Проект «Інтеграція: КПФМ 7:0» (Абревіатура КПФМ розшифровується як «Культура,
Психологія, Філософія, Мистецтво»)
Найменування інституту громадянського суспільства Громадська організація «Центр Політичної
освіти» 02140, вул. Вишняківська, 9, 99 м. Київ тел. 0995475585
1. Анотація.
«КПФМ» - цикл просвітницьких заходів, присвячених культурі, психології і філософії у вигляді
лекцій, семінарів, воркшопів, концертів, презентацій, спільно з волонтерською культурною
ініціативою «Едукаторіум», з використанням приміщення галереї «Дукат» (м. Київ, вулиця
Рейтарська, 8-б).
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми його створено. Київ – багатомільйонне
місто, мегаполіс, в якому мешкають і до якого приїздять в пошуках роботи, самореалізації або й в
пошуках притулку десятки, сотні тисяч людей щороку. Існує явище так званої прихованої міграції,
яка перевищує офіційну статистику, оскільки киянами вважаються ті, хто мають права на житло або
власну нерухомість в межах Києва. При цьому існує величезна кількість киян, які не мають власного
житла або зареєстровані в інших містах, хоча постійно проживають в Києві і сплачують податки до
київського бюджету. Дуже часто, а особливо по приїзді, поряд з соціальною невлаштованістю, людям
найбільше бракує культурного середовища, в якому вони могли б розвиватись, знаходити однодумців
і друзів, інтегруватись в міську спільноту, і відчути себе в Києві удома, в дружньому місці.
Проходять роки, поки мігранти здобудуть власне коло спілкування, інтегруються до спільноти
столиці і відчують себе киянами. Критерій оцінки за «пропискою», що існує дотепер, - застарілий
атавізм кріпацтва і радянщини, коли влада штучно обмежувала правом на житло інші права
громадян. Це суперечить принципу вільного вибору місця проживання і пересування, декларованого
законодавством України, в той час, як в розвинутих державах інтелектуальна і робоча міграція,
участь в самоврядуванні і культурному житті заохочується спеціальними державними і міськими
програмами. Виходить, що в статусі киян «де-факто кияни» є дискримінованими за формальними,
бюрократичними ознаками. Навіть серед мешканців Києва поширені стереотипи і упередження щодо
розділу мешканців за територією: Правий берег «престижніший» за Лівий, мешканцям Троєщини чи
Борщагівки приписується статус жителів «неблагополучних районів», тощо. Все це є пережитками
безправ’я і диктатури окупаційних режимів, яких зазнала наша столиця і держава в цілому протягом
кількох століть.
Проблема: Ізоляція, відчуженість, стереотипи, і психологічні бар’єри між мешканцями Києва.
Недружня атмосфера мегаполісу, проблема культурного дозвілля, соціалізації і спілкування задля
пошуку однодумців і підвищення рівня ерудиції. Проблема самотності, відсутності реальних
соціальних зв’язків і браку культурного середовища, відчуття тривоги, страху а часом і паніки,
«тиску» натовпу, характерні для великих міст, впливають на загальний настрій, і є частиною
внутрішнього буття мешканців сучасного мегаполісу. В зустрічах з психологами і психотерапевтами,
які носитимуть характер терапевтичних груп, учасники зможуть позбутись впливу негативних явищ і
поступово зменшити власний психологічний дискомфорт, спілкуючись між собою.
Заходи проекту дозволять вирішити питання дозвілля без алкоголю і надмірних витрат, отримати
нові враження і знання в легкій дружній атмосфері, налагодити зв’язки і зняти бар’єри в спілкуванні з
людьми різного віку і роду занять, взяти активну участь в реальних заходах, з тим, щоб менше часу
проводити в інтернеті. Проблема «віртуального» життя і залежностей від соцмереж є проблемою для
мешканців великих міст, що поступово втрачають навички реальної соціалізації (особливо молодь),
підміняючи уявними друзями і контактами справжнє спілкування.
Як одне з європейських міст, Київ не може надалі залишатись містом, в якому підтримуються і
толерується подібна дискримінація і розділення такого штибу. На наш погляд, кияни – це всі ті, хто
любить наше місто Київ, працює і мешкає в ньому, розглядає його як власний дім і готовий
спільно розбудовувати, покращувати і зберігати його безпечним і красивим, дружнім для життя
містом.

2. Загальна інформація:
Історія організації, дата створення. Громадська організація «Центр Політичної Освіти»
створено 14.04. 2000 року молодими ентузіастами і активістами. 2002-2004 р.р. ГО «ЦПО» бере
активну участь в проектах, пов’язаних з розвитком демократії, політичної освіти і прозорістю
виборчого процесу. Активісти і співзасновники організації брали участь в просвітницькій
діяльності на підтримку Майдану 2003-2004 р.р., організовували і проводили всеукраїнський тур
«Схід і Захід Разом», вели просвітницьку діяльність щодо прозорості виборів, підвищення
політичної і правової освіти громадян, знань про права виборців, створювали освітній контент для
демократизації і прозорості виборчого процесу.
Мета діяльності ГО «ЦПО» –розвиток і зміцнення демократії, прав людини. Цілі організації розвиток громадських ініціатив, просвітництво, політична і юридична освіта, культура, верховенство
права, соціальні ініціативи, активізація громадянської позиції населення.
Структура та кількісний склад організації Організація складається з основного складу: трьох осібспівзасновників, які працюють на громадських засадах (юрист, за сумісництвом експерт з
комунікацій, адвокат і політичний консультант), та залучених фахівців-волонтерів в кількості 5-и
осіб:
•
•
•
•
•

фінансист і технічний радник,
системний адміністратор (за сумісництвом ІТ-фахівець),
ІТ-експерт (залучається на платній основі за потреби),
помічник-асистент-координатор проектів,
бухгалтер (залучається на платній основі).

Структура керівних органів організації: Голова та два члени правління.
Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок бюджетних
коштів та інших джерел фінансування. У 2003 році ГО «ЦПО» отримала найбільший за свою
історію грант від Єврокомісії на проекти, присвячені забезпеченню демократизації і прозорості
виборчого процесу в Україні (на суму EUR 300 000), який був успішно і повністю виконаний, подано
і затверджено звіт. Після тривалої перерви, за участю новозалучених активістів, а згодом – членів
правління 2015-2016 р.р. було проведено ряд заходів: зйомки документального фільму про Майдан
2013-2014 р., презентацію проекту для збору коштів на виробництво фільму. Після презентації
відбулась організована публічна дискусія в приміщенні Національного Історичного Музею України із
залученням публічних осіб, героїв Майдану, фахівців з історії і політики, авторів ідеї і концепції
майбутнього документального фільму. Про цю подію є відеосюжет з прямого ефіру телеканалу
«Еспресо ТВ» (https://www.youtube.com/watch?v=oV1gXr_ImFU&t=9s ) з коментарем організаторки і
головного спікера заходу. Ці заходи організовані коштом волонтерів та активістів без залучення
бюджетних коштів. В мережі facebook власним коштом і зусиллями учасників ГО «ЦПО» створено і
постійно ведеться дві сторінки, присвячених проектам організації, поширюються експертні думки і
коментарі щодо поточних політичних подій в Україні, просвітницькі матеріали і інформація. Для
розвитку і втілення нових проектів оновлена організація потребує залучення коштів, що спонукало
нас подати свої проекти на міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та
активна громада».
3. Опис програми:
Проект створено на вирішення проблеми адаптації і інтеграції мігрантів і мешканців м. Києва в
єдину культурну спільноту містян для саморозвитку, самоорганізації через спільні цінності і
культуру: мистецтво, історію, філософію, психологію.

В той час, коли існує ряд програм в підтримку соціальної адаптації і інтеграції осіб, які стали
вимушеними мігрантами і переселенцями в результаті бойових дій на Сході, проектів, спрямованих
на адаптацію і інтеграцію осіб, які прибувають з інших регіонів України, істотно бракує.
Методом вирішення проблеми ізоляції, дискримінації і відчуженості мігрантів, що не забезпечені
статусом киян де-юре, є створення дружнього середовища для саморозвитку, підвищення рівня
загальної ерудиції і здобуття знань і соціальних зв’язків через спілкування в процесі відвідувань
просвітницьких заходів у вигляді лекцій, семінарів, воркшопів, концертів і виставок, спілкування з
митцями, істориками, музикантами, психологами і іншими діячами і активістами м. Києва, при
можливості в подальшому розширювати проект, брати в ньому участь та самоорганізовуватись для
вирішення своїх проблем і захисту інтересів в спільноту активних киян.
Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект. За допомогою просвітницьких
заходів організатори проекту «КПФМ» згуртують киян за спільністю цінностей і інтересами в єдину
спільноту, спроможну до самоорганізації задля захисту своїх громадянських, культурних і соціальних
інтересів, підтримки розвитку міста. Передбачається надання допомоги у легалізації і одержання
юридичного статусу для спільноти, що згуртується в ході виконання проекту для представництва і
ефективного партнерства в реалізації своїх цілей у подальшу діяльність.
Мовою проекту є українська, що має особливе значення для культурної інтеграції і подолання
ізоляції громадян, що належать до національних меншин, та/або які відчувають проблеми чи
прогалини в спілкуванні українською мовою, яким бракує відповідного мовного середовища в
особистому і професійному житті, або які мають психологічні бар’єри і труднощі з переходом на
українську в побуті, в сім’ї, оточенні. Багато російськомовних киян і мігрантів зазначають, що
відчувають психологічні бар’єри в переході на українську в зв’язку браком лексики і практики,
психологічним фактором – страхом втрати власної ідентичності, непорозуміннями в колі родини і
друзів, колег, хоча хотіли би вільно і постійно спілкуватись нею. Отримуючи інформацію
українською, і спілкуючись в колі однодумців, люди відчуватимуть більший інтерес і зменшення
бар’єрів в переході на українську, а з практикою – вільна українська увійде в звичку. Частково
допомогу в цьому надаватимуть залучені психологи, які подекуди самі відчувають брак української
лексики в професійному колі. Через культуру, музику, спів, літературу, історію інтеграція в мову
проходить легше, в найменш травматичний спосіб.
Мета проекту. Подолання ізоляції, інтеграція до громади через підтримку культурного
середовища. Підвищення рівня самоосвіти і самоорганізації громадян через культуру і
просвіту, створення активної культурної спільноти м. Києва незалежно від офіційного
статусу «киянина».
Цілі і завдання проекту:
Організація мистецько-просвітницьких заходів (щотижня, протягом року) для громадян, які прагнуть
культурно розвиватись;
Адаптація, соціалізація і інтеграція мігрантів в активну спільноту киян;
Подолання стереотипів і дискримінації за формальними ознаками, поділом на «корінних» і
«понаїхавших»;
Посилення ролі м. Києва не тільки як політичного центру, але й культурної столиці України завдяки
формуванню середовища активних і небайдужих мешканців, об’єднаних любов’ю до свого міста і
взаємною повагою;
Створення дружнього середовища для спілкування і одержання нових знань, підвищення рівня
відповідальності киян за розвиток рідного міста;
Інтерактивне спілкування через культуру, філософію, мистецтво дозволить звести місток між
учасниками різних вікових груп, допоможуть вирішити проблему самотності, ізольованості і
фрустрації, знайти однодумців для втілення власних творчих ідей і проектів;

Сприяння утворенню спільноти для захисту прав і задоволення своїх потреб і інтересів, а також
спрямування зусиль для перетворення Києва в дружнє і комфортне місто для людей

Строк виконання проекту –12 місяців, починаючи з дати одержання фінансування. Строк проведення
заходів – 11 місяців, з квітня 2018 р. по червень 2019 р. Періодичність заходів – щопонеділка, з 19: 30
до 21:30 в приміщенні за адресою: вул. Рейтарська, 8-б, м. Київ. Всього заходів (лекторії, воркшопи,
семінари, концерти) – 28 в 2018 р. і 22 – в 2019 р. Разом – 50.
Календарний 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)

Квітень 2018 Підготовчий етап:
р.
складання плану,
укладення договорів,
організаційні дії

1 місяць

Панченко І., Пальнюк В., Грозовська
О.

Травень 2018 28 заходів
р – 31 грудня
2019 р.

5 місяців

Панченко І., Грозовська О.

Січень травень 2019
р.

5 місяців

Панченко І. Грозовська О.

22 заходів

До 30 червня Легалізація і реєстрація 1 місяць
2019 р.
спільноти в інститут
громадянського
суспільства

Пальнюк В., Грозовська О.

Червень 2019 Подання звіту по
р.
проекту

Панченко І., Пальнюк В., Грозовська
О.

Три тижні

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту
1. Вересень 2018 р.: Заходи регулярно відвідують більше ніж 40 чоловік
2. Грудень 2018 р.: Спільнота постійних учасників налічує більше ніж 30 чоловік
3. Червень 2019 р.: Спільнота активістів – учасників заходів легалізована в інститут
громадянського суспільства
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект: повнолітні мешканці м. Києва
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту: сторінки групи
Educatorium, Центр Політичної Освіти в соцмережі Facebook, телеканал «Київ», «Еспресо ТВ»,
«Громадське.ТV”, сайт тижневика Український Тиждень, особистий блог Ірини Панченко в Facebook,
https://kiev.vgorode.ua/, афіші, флаєри, запрошення, реклама розміщена в метрополітені на вузлових
станціях;

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту: Мистецька Ініціатива
«Едукаторіум», голова – Олена Грозовська, м. Київ, вул. Рейтарська, 8-б, тел. Телефон 066 208 88 52,
e-mail: sunclash@gmail.com; контактна особа Тетяна Чорна, тел.0931452303, e-mail:
tat.chorna@gmail.com.
Спосіб співучасті: суборенда приміщення з санвузлом 2 поверху місткістю до 70 осіб та галереї
«Дукат» (1 поверх) місткістю до 140 осіб , оренда технічного обладнання для проведення заходів
(мікрофони, підсилювачі, колонки, 1 година безкоштовно, обслуговування та прибирання, оплата
витрат на комунальні послуги (електрика, опалення) охорона – силами волонтерів Ініціативи за
власний рахунок, участь і організація лекцій, безпосередня участь в лекторії і залучення спікерів,
музикантів;
Частину коштів в розмірі 5-10 % для реалізації проекту очікується отримати з приватних джерел –
особистих внесків організаторів та волонтерів.
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею 2:
Таблиця 2
№

Стаття витрат

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

1

2

3

2

Оренда одного
приміщення (1 або 2
поверх)

1000 грн/год х 3
год=3000

50 000

50 000

0

100 000

3

Оренда технічного
обладнання –
аудіотехніки
(мікрофони,
підсилювачі,
колонки)
відеопроектор, екран

1000 грн./год. х 2
год.=2000

20 000

50 000

0

70 000

4

Витрати на супровід 500х2=1000/захід
(монтаж, демонтаж,
грн
підключення техніки,
розставленняприбирання стільців)

0

0

1000

1000

5

Охорона приміщень

0

0

2 000

0

2000

6

Прибирання

1000/захід грн.

0

1000 грн.

0

0

7

Ноутбук Dell

50 000

0

0

50 000

50 000

8

Ноутбук Mac

100 000

0

100 000

0

100 000

4

5

6

7

9

Утримання і
600 прибир., 100 –
прибирання туалетів
туал. Папір
(3 туалети +
700/захід х 50 =
передбанник з
35000
умивальниками) +
туалетний папір

0

0

35000

10

Миючі засоби для
прибирання

0

15000

0

15000

11

Контент-менеджмент
2000/міс. За 1
сторінок в Facebook сторінку, не менше
3 виходів/щотижня,
2 х2000=4000

0

2000

2000

4 000

12

Реклама на
лайтбоксах в
метрополітені

10 000/міс.

10 000

0

0

10 000

12

Забезпечення роботи
лекторію

100 000

100 000

0

0

100 000

14

Координація роботи
лекторію

500/захід х 52=26
000

19 000

0

0

19 000

53000

416000

ВСЬОГО:

300х50=15000

199 000

35000

255000

РАЗОМ:

923000

4. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших
джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів,
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і
максимальної ефективності їх використання
Ноутбуки Dell та Mac – оптимальна сумісність з електронними додатками і технікою (аудіо-, відео) (коштом організації і внесок ініціативної групи Едукаторіум.
Суборенда приміщення і техніки (мікрофони, підсилювачі, пульти, штативи, кабелі, проектор,
електронні музінструменти, сигналізація) – відповідно 50 000 і 20 000 – оптимальна ціна для
приміщення в центральному районі Києва з розрахунку 1000 грн. за три години та всього 500 грн.
за оренду дороговартнісної надчутливої звукової і відеовідтворювальної техніки (Рейтарська, 8б), яке потребує утримання, косметичного ремонту, звукоізоляції, опалення і освітлення,
каналізації (туалет на 3 кабіни, санпередпокій (два умивальники), враховуючи вартість
комунальних послуг, утримання і прибирання приміщення і прибудинкової території.
Приміщення знаходиться під охороною, встановлено сигналізацію. Придбано меблі, в
приміщенні працює міні-кафетерій. Приміщення галереї (1 поверх) естетично оформлене, в ньому
експонуються твори сучасного мистецтва, що створює сприятливу арт-атмосферу для проведення
заходів, присвячених мистецтву і культурі.
Охорона приміщення забезпечена за рахунок спонсорської допомоги на момент подання
проектної заявки і буде забезпечена на весь строк виконання проекту.

Реклама в метро (10 000 грн.) – мінімальна сума. Поряд з приміщенням для заходів приверне
увагу більшої аудиторії.
Витрати на супровід, утримання і прибирання приміщень, монтаж і демонтаж техніки, меблів –
проводитимуться власними силами із залученням коштів від благодійних внесків прихильників
проекту і праці волонтерів.
Закупка туалетного паперу і миючих засобів проводиться коштом спонсорської допомоги і
благодійних внесків.
Контент-менеджмент сторінки Едукаторіум та ГО «ЦПО» забезпечено власним коштом і
зусиллями волонтерів і авторів проекту. Сторінки мають прихильників і поширення в Facebook на
момент подання заявки.
Забезпечення роботи лекторію (100 000 грн.)– обов’язкова умова виконання проекту, оскільки
йдеться про залучення найкращих експертів і фахівців за основним видом діяльності, митців,
музикантів, викладачів і науковців для проведення лекцій, семінарів, майстер-класів,
терапевтичних груп, психологічних воркшопів та інших заходів, модерація заходів, створення
аудіовізувальних презентацій.
Координація роботи лекторію (19 000 грн.) – робота з планування заходів, підбору і узгодження
тем лекторію, пошуку і запрошень фахівців, укладення договорів з постачальниками послуг,
узгодження графіків, комунікація з учасниками і лекторами. Більшу частину цієї роботи автори і
виконавці проекту забезпечуватимуть власними силами і силами волонтерів проекту.
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники,
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту
Приміщення 1 і 2 поверхів (Галерея «Дукат» і «Едукаторіум») відремонтоване, технічно обладнане за
рахунок спонсорських коштів і добровільних внесків, силами волонтерів. В приміщенні проводяться
музичні заходи і експонуються виставки художників. Олена Грозовська – лідерка гурту
«ГрозовськаБенд», проводить концерти і репетиції з власною аудіотехнікою (підсилювачі,
мікрофони, колонки, штативи, електронні інструменти тощо), яку планує використовувати і для
проектної діяльності. На момент подачі заявки вищезгадані приміщення постійно використовуються
для подібних заходів, що проводяться на платній основі. Про Едукаторіум знають активні
користувачі мережі Facebook та кияни, які цікавляться музикою і мистецтвом.
Постійно в роботі використовуватимуться два ноутбуки (Dell (50 000), Macbook (100 000) – для
оптимального підключення, синхронізації роботи електроніки, аудіовідеотехніки (власний внесок
партнерів проекту – ГО «ЦПО» і Едукаторіуму.
Силами Організації спільно з волонтерською допомогою Ініціативної групи проводиметься контентменеджмент, організація і контроль за витратами, укладення договорів, подання звітності,
обслуговування і адміністрування проекту, подача звіту, консультації для легалізації ініціативи в
інститут громадянського суспільства для продовження діяльності і повної правосуб’єктності щодо
подання заявок, адміністрування і звітності по подібних проектах в майбутньому, виконання
статутної діяльності.
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________Панченко І.В.
Додатки
1. Заява
2. Копія виписки із ЄДР
3. Копія рішення ДФС про включення організації до реєстру неприбуткових організацій
4. Копія Статуту
5. Лист Ініціативи (Голова – О. Грозовська) про спільну участь в проекті

Голові ГО «Центр Політичної Освіти»
Панченко І.В.
Шановна п. Ірино,
Підтверджуємо організаційні та технічні спроможності нашої ініціативної групи для спільної
реалізації конкурсного проекту і подання документів на міський конкурс проектів
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» спільно з ГО «Центр
Політичної Освіти» в частині «Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення
спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва».
Для проведення заходів проекту пропонуємо узгодити дати і календарний план користування
приміщенням мистецького простору «Едукаторіум» на підставі договору суборенди, з
можливістю розміщення 60 посадочних місць, що знаходиться у відокремленій будівлі з
окремим входом за адресою: м. Київ, вулиця Рейтарська, 8б, 2 поверх та можливістю
виділення на правах оренди приміщення галереї «Дукат», за тією ж адресою, розташованого
на 1 поверсі посадочною місткістю до 75 осіб.
Витратну частину з обслуговування, прибирання і охорони приміщення залишаємо за собою.
В обох приміщеннях є технічна можливість проводити відеофіксацію заходів, наявний копіцентр для друку і розмноження анкет чи інших документів. Також в приміщенні є туалети і
окрема кімната для кафетерію. Приміщення опалюється взимку.
Готові надати вільний і безкоштовний доступ учасникам і відвідувачам проекту для
ознайомлення з поточними експозиціями в галереї «Дукат» та приміщенні «Едукаторіуму»,
під час проведення заходів в рамках нашого спільного проекту. Гарантії і відповідальність за
узгодження використання обох приміщень на правах оренди (суборенди) з власником
залишаємо за собою.
Підтверджуємо нашу зацікавленість та гарантуємо участь у проекті за умови визнання
нашого спільного з вами проекту переможцем конкурсу, оголошеного Департаментом
зв’язків з громадськістю КМДА, строком з квітня 2018 р. по квітень 2019 р. Для проведення
щотижневих заходів пропонуємо час: кожного понеділка, з 19:30 до 21:30 год. Модераторам
та лекторам для підготовки надамо в безкоштовне користування приміщення з 19:00 до
19:30. Використання приміщення за призначенням з 21:30 до 22:00 надаємо за власний
рахунок. Надаємо безкоштовний доступ відвідувачам для огляду діючих експозицій.
Інтернет wi-fi у приміщенні – з 19:00 до 22:00 - за наш рахунок.
Ініціативна група «Едукаторіум»:
1. Грозовська Олена Олегівна,
Голова Ініціативної групи –

2. Чорна Тетяна Володимирівна -

3. Чорний Евген Анатолійович-

31.01.2018 р.

