


 

 

 

 

 

 

 

 

Опис проекту  

та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту 

 

Проект:    Проведення мистецького заходу «Все можливо, коли об’єднатися 
разом»  

Найменування інституту громадянського суспільства: громадська організація 
«Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Студія 
ДІМФО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Анотація 

Назва проекту: Проведення мистецького заходу «Все можливо, коли об’єднатися разом» 

Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект: громадська 
організація «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Студія ДІМФО» 

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано:  

Проблеми дітей та молоді з особливими потребами завжди гострі і актуальні, 
незважаючи на те, що держава і громадськість прикладають багато зусиль для їх вирішення. 
Громадська організація ТО «Студія ДІМФО» працює вже 20 років надає всебічну допомогу 
дітям та молоді з інвалідністю та сприяє розвитку їх творчості. На даний час в організації 
обслуговується понад 200 осіб. На базі організації створено творчу студію, де працюють 8 
гуртків та проводяться реабілітаційні заходи за програмами арт-терапії.  

Більшість дітей, з якими працює Творче об`єднання, це важко хворі діти, які обмеженні 
в своїх можливостях та спілкуванні. В Студії вони розвивають свої здібності і таланти, 
розширюють коло свого спілкування, отримують необхідні знання та реалізують свої 
можливості. В організації напрацьовані програми та є багаторічний досвід проведення 
творчих занять, спрямованих на гармонійний розвиток особистості.  

Вихованці «Студії ДІМФО» талановиті та обдаровані, а їх роботи – унікальні.  
Проект спрямований на поліпшення культурного та творчого розвитку людей з 

інвалідністю, їх соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство, розкриття їх творчого 
потенціалу та сприяння його подальшому зростанню, виховання толерантного ставлення до 
осіб інвалідністю та популяризації діяльності громадських організацій. 

Мистецький захід «Все можливо, коли об’єднатися разом» планується провести до 20-
річчя громадської організації «Творче об`єднання «Студія ДІМФО». 

 

В  процесі реалізації проекту планується: 

1. Закупити необхідне обладнання та матеріали для підготовки та проведення заходу. 

2. Підготувати концертну програму за участю дітей та молоді з інвалідністю; 

3. Підготувати та оформити виставку творчих робіт дітей та молоді з інвалідністю. 

4. Погодити проведення заходу. 

5. Проінформувати громадськість про проведення заходу. 

6. Підготувати інформаційні матеріали щодо проведення заходу. 

7. Провести мистецький захід «Все можливо, коли об’єднатися разом» в приміщенні 
Київської міської державної адміністрації. 

 

 

 

 



 

2. Загальна інформація 

Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями "СТУДІЯ ДІМФО" створено 
як неприбуткову громадську організацію і зареєстровано Управлінням юстиції в місті Києві    
6 серпня 1998 року. Засновники організації – батьки дітей з інвалідністю.   

Творче Об’єднання  створене з метою: 
— всебічного задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих національно-

культурних та інших спільних інтересів членів організації. Сприяння підвищенню рівня 
правової культури населення та надання йому правової допомоги, розбудови правової 
держави та громадянського суспільства в Україні; 

— сприяння соціальній реабілітації дітей та молоді з фізичними обмеженнями; 
— сприяння розвитку творчості серед дітей і молоді з фізичними обмеженнями, 

допомога їм в розкритті індивідуальних здібностей, надання можливості самореалізації та 
інтеграції у суспільство. 

Основними завданнями Об’єднання є: 
— позашкільна робота з дітьми з інвалідністю; 
— всебічна підтримка дітей та молоді з фізичними обмеженнями, які є членами 

Об’єднання; 
— розвиток творчих здібностей членів Об’єднання, створення дитячих творчих студій, 

творчих колективів; 
— надання соціальних та реабілітаційних послуг членам Об’єднання на безоплатній 

основі;  
— проведення реабілітаційних програм з використанням методів арт-терапії для дітей і 

молоді з фізичними обмеженнями; 
— формування позитивної громадської думки та толерантного ставлення до осіб з 

інвалідністю.  
В організації надаються послуги для дітей та молоді з інвалідністю та їх батьків. 

Членство в організації фіксоване. На початок 2018 року кількість членів склала 153 особи. З 
урахуванням послуг, які надаються батькам, організація обслуговує понад 200 осіб. 

Всі послуги членам організації надаються безкоштовно. 
В організації працює 7 осіб, з них 4 працівники з інвалідністю. 
Органами управління Об’єднанням є: 
- Загальні збори членів Об’єднання,  
- Правління Об’єднання,  
- Голова Об’єднання. 
 

На теперішній час в організації працюють реалізовані проекти: 
- "Діяльність дитячої творчої студії". Для розвитку дитячої творчості на базі 

громадської організації в 2005 році створено першу в м. Києві творчу студію для дітей з 
інвалідністю. В студії працює 8 гуртків: з образотворчого, декоративно-прикладного 
мистецтва, музики та сценічного мистецтва, комп’ютерної грамоти, флористики, художньої 
вишивки, бісероплетіння, ліплення з солоного тіста. Фінансується студія частково за 
Київською міською програмою "Соціальне партнерство" і розрахована на 70 членів 
організації. Партнером організації в реалізації програми є Департамент соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації». В 



організації щорічно проводяться творчі конкурси, виставки творчих робіт, які є певним 
підсумком роботи над програмою. Щорічно організація бере участь у міському фестивалі 
творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Повір у себе". В 2017 році 10 
членів організації стали переможцями Оболонського районного фестивалю "Барви надій" та 
5 вихованців студії стали переможцями міського фестивалю "Повір у себе".  

- «Спілкуємось через Інтернет». Силами членів організації в соціальних мережах 
створено групи: «Студия ДИМФО» - https://www.facebook.com/StudioDIMFO/, «Мистецтво 
без обмежень» - https://www.facebook.com/groups/to.dimfo/, «Маленька справа – велике 
добро» - https://www.facebook.com/A-small-thing-great-good-1027743140667008/. 

  -  В рамках міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
в 2012 році організація виступила співорганізатором проекту «Київський міський фестиваль 
творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Україно моя», який 
реалізовувався Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Печерська 
фортеця». 
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3. Опис програми. 

Проведення мистецького заходу «Все можливо, коли об’єднатися разом» присвячується 
20-річчю діяльності громадської організації  

Учасниками заходу є діти та молодь з функціональними обмеженнями.  
Проект спрямований на поліпшення культурного та творчого розвитку людей з 

інвалідністю, їх соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство, розкриття їх творчого 
потенціалу та сприяння його подальшому зростанню, виховання толерантного ставлення до 
осіб інвалідністю та популяризації діяльності громадських організацій. 

 
Мета проекту; соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей та молоді з 

особливими потребами, розкриття творчого потенціалу дітей та молоді з особливими 
потребами та сприяння його подальшому зростанню, виховання толерантного ставлення до 
осіб із обмеженими функціональними можливостями. 

 
Завданням проекту є проведення мистецького заходу «Все можливо, коли об’єднатися 

разом» є проведення концертної програми та виставки творчих робіт членів організації, 
виходячи з їх вмінь та навиків, які вони отримали в організації. 

 
План виконання 

Таблиця 1 
Етапи 

реалізації 
Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк реалізації 
етапу 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

 1  Погодження 
проведення заходу в 
приміщенні КМДА 

 Травень 2018  Тетервачук А.А. – Голова 
правління 

Підготовка 
концертної програми 

Квітень-липень 2018 Науменко Д. О. – художній 
керівник, керівник гуртка музики 
та сценічного мистецтва 

Підготовка виставки 
творчих робіт дітей та 
молоді з інвалідністю 

Квітень-липень 2018 Квятковська Л.Ю. – дизайнер, 
керівник гуртка декоративно-
прикладного мистецтва 

Закупка необхідного 
обладнання та 
матеріалів 

Квітень-липень 2018 Букало А.І. – виконавчий директор 
ТО 

Підготовка 
інформаційних 
матеріалів 

Червень-липень 2018 Олійник П.В. – соціальний 
працівник 

 2  Інформування ЗМІ та 
громадськість про 
проведення заходу 

 Серпень 2018  Букало А.І. – виконавчий 
директор ТО 



Проведення 
мистецького заходу 
«Все можливо, коли 
об’єднатись разом» 

Вересень 2018 Тетервачук А.А. – Голова 
правління 

   

 

В результаті реалізації проекту очікується проведення мистецького заходу «Все 
можливо, коли об’єднатися разом» присвяченого 20-річчю діяльності громадської організації, 
оновлення матеріально-технічної бази організації, що дасть змогу підвищити  рівень 
підготовки членів організації та надати їм соціальну, моральну та психологічну допомогу. 

В процесі реалізації проекту планується відкрити творчий гурток по роботі з деревом, 
збільшити кількість та якість послуг, які надаються, зокрема послуги арт-терапії. 

 
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект: Діти та молодь з інвалідністю, 
громадськість міста Києва. 

Організація активно співпрацює з українськими телеканалами (1+1, ІНТЕР) та 
телерадіокомпанією «Київ». Також діяльність організації постійно висвічується на її 
сторінках в соціальних мережах.  

Організація плануються залучити до співучасті у реалізації проекту Київську міську 
державну адміністрацію, зокрема в питанні надання приміщення актової зали (2 поверх 
КМДА) для проведення заходу. 

Організацією планується внесення частки – 28% загальної вартості проекту. Кошти 
організація планує отримати від спонсорів та партнерів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту 

Таблиця 2 

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

Сума 
коштів, 

очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 

грн. 

Сума 
коштів з 
інших 

джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн. 

Загальна 
сума коштів 

на 
реалізацію 

проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Фотоапарат/цифрова 

камера Nikon D7200 та 
об'єктив (AF-S DX 
NIKKOR 18-140mm) або 
аналог 1 х 35000 грн. 35000  

 35000 

2 МФУ ч/б (принтер, 
сканер, ксерокс) 1 х 7000 грн. 7000 

  7000 

3 Синтезатор Yamaha 
DGX-660 або аналог 1 х 25000 грн 25000 

  25000 

4 Акустичний комплект (2 
АС, микшер, 
микрофон) Alesis PA 
SYSTEM IN A BOX 
BUNDLE або аналог 1 х 10000 грн 10000 

  10000 

5 Придбання ноутбуку 
для проведення 
презентації 1х12000 грн.    12000  

 12000 

6 Деревообробний станок 1 х 8000грн. 7000   7000 
7 Електричний лобзик 1 х 2000грн. 2000   2000 

8 Матеріали для творчості 
(холсти, фарби, стрічки, 
нитки, пензлики, 
картон, акварельний 
папір…) 

15000 грн.   15000 15000 

9 Обробка, дизайн та 
підготовка інформації 
для афіш, запрошень  та 
інформування про 
проведення заходу 

2000 грн. 2000 
 

  2000 

10 Підготовка концертної 
програми 

4000 грн. 4000   4000 



11 Оформлення робіт для 
проведення виставки 

4000 грн.   4000 4000 

12 Пошиття концертних 
костюмів 

15000 грн. 15000   15000 

13 Виготовлення банеру 2000 грн. 2000   2000 

14 Написання сценарію  1000 грн.   1000 1000 
15 Виготовлення та 

придбання грамот та 
подяк активним членам 
організації до її 20-ти 
річчя 

5000 грн   5000 5000 

16 Заохочення учасникам 
заходу 

200грн*100= 
20000 грн. 

  20000 20000 

17 Оформлення сцени та 
залу 

3000 грн.   3000 3000 
 

18 Виготовлення та 
придбання буклетів з 
інформацією про 
проведений захід 
(500букл.х18 грн) 

10000 грн. 10000   10000 

19 Фото- відеомонтаж 
заходу 

3000 грн. 3000   3000 

20 Непередбачувані 
витрати 

   5000 5000 

  ВСЬОГО:  134000  53000 189000 
  РАЗОМ:     189000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів  

(в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок 
власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, 

особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних 
коштів і максимальної ефективності їх використання 

Вся технічна база організації фізично та морально застаріла, так як закупалась ще в 2005-2007 
роках. Тому для проведення заходу «Все можливо, коли об’єднатися разом», присвяченого 
20-річчю організації необхідно придбати; 

1. Фотоапарат/цифрову камеру Nikon D7200 та об'єктив (AF-S DX NIKKOR 18-140mm) 
або аналог для забезпечення роботи фотографа. Також цифрова камера буде 
використовуватись в дальшому при проведенні заходів. 

2. МФУ ч/б (принтер, сканер, ксерокс), який необхідно для роботи організації, 
виготовлення ксерокопій та сканування документів. Ксерокс організації вийшов з ладу 
ще в 2017 році та не підлягає ремонту. 

3. Синтезатор Yamaha DGX-660 або аналог. Заняття в дитячій творчій студії проводяться 
на синтезаторі 2003 року. Він поломаний та не прийнятний для використання при 
проведенні заходу. А в організації багато дітей, які хотіли б поділитись своїм вмінням 
гри на зазначеному інструменті. 

4. Для проведення мистецького заходу необхідним є акустичний комплект (2 АС, 
микшер, микрофон) Alesis PA SYSTEM IN A BOX BUNDLE або аналог. 

5. Для проведення презентації 20-ти річної діяльності ТО «Студія ДІМФО» необхідний 
ноутбук, якого в організації немає. 

6. При проведенні творчої виставки кожна робота має естетичний вигляд, якщо вона 
відповідно оформлена. Однак рамки для оформлення робіт є досить дорогими. Вихід 
організація бачить в придбанні деревообробного станка, на якому будуть 
виготовлятись дерев’яні рамки для оформлення творчих робіт членів організації. 

7. Для виготовлення дерев’яних деталей необхідна наявність електричний лобзик. 

8. Для виготовлення творчих робіт необхідні матеріали. На сьогоднішній день фарби, 
холости, пензлики, атласні стрічки коштують досить дорого, а всі послуги в організації 
для дітей та молоді з інвалідністю надаються безкоштовно. 

9. Для реклами проведення заходу необхідні послуги дизайнера для розробки макету 
афіш, запрошень та банеру.  

10. Для підготовки концертної програми необхідне додаткове завантаження музичного 
керівника для проведення додаткових занять з музики та сценічного мистецтва з 
дітьми та молоддю з інвалідністю. 



11. Для проведення виставки творчих робіт членів організації необхідно послуги 
дизайнера по художньому оформленню робіт. 

12. З огляду на те, що в основному концертна програма планується проводитись силами 
організації, для артистів необхідні сценічні костюми. 

13. Для оформлення сцени та презентації заходу потрібний банер. 

14. При проведенні заходу потрібен бездоганний сценарій, підготовлений відповідним 
спеціалістом. 

15. З огляду на те, що захід планується до 20-річчя ТО «Студія ДІМФО», організація має 
бажання відмітити подяками та грамотами працівників, які працюють на громадських 
засадах та активних членів організації. 

16. Також організація вважає доречним підготувати заохочення для всіх учасників заходу 
– артистів та учасників виставки творчих робіт. 

17. Для створення святкової атмосфери необхідно відповідне оформлення концертної 
сцени та залу. 

18. Для популяризації заходу та діяльності організації доцільно виготовлення буклетів з 
інформацією про проведений захід. 

19. Для фото проведення заходу та збереження інформації необхідні послуги фотографа. 

20. Організація також допускає непередбачувані витрати, які не заплановані, однак будуть 
необхідні при проведенні заходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового 
(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть 

використані для реалізації проекту. 

Творче об’єднання дітей та молоді «Студія ДІМФО» орендує  приміщення площею 
132кв.м., має кадрове забезпечення для реалізації проекту. 

В організації працюють чудові спеціалісти – 7 осіб, з них 4 особи з інвалідністю, 
волонтери. Є великий творчий потенціал її членів 150 осіб – дітей та молоді х інвалідністю. 

За кошти спонсорів організація планує придбати матеріали та предмети для творчості 
(холсти, фарби, стрічки, нитки, пензлики, картон, акварельний папір…). 

Власними силами організація планує оформлення робіт для проведення виставки, 
написання сценарію та оформлення сцени.  

Також планується за кошти організації виготовлення та придбання грамот та подяк 
активним членам організації до її 20-ти річчя та заохочення учасників заходу. 

Також організація оплату передбачених та  незапланованих витрат. 

Відповідно до запланованих витрат внесок організації в реалізацію проекту складає 28%. 

  

 

Голова правління                ___________________________  Тетервачук А.А. 

(М.П.) 
  08 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































