиме у п’ятницю-неділю 
15.00.-21.00 (як центр вихідного дня, у найбільш вільний для підлітків час). Правила 
роботи центру та графік формуються клієнтами із соціальним працівником. Основні 
правила: це демократичні цінності, засудження будь-яким видам стигми та 
дискримінації. Соціальний працівник виступає фасилітатором, який у неформальній 
обстановці здійснює оцінку потреб клієнтів і надає відповідну допомогу. У випадках 
необхідності надання клієнту додаткових послуг, працівники Центру направлятимуть 
таку особу до вузькопрофільних спеціалістів відповідної установи. 

Активності центру складатимуть: 1) щотижневі зустрічі з експертом з питань 
охорони  здоров’я; 2) щотижневі тематичні майстер-класи з метою релаксації 
підлітків, психологічного розвантаження та розвитку спеціальних знань та навичок; 3) 
щотижневий кіноклуб; 4) екскурсії містом і різноманітними закладами культури, 
мистецтва, виробництв, що дозволятимете не тільки розширювати світогляд, але буде 
націлено на профорієнтацію; 5) зустрічі з успішними людьми з різних галузей; 6) 
вільний простір для проведення власного часу підлітків, у тому числі, різноманітні 



 

настільні ігри; 7) майданчик для реалізації підлітками власних ідей; 8) майданчик для 
реалізації громадських ініціатив. 

 -пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект:  
1) вирішення психосоціальних проблем підлітків (через надання психосоціальних 
послуг); 
2) набуття підлітками спеціальних знань та навичок у сфері охорони здоров’я, 
зокрема статеве виховання, психологічне здоров’я (стосунки з батьками, друзями, 
тощо); 
3) підвищення громадянської активності підлітків. 
-мета проекту: соціалізація, формування активної громадянської позиції підлітків  
через отримання ними психосоціальних послуг та неформальної освіти на базі 
спеціалізованого центру – «Вільного простору Акведук».   
- завдання проекту: 
1) Підвищення знань та навичок персоналу та волонтерів, які працюють з дітьми; 
2) Створення мережі співпраці з іншими неурядовими та урядовими організації в 
реалізації проекту; 
3) Забезпечення «безпечного місця» для підлітків, яке сприятиме покращенню 
психологічного стану та розкриттю внутрішнього світу та потенціалу; 
3) Забезпечення надання психосоціальних послуг підліткам та психосоціальний 
супровід; 
4) Створення різноманітних активностей неформальної освіти; 
5) Виявлення талантів та потенціалу молоді та підтримка в їх реалізації;  
6) Створення ефективної моделі діяльності вільного простору та з метою поширення 
її в Києві та інших регіонах.  
 
План виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

                Таблиця 1 
 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення 
етапу 

Строк 
реалізації 

етапу 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

Підготовч
ий  

1. Підготовка первинної 
документації; підпис угод.  
2. Формування команди, 
установчі семінари. 
3. Розповсюдження 
інформації про початок 
проекту та набір клієнтів;  
3. Закупівля необхідних 
матеріалів та облаштування 
кімнати 

1 місяць  Ашрапова О. І., керівник 
проекту 

Основна 
діяльність  

Прийом клієнтів, робота 
центру – П’ятниця-Неділя 
15.00-21.00, надання 
психосоціальних послуг і 
неформальної освіти. 
 

7 місяців  Ашрапова О. І., керівник 
проекту 

Аналіз 
проектної 
діяльності 

Підготовка та подання звітів 3 тижні  Ашрапова О. І., керівник 
проекту, Радкевич І. С., 
бухгалтер проекту   



 

та 
подання 
програмно
го і 
фінансово
го звітів 
донорові 

 
очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту  
кількісні: 1) Дільяність проекту охопить щонайменше 100 підлітків (загальні 

зустрічі, лекції та інші заходи з охорони здоров'я) тощо; 2) Щонайменше 15 підлітків 
беруть активну у часть у громадській діяльності на постійній основі (волонтерство, 
підгтовка та реалізація акцій, флешмобів тощо); 3) Щонайменше 20 підлітків зможуть 
надавати консультаційні послуги одноліткам як соціальні брокери на принципах 
«рівний-рівному»;4) Щонайменше 10 фахівців, які працюють з молоддю покращили 
свої знання та навички у сфері робот із молоддю.  

якісні: 1) Створення безпечного місця та підлітків; 2) Покращення психологічного 
стану підлітків; 3) Набуття дітьми спеціальних знань та навичок для покращення 
життя у суспільстві (охорона здоров'я, статтєве виховання, громадянська освіта, 
правознавство); 4) Допомога підліткам та їх родинам у вирішенні важких життєвих 
ситуацій; 5) Профілактика та подолання поширення інфекційних та інших 
захворювань; 6) Подолання стигми та дискримінації людей з хворобами, іншими 
ознаками; 7) Підвищення прихільності до тестування на ВІЛ, гепатит В, С, ТБ, ІПСШ; 
8) Популяризація та поширення серед молодці ЗСЖ; 9) Популяризація та поширення 
серед молоді цінності прав людини, демократичних цінностей; 10) Залучення 
підлітків до участі у громадському житті та вирішенні соціальних проблем; 
11) Підвищення кваліфікації працівників, які працюють з молоддю. 

цільова аудиторія на яку спрямовано проект: 
підлітки 12-17 р. у тому числі зі складними життєвими обставинами (ВПО, 

малозабезпечені, багатодітні, підлітки з хворобами (ВІЛ, гепатит тощо), особливими 
потребами, діти учасників бойових дій, які загинули в АТО) та інші. Цільова 
аудиторія складається з різних груп з метою подолання стигматизації, сегрегації 
певних груп населення, натомість популяризації та розвитку суспільства різності. 

способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 
громадськості): 

1) Соціальні мережі Організації: Facebook-cторінка Організації, Facebook-cторінка 
дитячого напрямку діяльності Організації (щонайменше 2р/тижд), Instagram-cторінка 
Організації, Instagram-cторінка дитячого напрямку діяльності Організації 
(щонайменше 2р/тижд), 

2) Website Організації: eleos.com.ua (щонайменше 2 публ/міс). 
3) Долучення національних та місцевих ЗМІ, радіо, ТБ.  
4) Долучення інформаційних ресурсів партнерських організацій.  

організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту:   
(адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи 
в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту?) 
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (y.bliakharskyi@network.org.ua, +38044-339-92-38, 
Ярослав Бляхарський, Член Координаційної Ради), БО «Об’єднання підлітків та 
молоді Teenergizer» (we@teenergizer.org, Яна Панфілова, керівник),  ЮНЕЙДС 

mailto:y.bliakharskyi@network.org.ua
mailto:we@teenergizer.org


 

(sherstyuko@unaids.org, +38044-499-11-77, Олена Шерстюк, Радник з питань 
комунікації та Глобальних Ініціатив), ВБО «Конвіктус Україна» (+38044-592-58-
4,7info@convictus.org.ua, Євгенія Кувшинова, виконавчий директор), залучення 
фахівців, проведення сумісних акцій, менторство працівників, волонтерів, залучення 
клієнтів, інформаційна підтримка;  
Київський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (+38044-458-
27-67, kmcssm@ukr.net, Ярослава Колобова, директор), Школа №5 Печерського 
району м. Київ (n_yefremova@ukr.net, +38067-969-20-12, Наталія Єфремова, 
Заступник директора), залучення клієнтів, інформаційна підтримка;   
 
яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту? 
-  
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4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати 
лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею  

2: 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів 
з 
інших 
джере
л, грн. 

Власний 
внесок 

організац
ії , грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 
проекту, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Зарплата за угодою 
ЦПХ: 
 
1.1.Керівник 
проекту 

 
 
 

5590,06грн. * 
7міс. = 39130,42 

 
 
 
 

39130,42  

   
 
 
 

39130,42  
 1.2.Бухгалтер 

проекту 
4347,83грн. * 

7міс. = 30434,81 
30434,81    30434,81 

 
 1.3.Соцпрацівник 6211,18грн. * 

7міс. = 43478,26 
43478,26    43478,26  

 1.4. Експерт з 
охорони здоров’я  

2484,59грн. * 
6міс. = 14907,54 

14907,54    14907,54  

 ВСЬОГО:  127951,03   127951,03 
2. ЄСВ 22% 127951,03*22% 

= 28149,23 
28149,23   28149,23 

3. Обладнання: 
3.1.Килим (5*4) 

 
5000,00 грн. 

 
5000,00 

   
5000,00 

  
3.2.Стол овальний 

 
5000,00 грн. 

 
5000,00 

   
5000,00 

 3.3. Стілець, 10 шт 400,00 грн. * 10 
шт = 4000,00 грн 

4000,00   4000,00 

 ВСЬОГО:  14000,00   14000,00 
4. Інші витрати: 

 
4.1. Канцтовари 

 
2000,00 грн* 7 
міс. = 14000,00 

 
 

14000,00 

   
 

14000,00 
 4.2. Кава-пауза (чай, 

кава, цукор, печиво 
та інше) 

1000,00 грн. * 6 
міс. – 6000,00 

6000,00   6000,00 

 4.3. Господарські 
товари (мило, 
серветки та інше) 

200,00 грн. * 7 
міс. = 1400,00 

1400,00   1400,00 

 4.4. Оренда 
приміщення з кому 
слугами 

38м2*300,00 
грн*7 міс. 
=79800,00 

   
 

79800,00 

 
 

79800,00 
 4.5.Банковські 

витрати 
50грн * 7 міс. = 

350,00  
     350,00  350,00 

 ВСЬОГО:  21400,00  80150,00 101550,00 
 РАЗОМ:  191500,26  80150,00 271650,26 
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