
дата ресстрацii заяви
ресстрацiйний номер
Пiдпис секретаря Koнtсypcнoi KoMicii

(з ап о в н ю е в i d по в i d аль н uй с е кр е m ар ко н кур с н о i кол,t i с it)
Заява

про участь у MicbKoMy KoHKypci з визначення проектiв <фомадська перспектива:
)0зора влада та активн а ада)

Найменування iнстиryту громадянського
суспiльства

ГО "Щентр вiдновлення особистостi та
перетворення суспiльствао'

Назва проекту Вiдповiдальне життя умовно
достроково звiльнених людей з мiсць
позбавлення волi

Прiоритец завдання, визначене Органiзатором
конкурсу на розв'язання якого спрямовано проскт
(словами, зазначити лише один напрямок)

Проведення заходiв з формування
активноi громадськоТ позицii та
нацiональноi свiдомостi
(t{iль проекту направлена на
пiдвищення рiвня соцiальноi адаптацii
у достроково звiльнених людей,
шляхом проведення комплексних
заходiв по змiненню психологiчно
емоцiйного стану засуджених)

Зага_пьна сума кошторису на здiйснення витрат
про€кту

374 000 грн.

Очiкуване фiнансування вiд .Щепартаменry
суспiльних комунiкацiй

194 000 грн

Строк виконання проекту Квiтень-жовтень 2020 р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника органiзацii,
мiсце знаходження органiзацii, телефон, факс, e-mail

Голова органiзацii Мельник Вiкторiя
Володимирiвна, моб.: 067 247 l0 58,

doc.v.melnyk@ukr.net
Прiзвище, iм'я, по батьковi та посада керiвника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Експерт з питань консультування
звiльнених людей, що опинилися в
складних життевих обставинах Гладiй
Ганна IBaHiBHa,
моб.: 063 256230|, 067 9626927
annasladiv(Eukr.net

Що заяви додаеться:
1) опис проскry за формою, яка затверджена вiдповiдним HaKtrзoM органiзатора Конкурсу,

що повинен мiстити мету i завдання, план виконання iз зазначенням cTpoKiB та
вiдповiдальних виконавцiв на кожному етапi, очiкуванi результати та KoHKpeTHi результативнi
показники виконанця проекту, iнформацiю про цiльову аудиторiю, залученi до виконаннrI
проекту iншi iнститути громадянського суспiльства, способи iнформування громадськостi
про хiд виконання проскту, детальний розрахунок витрат та джерела фiнансування;

2) кошторис витрат, необхiдних для виконання проекту, за формою, що затверджена
органiзатором Конкурсу;

3) iнформацiя про дiяльнiсть iнстиryry громадянського суспiльства, зокрема досвiд
виконання проектiв протягом ocTaHHix двох poKiB за рахунок бюджетних коштiв та iнших
джерел фiнансування, джерела фiнансування iнстиryry громадянського суспiльства, його
матерiально-технiчну базу та кадрове забезпечення за пiдписом керiвника або уповноваженоi
особи iнстиryry громадянського суспiльства, скрiпленим його печаткою;



4) листи-пiдтвердження вiд iнших iнстиryтiв громадянського суспiльства та
органiв, залучених до виконання проекту (у разi потреби).

Керiвник iнстиryry громадянського суспiльства
Голова ГО "Щентр вiдновлення особистостi
та перетворення суспiльства"

1нших

(Мельник Вiюорiя Володимирiвна)
(пiдпис)

Ц Zшrро ,020року

вlАновлЕння
осоБистостl

iдентиФiкаФйний
\ код 26581454./



Проекг

Опис про€кry
Проекm'|7 KPOKIB ЗМIНИ ЖИТТЯ"

(назва проскry)

Найменування iнституту громадянського суспiльства_Громаdсько'i орzанiзацii

" I!енmр вidновлення особuсmосmi mа переmворення суспiльсmва"

напрямок, за яким буде виконано проект _ соцiальна адаптацiя умовно достроково

звiльнених людей з мiсць позбавлення волi.

Актуальнiсть проскry

соцiальна адаптацiя умовно достроково звiльнених людей з мiсць позбавленн,I

волi е нелегким кроком у життi, в нашiй краiЪi.

Статистика МВС Украiни констатуе, Що бiлъша численнiсть таких людей, не

можутЬ адаптуватисЯу суспiльствi i почати будувати нове майбутне, а прожив

на свободi де який час, знову повертаються за грати. Науковцi та фахiвцi
вважаютЬ, Що три головних задачi, якi потрiбно вирiшити кожному звiльненому,

щоб адаптуватися успiшно у суспiльствi, це: дiм, iжа i робота.
компетенцii мiшають iM адаптуватися у суспiльствi,Низький piBeHb життевоi компетенцii мiшають tM адаптуватисяу суспlльg,j"Irr,

створити сiм'ю або вiдновити минулу, навчатися чи придбати нову професiю,

чи в загалi просто знайти хорошу робоry.
опинившись на шляху проблем та труднощiв, посилюеться невпевненlсть,

страХ переД незнайоМимй обсТавинами, що штовхають тiльки звiльнених людей

."Ъ"у *рЪ.r", обманювати, порушувати закон i порядок суспiлъства,

Практики нехтування законом, минулi cKoeHi злочинi починають керувати

людиною. Тому допомогти таким людям адапryватися у суспiльство е нашою

прерог€Uтивою.
riuй" була розроблена програма (СТВоРИ своЮ IСТоРIЮ) проведення

психологiчних ceMiHapiB та тренiнгiв для створення нових навичок та

практикування ik у особистiсному життi, пiдвищення життевоi компетенцii для

булування майбутнього.

мета про€кту_ Надання умовно достроково звiльненим особам психологiчних

знань i практик, що допоможе пiдвищити piBeHb адаптацii, визначення власного

призначення, cBoix життевих цiлей та цiнностей, створення нового бачення

."оrо майбутнього та формування позитивноi життсвоi компетенцii.

Завдання про€кту: _
1.Пiдвищити piBeHb адаптацii та покращити життеву компетенцlю,

2. ФормУвати HoBi навички вiдповiдальностi та впевненостi у собi, caMoocBiTa,

3. Знищити piBeHb страху перед майбутнiм,



План виконання проскту згiдно з Таблицею:

Етапи виконаннrI Опис заходiв для здiйснення
етапу

Строк виконання
етапу

1) аналiтичне
дослiдження про
сьогоднiшнiй стан умовно
достроково звiльнених в
складних життевих
обставинах.

- залучення експертiв;
- монiторинц аналiз та
систематизацiя вiдповiдноi
iснуючоi iнформацii

KBiTeHb 2020

2) просвiтницький курс
лекцiй, ceMiHapiB та
тренiнгiв

- з€Llrучення психологiв та
коуч-тренерiв

KBiTeHb-
вересень 2020

3 )проведення практичних
занять, тренiнгiв та
виконання домашнiх
завдань

залученшI психологiв та
коуч-тренерiв

KBiTeHb-
вересень 2020

Очiкуванi результати виконанпя проекry_ Зменшення злочинностi у MicTi.
Близько 100 умовно достроково звiльнених людей та ik ciM'i зможуть пройти
практичний курс.
Щiльова аулиторiя, на яку спрямовано про€кт: умовно достроково звiльненнi

засудженi, що опинилися в складних життевих обставинах MicTa Киева. Способи
iнформування громадськостi про хiд та результати виконання проекту (зазначаються

нilзви засобiв масовоi iнформачii, строки та методи iнформування громадськостi)_

Iнформування вiдбуватиметься через виконавчi iнспекцii мiсця та районнi
центри соцiальних служб. Гfuанусться створювати iнформацiйнi приводи дJuI

залучення журналiстiв ТРК Киiв, Першою нацiонального телеканаltу та iнших
засобiв мас-медiа для популяризацii питання. Одним iз напрямкiв iнформування

- це створення вiдповiдних cTopiHoк у соц мережах.

Органiзацii, якi плануеться залучити до спiвучастi у виконаннi проекry (назва

органiзацii, адреса, телефон, спосiб спiвучастi, якi заходи в рамках проекry викоЕу€,
якi ресурси надас)

1. Громадська органiзацiя <Серче MaTepi>>, КиТв, провулок Ярослава
Хомова |4?, кв.9, тел.066 679 90З7, проведення практичних занять,
тренiнгiв та виконання домашнiх завдань

Сума коштiв i з яких джерел очiкуеться отримати для виконання проекгу: власнi

кошти - 18000грн, бюджетнi кошти - 194000 грн.

ГО KIteH особ асmосmi mа переmворе

к

а:й-с,

вlАновлЕння
, осоБистостl 'тА ltЕрЕтворЕння

суспlльствл,
iдентифiкаФйния

код 26581454

(пiдпис),(лрiзвище, iм'я, по батьковi)
й7 ,.|йР И,а;цэ020 року



Кошторис витрат на виконання проскту

1. Кошторис витрат на виконаншI проекту згiдно з Таблицею:

N9 Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума коштiв,
очiкувана вiд

,Щепартаменry
суспiльних

комунiкацiй,
грн

Сум
а

кош
TiB з

iнш
их

дже

РеЛ,
грн

Власний
внесок

орfанiзацii,
грн

]агаль су
коштiв на
виконання

проекту, грн

1 2 aJ 4 5 6
,7

1 Типографiя
iнформацiйни
х буклетiв та
плакатiв х З0
тис шт

30000 грн 30000грн 30000 грн

Всього: 30000 гпн 30000гпн 30000 грн
,) Типографiя

програма-
КУрсУ,

роздатковий
матерiал, для
iнтерактивног
о навчання х
t000 шт

50000 грн 50000 грн 50000 грн

Всього: 50000грн 50000 грн 50000 грн
a
J Купiвля

канцтоварiв,
iграшок,
aKcecyapiB
театру для
проведення
тренiнгiв

20000грн 20000 грн 20000 грн

Всього 20000грн 20000 грн 20000грн
4 Купiвля меблi

для
проведеннrI
тренiнгiв 60000 грн 60000грн б0000 грн
Всього: 60000грн б0000грн б0000грн

5 Оплата роботи
психологiв,10
чоловiк з

60000 грн 60000 грн 60000 грн



оплатою 6
грн

000

Всього: б0000грн б0000 грн б0000грн
6 Оплата роботи

коуч-
тренеров, 10
чоловiк з
оплатою 5 000
грн

50000 грн .50000грн 50000 грн

Всього: 50000грн 50000 грн 50000грн
7 Ноутбук та

мФу 34000 34000 грн
Всього 34000 грн 34000 грн

8 Оренда
примiщення
на перiод з
квiтня по
жовтень 2020 70000грн 70000 грн 70000грн
Всього 70000грн
РАЗоМ: 194000грн 180000 грн 374000грн

2. Обгрунryвання кiлькостi послуг та ToBapiB (в тому числi й тих, що бУдУть

залryченi з iнших джерел або за рахуЕок власного внеску органiзацii) з урахуванням
дiючих цiн та тарифiв

Стаття витрат "друк iнформацiйного матерiалу ]
Типографiя буклетiв та плакатiв для iнформування суб'ектiв соцiальноi рОбОТи
та iнспекторiв кримiналъно-виконавчих вiддiлiв.

Стаття витрат "друк програми"
Для забезпечення навч€tльного процесу та роздаткового матерiалУ ДЛЯ

виконання практичних завдань, татехник

Стаття витрат "купiвля канцтоварiв, iграшок, aкcecyapiB театру"

,Щля забезпеченнrI проведення тренiнгiв саморозвитку та придбання нОВИХ

навичок.

Стаття витрат "оплата роботи психологiв"
Залучення спецiалiстiв для психологiчноi, морально _духовноi роботи.



Стаття витрат "оплата роботи коуч-тренерiв" з€Lлучення спецiалiстiв для
практикування нових звичок.

Стаття витрат "ноутбук та МФУ"
для пiдготовки матерiалiв та органiзацii занять.

Стаття витрат "оренда примiщення"
Громадська органiзацiя орендуе примiщення за власний рахунок

3, Перелiк характеристик наявного матерiально - технiчного та кадрового
(штатнi працiвники, волонтери, тощо) забезпечення органiзацii, якi будуть
використанi та задiянi для виконання проекry

фомадська органiзацiя <Щентр вiдновлення особистостi та перетворення
суспiльства>> була зареестрована 22 червня 2004 року, на базi котроi створено
просвiтницький центр для вирiшення життевих проблем лЮдини. У Щентрi
працюваJIо 17 факультетiв (жiночий, сiмейний, факультет особистiсного розвиткУ
та iншi). За |2 poKiB просвiтництво пройшло бiльш 25000 чоловiкiв та жiнок.
Було вiдкрито 8 фiлiалiв у других MicTax. Проводилися акцiТ, сiмейнi зустрiчi,
eKcKypci по Micry, музеям, театрам. Учасниками Щентру було вiдправлено У
тюрми книги - 1200 шцк, комплекти першоТ необхiдностi -20 шцк, одежа.

З 2015 року фомадська органiзацiя кЩентр вiдновлення особистостi
та перетворення суспiльствa>) стала займатися проектами, психологiчними та
коуч тренiнгами, майстер класами. Фахiвцями I_{eHTpy проведено дослiдження

у тюрмах i колонiях Житомирськоi областi i створена програма <СТВОРИ
СВОЮ IСТОРIЮ) проведення психологiчних ceMiHapiB та тренiнгiв для
створення нових навичок та практищування ik у особистiсному життi,
пiдвищення життевоi компетенцii для будування майбутнього.
У громадськi органiзацii <L{eHTp вiдновлення особистостi та перетворення
суспiльства> волонтерами служать бiльш 1l чоловiк з вищою освiтою, 4

кандидата наук, б психологiв, TpeHepiB.
ГО <Щентр вiдновлення особистостi та суспiльства>> волонтерамиI'0 <l_{eHTp вlдновлення осооистосп та перетворення суспlльства) волонтерами
спiвпрацюе з рядом фахiвцiв, якi на добровiльних початках згоднi забезпечУваТИ

проект iнформацiйним та практичним матерiалом, розробкою концепцiЙ

розвитку даного питання, европейських практик його вивчення, тоЩо. ДЛЯ
поlrуляризацii традицiй вивчення власного роду регулярно та систеМаТиЧнО

проводяться зустрiчi, семiнари, круглi столи.

Вuконання проекmiв
ГО "IleHmp вidновлення особuсmосmi mа переmворення суспiльсmва"

J\Ъ Найменування проектiв Виконавцi Сума
проекту

Щжерела
фiнансування

1 Проект <<Читаемо книгу)). Го (lВЛПо) 20000грн ГО <Унiверситет



Передача книг у
Лук'янiвське СIЗО

ГО <Унiверситет
життя))

Життя>> (книги)

2 Проект психологiчна,
моральна та духовна
допомога затриманим пiд
варту у Лук'янiвському
сIзо.

ГО кI-РЛПО)
ГО кСерче
MaTepi>>

30000грн Спонсорська
допомога

.,
J Реалiзацiя програм по

ресоцiалiзацii та

реабiлiтацii звiльнених
людей з мiсць
позбавлення волi у
християнських

реабiлiтацiйних центрах
MicTa Киева та Китвськоi
областi.

ГО кI_{РЛПО) 30000грн Спонсорська
допомога

Керiвник iнстиryry
громадянського суспiльства

ГО KIleHmp вidновлення осо бuсmосmi
mа пер еmвор ення суспiльсmва>l

Ш ,rrrИИН2020року

' ,r//,lolrrr"/P
с) (прiзвище, iм'я, по-батьковi)

fi
srй9

вlАновлЕння
осоБистостl

суспtдьствл
iдентифiхацiйний

код 26581454


