
 

Дата реєстрації заяви   

Реєстраційний номер   

Підпис секретаря конкурсної комісії   

 

Заява 

про участь у міському конкурсі з визначення проєктів «Громадська  

перспектива:  прозора влада та активна громада» 

Найменування інституту 

громадянського суспільства 

«Творче об’єднання дітей і молоді з 

фізичними обмеженнями «Студія 

ДІМФО»  

Назва проєкту 
«Створення літературної студії «Київська 

новела»  

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 

190.547 грн.  

Очікуване фінансування від 

Департаменту суспільних 

комунікацій 

159,347 грн.  

Строк виконання проєкту 6 місяців (травень-жовтень 2020)  

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

керівника організації,  

місце знаходження організації,  

 

телефон, факс, e-mail 

Науменко Дар'я Олександрівна  

 

04209, Україна, м.Київ, пр. Оболонський 

39-В, 

044 4183046; to.dimfo@gmail.com  

Прізвище, ім’я, по батькові та посада 

керівника проєкту,  

поштова адреса, телефон, e-mail 

Щокань Ганна Петрівна - 

керівник літературного гуртка 

04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 7 Б, кв. 46 

тел: 067 936 12 94 

Shchokanhanna@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. 

зокрема досвід.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опис проєкту 
 

Проєкт: «Створення літературної студії «Київська новела» 

 

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: Проєкт «Створення літературної студії 

«Київська новела», впроваджується для киян із інвалідністю, членів їхніх 

родин, учасників АТО, які були травмовані під час участі у бойових діях, та 

студентів, які здобувають фах «літературна творчість» або «журналістика» та 

є волонтерами. Актуальність такого проєкту обумовлена одразу кількома 

проблемами: особи із інвалідністю та члени родин, які дбають про людей із 

особливими потребами, часто мають творчі здібності й хист, але не 

реалізують їх через певні внутрішні проблеми та брак літературного досвіду. 

Ті самі перепони нерідко стають і на шляху творчих учасників АТО. Даний 

проєкт спрямований на ознайомлення киян із особливими потребами, 

уасників АТО та членів їхніх родин із тонкощами написання літературних 

творів та створення сприятливого середовища для спілкування людей, 

зацікавлених у творчому процесі. Також проєкт скерований на реалізацію 

творчого потенціалу студентів, що навчаються на факультетах журналістики 

та літературної творчості – і виступають волонтерами в усіх сферах 

громадянського суспільства. Громадська організація ТО «Студія ДІМФО» 

працює із людьми з особливими потребами та співпрацює із волонтерськими 

організаціями вже 20 років. Студія 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. Даний проєкт має на меті означити ще один напрямок діяльності 

студії «ДІМФО» - літературний. 

В рамках роботи літературної студії «Київська новела» буде проведено 

конкурс на кращий невеликий за обсягом прозовий твір, присвячений темі 

Києва. Учасники конкурсу не матимуть жанрових обмежень – і зможуть 

створювати як реалістичні твори, так і роботи із фантастичним і фентезійним 

сюжетом.  

 

Мета проекту: сприяння культурному та творчому розвитку людей із 

інвалідністю, учасників АТО, а також членів їхніх родин, та волонтерів 

різного спрямування, пошук ними шляхів самореалізації та розкриття 

творчого потенціалу. Програма також націлена на поглиблення знань 

зазначених категорій киян у сфері літератури, літ творчості та історії міста 



Києва, а також обмін знаннями зі студентами профільних вузів. Окрім того, 

проєкт має на меті запропонувати  сучасний образ столиці України, якою 

вона постає у короткій прозі студентів, та навчаються на літературних 

факультетах, й у творчості аматорів. 

 

Завдання проєкту:  

Проєкт «Створення літературної студії «Київська новела» 

Навчально-конкурсна програма планується на 6 місяців і включає:  

 підготовку до лекторію, формування групи, створення сторінок 

конкурсу у соцмережах; 

 проведення лекцій, зустрічей та екскурсій, що мають на меті поглибити 

знання учасників групи щодо написання літературних творів, а також 

познайомити охочих із маловідомими сторінками історії Києва, які 

можуть стати в пригоді при написанні новел. 

 збір і оцінку конкурсних робіт, нагородження учасників, друк збірки із 

кращими творами конкурсу «Київська новела». 

 

План виконання проєкту згідно з Таблицею: 
                

Етапи реалізації Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації 

етапу 

 Підготовка до проведення 

лекцій і семінарів з 

літературної творчості, 

формування групи 

Реклама конкурсу серед 

волонтерських осередків, 

київських ВИШів, створення 

сторінок у соцмережах 

 Травень-червень 

2020 

Проведення лекцій 

учасниками літературного 

процесу й інших тематичних 

заходів 

Лекції й зустрічі проводитимуть 

літературознавці, блогери, 

письменники, автори воєнної 

прози. Всі освітні заходи будуть 

викладені у вільному доступі на 

Ютуб-канал. Для активної сатини 

групи буде проведена екскурсійна 

програма центральними вулицями 

міста Києва. Для тих учасників 

групи, які обмежені в пересуванні, 

будуть влаштовані кінопокази 

картин про Київ. 

 Липень-серпень 

2020 

Збір і оцінка конкурсних 

літературних робіт 

Збір конкурсних робіт, оцінювання 

їх членами професійного журі й 

оголошення результатів в мережі 

Інтернет. 

Вересень-жовтень 

2020 

Видання збірки переможців, 

нагородження учасників 

конкурсу 

Друк кращих творів у двох 

номінаціях «профі» й «початківці». 

Нагородження учасників конкурсу 

статуетками, грамотами та 

збірками новел. 

Жовтень 2020 



Очікувані результати виконання проєкту: «Створення літературної 

студії «Київська новела»: 

 формування творчої групи з людей із інвалідністю та учасників АТО, 

що постраждали внаслідок бойових дій, а також студентів-волонтерів, 

які маюсь хист до написання літературних творів та зацікавлені в 

популяризації літератури – близько 50 осіб; 

 проведення лекцій з історії та теорії літератури, екскурсій Києвом, які 

надихнуть учасників на створення своїх робіт та допоможуть їм писати 

більш професійно. Зацікавлення учасників студії у постійних зустрічах 

із однодумцями та обговоренні літератури. 

 створення новел на тему Києва – без жанрових обмежень. 

 проведення конкурсу на кращу новелу з висвітленням цікавих образів, 

ідей та результатів конкурсу. 

 видання збірки кращих творів учасників студії та нагородження 

переможців літературного конкурсу.  
 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проєкт: кияни з інвалідністю та 

члени їх родин, учасники та сім'ї учасників АТО, волонтери будь-якого 

спрямування, а також студенти київських ВИШів, які прослухали курс 

літературної творчості та хочуть взяти участь у конкурсі на кращу новелу 

про Київ та стати волонтерами. 

 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації 

проєкту - Інформування громадськості через друковані інформаційні 

матеріали, мережу інтернет та зустрічі з керівниками громадських об'єднань 

та профільних спілок. Результати реалізації проєкту буде оголошено через 

мережу Інтернет та під час вручення призів за кращі твори. 

 

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проєкту – 

 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту 

Вартість проекту оцінюється в 190 547,00 грн. з них: 159 347,00 грн. за кошти 

місцевого бюджету, 31 200,00 грн. (15% вартості) за кошти громадської 

організації.  

  

 23 лютого 2020 року 

 



Кошторис витрат на виконання проекту 

«Створення літературної студії «Київська новела» 

 
№ 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 Інформпідтримка 

створення літстудії для 

киян із інвалідністю, 

учасників АТО, що 

постраждали під час 

бойових дій, та 

волонтерів 

     

1.1 Матеріальне заохочення 

для спеціаліста з 

інформ-підтримки 

6 міс. Х  

4723 грн. 

28338   28338 

1.2 Матеріальне заохочення 

для керівника проєкту 

6 міс. Х  

4723 грн. 

28338   28338 

1.3 Матеріальне заохочення 

для модератора 

соцмереж та 

адміністратора 

електронної пошти 

проєкту 

6 міс. Х  

4723 грн. 

28338   28338 

 Нарахування на 

матеріальне заохочення 

 18 703   18 703 

1.4 Використання ноутбуків 

та Інтернет-мережі 

5міс. Х 700 

грн. 

  3500 3500 

2 Витрати на 

інформування та 

рекламу конкурсу 

     

2.1 Друковані рекламні 

постери (А4) 

70 Х 12 грн. 840   840 

2.1.

2. 

Виготовлення макету 

постерів та логотипу 

літературної студії 

1 Х 5000 грн. 5000   5000 

2.2 Витрати на проїзд 

співробітника 

інформпідтримки (44 

робочі дні) 

44 дні Х 50 

грн. 

  2200 2200 

2.3 Проведення зустрічей із 

керівниками 

волонтерських 

організацій та спілок 

учасників АТО, 

організація солодкого 

столу  

10 Х 400 грн.   4 000 4000 



3.  Проведення заходів та 

лекцій в рамках 

освітньої програми 

  

 

  

3.1 Матеріальне заохочення 

для лекторів 

6 Х 700 грн. 4200   4200 

3.1.

2. 

Матеріальне заохочення 

для відеооператора 

6 Х 300 грн. 1800   1800 

3.2 Витрати на солодкий 

стіл під час зустрічей 

групи 

8 Х 1000 грн.   8000 8000 

3.3 Проведення тематичних 

екскурсій Києвом  

4 Х 2 000 грн. 1500  6500 8000 

3.4 Створення контенту для 

Ютуб-каналу 

5Х1000   5000 5000 

4 Прийом робіт на конкурс 

«Київська новела» 

     

4.1 Матеріальне заохочення 

для членів журі 

4 х 1600 грн. 6400   6400 

4.2 Витрати на солодкий 

стіл 

2 Х 1000 грн.   2 000 2000 

5 Визначення та 

нагородження 

переможців у двох 

номінаціях – профі й 

початківці 

     

5.1 Виготовлення сувенірної 

продукції для 

переможців – статуеток, 

грамот 

6 Х 150  грн. 900   900 

5.2 Замовлення та друк 

збірки з творами 

переможців 

 

100 Х 150 

грн. 

 

15000 

   

15000 

5.3 Подарунки для 

учасників конкурсу 

(сувеніри та солодощі) 

50 Х 200 грн. 10000   10000 

5.4 Завершення проєкту, 

підбиття підсумків 

конкурсу «Київська 

новела», нагородження 

учасників  

1 Х 10000 грн. 10000   10000 

       

 ВСЬОГО:   159,347  31.200 190.547 

 РАЗОМ:  159,347  31.200 190.547 

 



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: 

 У ході реалізації проекту програма розрахована на три етапи.  

Перший етап - інформування київських організацій людей з особливими 

потребами, громадських організацій та спілок учасників АТО, волонтерських 

спілок та київських ВНЗ-ів, у яких є факультети журналістики та 

літературної творчості про створення літературної студії для осіб із 

інвалідністю, учасників АТО та волонтерів, а також про початок семінарів та 

освітньої програми перед початком літературного конкурсу «Київська 

новела».  

Підготовчий період та залучення цільової аудиторії та формування 

навчальної групи запланований на 2 місяці. У перший місяць буде створено 

сторінки літературної групи в соцмережах, здійснено пошук потенційно 

зацікавленої аудиторії за ключовими фільтрами, виготовлено постери й іншу 

рекламну продукцію, а також налагоджено зв'язок із керівниками профільних 

організацій та спілками волонтерів. Протягом цього періоду буде 

розповсюджено рекламні постери конкурсу у ВНЗ-ах та профільних 

організаціях. 

Протягом другого місяця проекту буде вестись активна робота на 

сторінках новоствореної літературної студії в соцмережах із постійним 

поновленням інформації, що стосується історії літератури, історії Києва, а 

також мотиваційні матеріали. Один з волонтерів постійно буде працювати в 

режимі 12 годин на добу, відповідаючи на запитання потенційних учасників 

лекторію та бажаючих взяти участь у конкурсі на кращу новелу. На кінець 2 

місяця буде сформовано групу учасників програми «Київська новела: 

лекторій» та проведено першу зустріч із круглим столом та переглядом 

фільмів про Київ. 

Зустрічі учасників будуть проходити у приміщенні «Творчого 

об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Студії ДІМФО». 

Наступний період реалізації проєкту буде включати зустрічі членів 

групи, а також усіх зацікавлених у тематиці студії. Період триватиме 2 

місяці, протягом яких відбудеться 10 заходів із залученням лекторів на тему 

«Як писати літературні твори» та кілька кінопоказів у «Творчому об’єднанні 

дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Студії ДІМФО». Лекції та 

семінари будуть у відкритому доступі на Ютуб-каналі. Також у цей відтинок 

часу буде проведено 4 екскурсії вихідного дня центральною частиною міста 

Києва. 

Заключний період включатиме 3 етапи – збір літературних творів на 

тему життя в Києві (без обмеження жанру) та оцінювання їх кваліфікованою 

комісією ( у складі журі буде літературознавець, новелістка, автор воєнної 

прози та популярний блогер). Завершальною частиною заключного етапу 

буде визначення переможців у двох номінаціях «Впевнений юзер» (для 

студентів профільних ВНЗ-ів) та «Новачок» та видання збірок новел-



переможниць. Заключний період триватиме 2 місяці і завершиться офіційним 

врученням збірок та подарунків учасникам. 

Вручення планується у колонній залі КМДА. 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 20 років реалізує програми розвитку 

творчості та самореалізації дітей з інвалідністю. 

Організація має матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та 

волонтерів для організації та проведення якісного заходу. 

 

 

  23 лютого 2020 року 
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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. 

 

 
 

 

 


