
Дата реєстрації заяви   

Реєстраційний номер   

Підпис секретаря конкурсної комісії   

 

Заява 

на участь у міському конкурсі проєктів « Громадська перспектива: прозора 

влада та активна громада» 

 

Найменування інституту 

громадянського суспільства 

 Громадська організація «Творче 

об’єднання дітей і молоді з фізичними 

обмеженнями «Студія ДІМФО» 

 

Назва проєкту  «Світ особливих дітей»  - проведення 

мистецьких заходів до Міжнародного 

дня захисту дітей 

 

Пріоритет, завдання, визначене 

Організатором конкурсу на розв’язання 

якого спрямовано проєкт (словами, 

зазначити лише один напрямок) 

 Проведення заходів, спрямованих на 

поліпшення спортивного, культурного 

та просвітницького розвитку міста 

Києва 

 

Загальна сума кошторису на здійснення 

витрат проєкту 

 

 155 200 грн 

Очікуване фінансування від 

Департаменту суспільних комунікацій 

 

 131 700 грн. 

Строк реалізації проєкту   Травень-червень 2020 року  

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 

організації, місце знаходження 

організації, телефон, факс, e-mail 

 Науменко Дар’я Олександрівна 

 м. Київ, пр. Оболонський, 39-В, 

 тел./факс: 4136861; 0937722236 

 e-mail: to.dimfo@gmail.com 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада 

керівника проєкту, поштова адреса, 

телефон, e-mail 

 Букало Антон Ігорович 

 м. Київ, пр. Оболонський, 39-В, 

 тел./факс: 4136861; 0639939131 

 e-mail: to.dimfo@gmail.com 

 
 

До заяви додається:  
1) опис проєкту за затвердженою формою;  



2) кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за затвердженою 

формою;  

3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства.  
 

 

 
 

_23_ __лютого_____ 2020  року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Опис проєкту 
 

Проєкт:  «Світ особливих дітей»  - проведення мистецьких заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей____________________________________ 

                                                  (назва проекту) 

 

Найменування інституту громадянського суспільства: громадська 

організація «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями 

«Студія ДІМФО»___________________________________________________ 

 

Напрямок, за яким буде реалізовано проект: 

    - проведення заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного 

та просвітницького розвитку міста Києва. 

 

Актуальність проєкту: 

 Проблеми дітей та молоді з інвалідністю завжди гострі і актуальні, 

незважаючи на те, що держава і громадськість прикладають багато зусиль для їх 

вирішення. Громадська організація ТО «Студія ДІМФО» працює вже понад 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 всебічне задоволення та захист інтересів дітей з 

інвалідністю,  сприяння розвитку їх творчості, допомога їм в розкритті 

індивідуальних здібностей, надання можливості самореалізації та інтеграції у 

суспільство. 

 

Мета проєкту: сприяння культурному та творчому розвитку дітей з 

інвалідністю, їх соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство, розкриття їх 

творчого потенціалу та сприяння його подальшому зростанню, виховання 

толерантного ставлення до осіб з інвалідністю та популяризації діяльності 

громадських організацій. 

 

Завдання проєкту:  

В ході реалізації проєкту «Світ особливих дітей» планується провести ряд 

заходів для дітей з інвалідністю  до Міжнародного дня захисту дітей. Зокрема: 



29 травня 2020 планується провести концертну програму за участю дітей з 

інвалідністю та перегляд фільму в кінотеатрі «Кадр» з розрахунку на 70 дітей з 

інвалідністю у супроводі батьків. 

30 травня 2020 заплановано відкриття виставки творчих робіт 100 дітей з 

інвалідністю в приміщенні громадської організації «Творче об’єднання дітей і 

молоді з фізичними обмеженнями «Студія ДІМФО». 

31 травня 2020 заплановано  прогулянку на теплоході по Дніпру для дітей з 

інвалідністю у супроводі батьків з розрахунку на 180 осіб. 

З  1 по 26 червня 2020, в період літніх канікул, планується проведення 

безкоштовних майстер-класів для дітей з інвалідністю. 

27 червня 2020 заплановано підбиття підсумків та закриття проєкту.  

 

План виконання проекту згідно з Таблицею:                

Етапи реалізації Опис заходів для здійснення 

етапу 

Строк реалізації 

етапу 

Інформування 

громадськість про 

реалізацію проєкту. 

Підготовка інформаційних 

матеріалів 

Інформування громадськості 

через засоби ЗМі та мережу 

інтернет 

 Травень 2020 

 Підготовка до проведення 

виставки творчих робіт 

дітей з інвалідністю 

 Оформлення робіт, 

оформлення виставки, 

підготовка інформаційних 

матеріалів 

 Травень 2020 

Підготовка концертної 

програми  

 Відбір учасників, 

проведення репетицій, 

написання сценарію 

 Травень 2020 

Проведення мистецького 

заходу «Світ особливих 

дітей» в кінотеатрі «Кадр» 

Проведення концертної 

програми за участю дітей з 

інвалідністю та перегляд 

фільму в кінотеатрі «Кадр» 

 29 травня 2020 

Проведення виставки 

творчих робіт дітей з 

інвалідністю «Світ 

особливих дітей» 

Відкриття виставки «Світ 

особливих дітей» в 

приміщенні громадської 

організації. Монтаж та 

демонтаж творчих робіт 

30 травня –  

27 червня 2020 

Організація прогулянки на 

теплоході по Дніпру для 

дітей з інвалідністю. 

 Придбання солодощів, 

організація розважальної 

програми та прогулянки на 

теплоході для дітей з 

інвалідністю у супроводі 

батьків 

31 травня 2020 

Підготовка до проведення 

майстер-класів 

 Закупка матеріалів для 

проведення майстер-класів з 

образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

 Червень 2020 



мистецтва 

 Закриття проєкту «Світ 

особливих дітей» 

 Проведення концертної 

програми, підбиття 

підсумків 

27 червня 2020 

 

Очікувані результати виконання проєкту: проведення мистецького заходу 

«Світ особливих дітей»:  

- проведення виставки творчих робіт – передбачувана участь 100 дітей з 

інвалідністю; 

- проведення концертної програми за участю дітей з інвалідністю 0 членів 

організації; 

- організація та проведення прогулянки по Дніпру на теплоході, 

передбачувано 180 учасників; 

- проведення майстер-класів для дітей з інвалідністю (передбачувана участь 

до 100 осіб) . 

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проєкт: діти з інвалідністю  

 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації 

проєкту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи 

інформування громадськості)  

Інформування громадськості через засоби ЗМі та мережу інтернет. 

 

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проєкту 

(назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках 

проєкту виконує, які ресурси надає для реалізації проєкту) 

До участі у проекті планується залучити районні у м. Києві Центри соціально-

психологічнох реабілітації дітей та молоді з інвалідністю та спонсорів 

організації. 

 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проєкту 

Вартість проекту оцінюється в 155 200 грн. з них: 131700 грн. за кошти 

місцевого бюджету, 23500 грн. (15,1% вартості) за кошти громадської 

організації.  

  

08 лютого 2019 року  

 

 

 



 

Кошторис витрат на виконання проєкту 

«Світ особливих дітей»  

 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 

Сума коштів, 

очікувана від 

Департаменту 

суспільних 

комунікацій, 

грн. 

Сума 

коштів з 

інших 

джерел, 

грн. 

Власний 

внесок 

організа

ції , грн. 

Загальна 

сума 

коштів на 

реалізацію 

проекту, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Придбання обладнання      

1.1 Стойка для клавішних 1 х 700 грн. 700   700 

1.2 Ноутбук Dell Inspiron 

3583 

1 х 7200 грн. 7200   7200 

1.3 Мікшер 1 х 7200 грн. 7200   7200 

2. Проведення заходів      

2.1 Проведення заходу та 

перегляд фільму в 

кінотеатрі «Кадр» 

1 х 3500 грн. 3500   3500 

2.2 Прогулянка по Дніпру. 

Послуги фрахтування 

теплоходу 

2,5 год. х 4500 

грн. 

11250   11250 

3. Для реалізації проєкту:      

3.1 Оплата оренди 

приміщення організації 

за травень-червень 2020 

на час підготовки заходу 

та проведення майстер-

класів 

 

2 міс. х 3100 

грн. 

 

6200 

   

6200 

3.2 Оплата комунальних  

послуг за травень-

червень 2020 на час 

підготовки заходу та 

проведення майстер-

класів 

2 міс. х 2785 

грн. 

5570   5570 

3.3 Матеріальне заохочення 

керівника проєкту 

3 міс. х 4500 

грн. 

13500   13500 

3.4 Нарахування на 

матеріальне заохочення 

4500 грн. х 3 

міс. х 8,41% 

1140   1140 

3.5 Послуги банку 200 грн   200 200 

4 Придбання матеріалів 

для творчості 

     

4.1 Картон дизайнерський, 

70х1000 см. 

30 х 55 грн. 1650   1650 

4.2 Папір А4 80 г/м пач.500л 5 х 110 грн. 550   550 

4.3 Клей полімерний 

DRAGON ELITE 0,8л 

3 х 100 грн. 300   300 



4.4 Канцелярські ножі 2 х 50 грн. 100   100 

4.5 Пензлі  20 х 50 грн. 1000   1000 

4.6 Полотно на картоні, 

30х40см. 

50 х 50 грн. 2500   2500 

4.7 Підрамник, 40х50 см. 5 х 220 грн. 1100   1100 

4.8 Фарби, гуаш, набір 12 кол.  3 х 160 грн. 480   480 

4.9 Гуаш біла, 225 мл. 3 х 100 грн. 300   300 

4.10 Фарби олійні, штука-100 

мл.  

30 х 120 грн. 3600   3600 

4.11 Папір акварельний  

формат А4 

формат А3 

 

20 х 40 грн. 

10 х 70 грн. 

 

800 

700 

   

800 

700 

4.12 Нитки шерстяні,  моток 

100м. 

50 х 100 грн. 500   500 

4.13 Шерсть для валяння, 50 

гр. в асортименті 

20 х 60 грн. 1200   1200 

4.14 Придбання фото рамок, 

формат А5 

70 х 50 грн. 3500   3500 

5 Підготовка заходу      

5.1 Підготовка концертної 

програми, відбір 

номерів проведення 

репетицій  

написання сценарію  

 

3 дні х 300 

грн. 

2 х 500 грн. 

1 х 1000 грн. 

2900    2900 

5.2 Оформлення робіт для 

проведення виставки: 

придбання рамок для 

картин 

21х30, 

30х40, 

40х50, 

оформлення паспорту 

 

 

 

 

30 шт.х 50 грн. 

30 шт.х 100грн. 

30 шт.х 150грн. 

60 шт. х 50 грн. 

 

 

 

 

1500 

3000 

4500 

3000 

  12000 

5.3 Розробка дизайну  

буклетів двосторонніх,А4 

грамот,односторонніх,А4 

подяк, односторонніх,А4 

 

1 х 500 грн. 

1 х 400 грн. 

1 х 400 грн. 

 

500 

400 

400 

  1300 

5.4 Виготовлення грамот та 

подяк, формат А4  

100 х 8 грн. 

20 х 8 грн. 

800 

160 

  960 

5.5 Виготовлення буклетів 

щодо проведення заходу 

300 х 5,00 

грн. 

1500   1500 

5.6 Виготовлення 

настільних перекидних 

календарів , 15х21 см. 

200 х 56,00 

грн. 

 11200  11200 

6 Заохочення для 

учасників виставки  

     

6.1 Призи для заохочення 100 х 150 грн. 15000   15000 

6.2 Цукерки, в упаковці,  

200 гр.   

100 х 60 грн.  6000  6000 



6.3 Пакети (еко) 200 х 15 грн. 3000   3000 

  Вода мінеральна та 

соки 

200 х 8,0 грн. 

10х30 грн 

 1600  

300 

1900 

 

6.5 Печиво та  

цукерки  

для солодкого столу 

5 кг. х 80 грн. 

5 кг х 150 грн 

 400 

750 

 400 

750 

6.6 Круасани для учасників 

прогулянки на теплоході 

200 х 6,5 грн.  1300  1300 

6.7 Одноразовий посуд: 

тарілки упаковка, 25 шт. 

стакани, упак. 200 мл. 

100 шт. 

 

3 х 35 грн. 

5 х 30 грн. 

  

 

 

100 

150 

250 

7 Проведення заходу      

7.1 Монтаж 

та демонтаж виставки 

творчих робіт 

1 х 1000 грн. 

1 х 500 грн. 

1500   1500 

7.2 Оформлення залу 

штучними квітами 

6 х 500 грн 3000   3000 

7.3 Технічна підтримка 

проведення заходу 

1 х 1500 грн. 1500   1500 

7.4 Проведення майстер-

класів:  

- лялька-мотанка; 

- вітальна листівка; 

- вовняна акварель; 

- монотипія; 

- малювання. 

5 майстер-

класів х 3 дні 

х 800 грн.  

12000   12000 

7.5 Фото та відео фіксація  

проведення заходів  

5 днів х 500 

грн 

2500    2500 

7.6 Навантажувально-

розвантажувальні 

роботи 

3 х 500 грн.   1500 1500 

 ВСЬОГО:  131700 21250 2250 155200 

 РАЗОМ:     155200 
 

2. 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 

     

В результаті реалізації проєкту «Світ особливих дітей» планується провести 

ряд заходів для дітей з інвалідністю  до Міжнародного дня захисту дітей. 

29 травня 2020 планується провести концертну програму за участю дітей з 

інвалідністю та перегляд фільму в кінотеатрі «Кадр» з розрахунку на 70 дітей з 

інвалідністю у супроводі батьків. 

30 травня 2020 заплановано відкриття виставки творчих робіт 100 дітей з 

інвалідністю в приміщенні громадської організації «Творче об’єднання дітей і 

молоді з фізичними обмеженнями «Студія ДІМФО». 



31 травня 2020 заплановано  прогулянку на теплоході по Дніпру для дітей з 

інвалідністю у супроводі батьків з розрахунку на 180 осіб. 

З 01 по 26 червня 2020 планується проведення безкоштовних майстер-

класів для дітей з інвалідністю. 

27 червня 2020 - підбиття підсумків та закриття проєкту.  

Для проведення заходів планується закупити підставку для синтезатора, 

ноутбук та мікшер для використання під час проведення заходів.  

Також планується закупити матеріали для творчості необхідні для 

проведення майстер-класів на протязі червня. За бюджетні кошти планується 

матеріальне заохочення для педагогів та керівника проєкту та заохочення  для 

учасників виставки творчих робіт.  

Перекидні календарі, солодощі та вода для учасників прогулянки по Дніпру 

планується придбати за рахунок громадської організації та спонсорів. 

В кошторис включено також послуги організації та проведення заходу. 

 

 

3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового 

(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть 

використані для реалізації проекту  

Громадська організація «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними 

обмеженнями «Студія ДІМФО» вже більш ніж 20 років реалізує програми 

розвитку творчості та самореалізації дітей з інвалідністю. 

Організація має матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та 

волонтерів для організації та проведення якісних заходів. 

 

 
23 лютого 2020 
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Iнформацiя  

про діяльність громадської організації "Студія ДІМФО" 

 

Творче об`єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями “СТУДІЯ 

ДІМФО” створено як неприбуткову громадську організацію і зареєстровано 

Управлінням юстиції в м. Києві  6 серпня 1998 року.  

Мета діяльності організації - сприяння розвитку творчостi серед дітей та 

молоді з фізичними обмеженнями, їх гармонійний розвиток, допомога їм в 

розкритті індивідуальних здібностей, надання можливості самореалізації та 

інтеграції у суспільство..  

Організація працює вже понад 20 років. Для розвитку дитячої творчості на 

базі громадської організації створено першу в м. Києві дитячу творчу студію, в 

якій дітям безкоштовно надаються послуги фахівців в отриманні необхiдних 

знань та  навиків. Сьогодні в студії працює 8 гуртків: з образотворчого, 

декоративно-прикладного мистецтва, музики, комп’ютерної грамоти, 

флористики, художньої вишивки, квілінгу та ліплення з солоного тіста. 

 «Студія ДІМФО» об`єднує близько 200 осіб віком до 35 років та 

орієнтована на важко хворих дітей та молодь, які потребують індивідуального 

підходу. Для дітей організація: дає можливість реалізувати свої здібності; 

проводить гурткову та позашкільну роботу; проводить виставки творчих робіт;  

забезпечує матеріалами для творчості; організовує конкурси, різні заходи, 

надає різносторонню підтримку.  Для творчої молоді організація: проводить 

молодіжні вечори; допомагає у виборі майбутньої спеціальності; сприяє 

працевлаштуванню.  

 В організації діти та молодь отримують соціальну допомогу, практичні 

навики  для майбутньої спеціальності, розширюють коло свого спілкування. 

Члени Об`єднання - це лауреати та переможці багатьох конкурсів та 

фестивалів. На  Всеукраїнських фестивалях творчості дітей з фізичними вадами  

вони з честю представляють наше місто, беруть активну участь громадському і 

культурному життi столиці.  

Організація має багаторічний досвід реалізації програм та проєктів за 

бюджетні кошти.  

В 2018 році організацією реалізовано бюджетні проєкти: 

- «Забезпечення доступності та умов для дітей та молоді з інвалідністю»; 

- «Проведення мистецького заходу «Все можливо, коли об’єднатися 

разом»; 

-  «Реалізація права дітей з інвалідністю на повноцінне життя». 

В 2019 році реалізовані проєкти: 

- «Реалізація права дітей та молоді з інвалідністю на повноцінне життя»; 

-  «Світ особливих дітей. Мистецтво без обмежень»; 



- «Кожна дитина – особистість».  

За останні 2 роки організація фінансувалась за рахунок місцевого бюджету, 

міжнародних програм та спонсорів. 

Організація має матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та 

волонтерів для організації та проведення своєї діяльності. 

Приміщення для виконання статутної діяльності орендуються організацією 

в ДНЗ № 606 за адресою: проспект Оболонський, 39-В. 

В організації працюють 12 висококваліфікованих спеціалістів. Це соціальні 

працівники, народні майстри, педагоги.  

В своїй діяльності Об`єднання орієнтується на співпрацю з державними, 

громадськими, комерційними та іншими організаціями, а також на міжнародне 

співробітництво, бере активну участь у всіх заходах які проводяться у місті та 

районі, у громадському та культурному життi столиці. 

 

 

 


