
 

Дата реєстрації заяви  

Реєстраційний номер   

Підпис секретаря конкурсної комісії  

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 

 

Заява 

 про участь у міському конкурсі з визначення проектів «Громадська  

перспектива:  прозора влада та активна громада» 

 

Найменування інституту громадянського 

суспільства  

Міжнародний Благодійний 

Фонд  

Н. Потопаєвої  

Назва проєкту Шлях до життя – 12 кроків від 

насильства до свободи 

Пріоритет, завдання, визначене 

Організатором конкурсу на розв’язання 

якого спрямовано проєкт (словами, 

зазначити лише один напрямок)  

Зменшення випадків сімейного 

насильства, агресії та 

асоціальної поведінки в сім’ях, 

допомога потерпілим жінкам 

відбутися в житті, стати 

самодостатньою особистістю 

шляхом соціально-

психологічної допомоги та 

просвітницької діяльності 

стосовно цієї проблеми та 

виходу з неї. 

Загальна сума кошторису на здійснення 

витрат проекту  

233055 грн  

Очікуване фінансування від Департаменту 

суспільних комунікацій 

190 055 грн 

Строк виконання проекту  Квітень-жовтень 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

організації, місце знаходження організації, 

телефон, факс,  

e-mail 

Президент Ганноха Людмила 

Анатоліївна, моб. 0974055320,  

е-mail: milaganoha@ukr.net,         

м. Київ -03113, П. –Перемоги,     

буд.  70, кв. 89 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада 

керівника проекту, поштова адреса, 

телефон, e-mail 

Експерт з питань соціально-

психологічної агресії та 

насильства: Отрощенко Вікторія 

Вікторівна,   Моб. 0633545974,    

е-mail: Mannatech_ov@ukr.net 

 

 

 

mailto:milaganoha@ukr.net


Опис проекту 

  

Проект: 

Шлях до життя – 12 кроків від насильства до свободи     

 

Найменування інституту громадянського суспільства: 

Міжнародний Благодійний Фонд  Н. Потопаєвої  

 

Напрямок, за яким буде виконано проект:  

Соціально-психологічна допомога жінкам, які потерпають від насильства в 

сім’ї через просвітницьку діяльність стосовно цієї проблеми та виходу з неї. 

 

Актуальність проекту : 

Насильство у сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення 

прав людини. Ця проблема сьогодні не втрачає свою актуальність і в 

українському суспільстві. Насильство  в  сім'ї,  як  визначено  у  Законі  України 

"Про попередження  насильства  в  сім'ї", - це  такі  дії  одного  члена  сім'ї  

стосовно  іншого,  які порушують конституційні права та свободи людини, 

наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному здоров'ю. Тобто, 

домашнє насильство визначається як будь-яка контролююча, примусова і/або  

насильницька поведінка одного члена  сім’ї по відношенню до дружини або 

чоловіка, дитини, батькам, сестри або брату з метою його підпорядкування  і 

збереження  контролю над ними. 

Домашнє насильство – не знає ніяких культурних, соціальних, економічних, 

класових, релігійних або територіальних кордонів 

Досвід  надання  психологічної  допомоги  жінкам  і  дітям -  жертвам  

домашнього насильства  свідчить  про  те,  що,  дійсно,  домашнє  насильство  є  

досить  розповсюдженою формою існування великої кількості сімей в Україні. 

Досить поширеними формами насильства поряд із побиттям та фізичним 

знущанням є суцільний економічний контроль, приниження, брудні лайки, 

примус до сексу, заборона працювати тощо.  

     Шкода  від  домашнього  насильства  величезна.  Всі  ми  знаємо  про  страшні  

наслідки фізичного насильства - смерть, каліцтво, синці... А хто рахував руйнівні 

для формування особистості психологічні наслідки домашнього насильства: 

життя жертв домашнього насильства у постійному страху; брак позитивних 

почуттів; не реалізовану потребу у самовираженні як жінки, так і дітей; 

катастрофічно занижену самооцінку жертв насильства, впевненість у тому, що 

вони ні на що не здатні; обман, пристосовництво як основну модель поведінки 

членів родини; інформаційну депривацію (брак важливої для життя сім'ї 

інформації);  життя у повному обмеженні свободи.  

Тому виявлення проблеми необхідно для того, щоб запобігти її збільшення 

і з’ясувати, які заходи необхідно провести для стабілізації становища і розуміння 

важливості своєчасно наданій допомозі. 



      З метою припинення поширення цього негативного явища, соціально-

психологічної допомоги та захисту жінок, які потерпають від насильства в сім’ї;  

нами була розроблена програма «Шлях до життя – 12 кроків від насильства до 

свободи» . 

 

Мета проекту: 

Соціально-психологічна допомога та захист жінок, які потерпають від 

насильства в сім’ї (психологічного, фізичного, економічного), робота з 

наслідками  шляхом реабілітації жінок  через просвітницький курс методів по 

виходу з проблеми. 

 

Завдання проекту: 

Психологічна підтримка жінок, що опинилися  в складних життєвих обставинах 

сімейного насильства 

 

Поглиблене розуміння жінок стосовно цієї проблеми, її наслідків та методів 

застереження, та виходу з проблеми 

 

Допомога жінкам в аналізі труднощів, що пов’язані з їх минулим, актуальних 

проблем та  шляху виходу з стану жертви 

 

 

План виконання проекту згідно з Таблицею: 

                 

 

№ Етапи реалізації Опис заходів для здійснення 

етапу 

Строк 

виконання 

етапу 

1 Аналітичне дослідження 

про сьогоднішній стан та 

проблематики жінок, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

сімейного насильства 

-Залучення експертів 

-Моніторинг, аналіз та 

систематизація відповідно 

існуючої інформації 

Квітень 

2020 

2 Просвітницький курс 

лекцій «Шлях до життя – 

12 кроків від насильства 

до свободи» для 

постраждалих жінок  

-залучення педагогів та 

психологів 

Квітень-

вересень 

2020 

3 Арт-терапевтичні заходи -залучення арт-терапевтів   Квітень-

вересень 

2020 

4 Клубна робота. 

«Відверта розмова по 

душах» 

-залучення психотерапевтів Квітень-

вересень 

2020 



5 Проведення трененгів та 

вебінарів 

-залучення коучів та тренерів Квітень-

вересень 

2020 

6 Створення онлайн групи 

для жінок постраждалих 

від насилля, через сторінку 

в фейсбук та інсторгам    

-залучення коучів та тренерів Квітень-

вересень 

2020 

 

 

Очікувані результати виконання проекту: 

1. Зменшення кількості жінок, що опинилися в складному становищі 

сімейного насильства 

2. Близько 50 постраждалих жінок з дітьми зможуть пройти практичний 

курс 

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: 

Жінки віком від 20-60 років, які піддавалися або піддаються насильству 

(економічному, фізичному і психологічному) в родині 

 

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання 

проекту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи 

інформування громадськості 
Інформування відбувається через міській та районні центри соціально-

психологічної допомоги, районні відділу в поліції. Планується створювати 

інформаційні приводи для залучення журналістів телевізійного каналу «Правда 

ТУТ», ТРК КИЇВ, Першого національного телеканалу та інших засобів мас-медіа 

для популяризації питання захисту та боротьби з  насильством в сім’ї. Одним із 

напрямків інформування – це створення відповідних сторінок у соціальних 

мережах та створення власного сайту. 

 

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проєкту 

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

проекту виконує, які ресурси надає) 

 

 Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація центрів 

реабілітації наркозалежних «Альтернатива» 

 ВГО «Нові можливості» 

 ВСГО «Рух матерів» 

 БТ «Благодійний центр соціальних послуг «ЖИЗНЬ» 

 БФ «Незалежна країна» 

 

 



Приклад реалізованих проектів за весь період діяльності 

 

МБФ Н. ПОТОПАЄВОЇ брала участь більш ніж у 6 проектах. 

Наприклад: 

1. З 2000 року по теперішній час щосереди проводяться зустрічі для людей 

похилого віку «Золотая осень»; 

2. Грудень 2014 р. «День подяки» - благодійний концерт на тему морально-

духовних цінностей. 

3. Травень 2014 р. Акція для всієї родини «Єдина сім’я, єдина країна», парк 

Відрадний з разом з БТ «ЖИТТЯ» . 

4. Жовтень 2014 р., 2015 р.  «Свято Урожаю». Учасниками «Золотої осені» 

було проведено благодійний концерт для учасників  АТО. 

 Січень 2014р – 2019 р. Збір продуктів для харчування у магазинах 

«Сільпо», «FOZZI» для учасників АТО та малозабезпечених сімей 

Солом’янського району разом з БФ «Незалежна країна»; 

5. Весна 2015р. - 2018р. у парку «Інтернаціональний» була проведена акція 

для всієї родини «Свято Великодня»; 

6. Січень – червень 2016 року був проведений курс тренінгів соціально-

психологічної допомоги жінкам, які потерпіли від насильства в сім’ї за 

програмо. «Нове життя». 

7. З 2015 року по теперішній час проводиться щотижнева робота, кожного 

четверга, груп для співзалежних (для родичів осіб, які потрапили до 

хімічної залежності); 

8. З 2017 року по теперішній час три рази на тиждень проводяться групи для 

людей, які потрапили до хімічно-соціальної залежності; 

9. З січня 2019 року по теперішній час чотири рази на тиждень проходять 

індивідуальні заняття АРТ-терапії для людей, які бажають глибшого 

розуміння себе та інших,  подолати особисті кризи, розібратися з 

внутрішніми конфліктами, навчитися будувати відносини; 

10.  З січня 2019 року по теперішній час проводиться щопонеділка проходить 

група психологічної підтримки для жінок, які постраждали через 

насильство в сім’ї, які знаходяться на межі розлучення або вже пережили 

його. 

11.  Проведення сімейної конференції «Що робити, коли в сім’ї, як на війні» 

29.02.2020; 

 

 

 



 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання 

проекту: 

 

1. 190 055 грн очікується від Департаменту суспільних комунікацій 

2. 43 000 грн власний внесок організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник інституту громадянського суспільства  ______   

_______________________                                                       

               (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

 _____ ___________ 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кошторис витрат на виконання проєкту 

1. Кошторис витрат на виконання проєкту згідно з Таблицею: 

 ( 5 районів м. Київа) 

 

 
№/

№ 

Стаття витрат Розрахуно

к витрат 

Сума коштів, 

очікувана від 

Департамент

у суспільних 

комунікацій 

/грн 

Сума 

коштів 

з 

інших 

джере

л 

/грн 

 Власний 

внесок 

організації

/ грн 

Загальна 

сума 

коштів на 

виконанн

я 

проекту/ 

грн 

1 Типографія 

інформаційни

х буклетів та 

афіш/ 

щомісяця  

Афіша 

100 шт та 

буклетів 

1000 шт – 

750 грн + 

макет 250 

грн 

6000 

 

  6000 

2 Проектор-  

 (1 шт) 

 8 400   8 400 

 Фліпчарт (с 

магнітами) 

5шт- в 5 

районах 

        5500      5500 

3 Екран    4000 4000 

4 Комп”ютер-

ноутбук  

 25000   25000 

5  Мишки для 

комп’ютера   

 150   150 

6 Принтер p з 

лазерний  

сканером 

 7500   7500 

7 Маркери для 

фліпчарта/10 

набора 

 800   800 

8 Набір 

канцелярский/ 

10 наборів  

 2000   2000 

9 Ручки/50 шт  150   150 



10 Бумага для 

принтера / 30 

коробки 

 13500   13500 

11 Кольорові 

олівці/50 

наборів 

 2500   2500 

12 Фарба-

акварель/50 

наборів 

 7500   7500 

13 Пензлі для 

малювання/ 

50 наборів 

 7500   7500 

14 Фломастери/ 

50 наборів 

 5000   5000 

15 Ватман 

(упаковка – 

100 аркушів) 

 1000   1000 

 16 Аркуши для 

фліпчарта 

(упаковка - 

100 листов) 

 200   200 

17 Гумка/50шт  400   400 

18 Аптечка 

офісна / 5шт 

 1500   1500 

19 Серветки/30 

уп 

 900   900 

20 Журнал 

відвідування/

5 шт 

 250   250 

21 Килимок 

резиновий для 

занять 

спортом/арт-

терапії/ 50шт 

 5000   5000 

22 Письмовий 

стіл /5 шт 

 20000   20000 

23 Тумба для 

письмового 

столу /5шт 

 7500   7500 

24 Секція 

книжкова з 

ящиками/5шт 

 10000   10000 

25 Стіл 

обідній/5шт 

 5000   5000 

26 Стільці/25 шт  12500   12500 



27 Шкаф для 

одежі/5 шт 

 7500   7500 

28 Шкаф для 

книжок/5шт 

 5000   5000 

29 Полиця 

книжкова 

/5шт  

 2500   2500 

30 Пластелін/25 

наборів 
 2500 

  
2500 

31 Практікум по 

арт-терапії 

«скарбничка 

майстра»/5 шт 

 810 

  

810 

32 Арт-терапія. 

Природні 

лабіринти. 70 

малюнків для 

зняття стресу 

 11400 

  

11400 

33 Кінетичний 

пісок/10 

наборів 
 1000 

  

1000 

34 Чашки/25шт    500 500 

35 Тарелки/50 

шт 
       1000 

  
      1000 

36 Чайник/5 шт  1000   1000 

37 Ложки/ 10 

наборів по 6 

шт 

 400   400 

38 Вилки/5    

наборів по 6 

шт 

 200   200 

39 Ножи/5 шт  500   500 

40 Полотенце/ 5 

шт 

 500   500 

41 Ганчірки, 

губки/ по 5 

наборів 

 160   160 

42 Туалетний 

папір 

(упаковка)  

 200   200 

43 Ганчірка для 

полу/ 5 шт 

 145   145 

44 Гумові 

Рукавичкі/30 

шт 

 600   600 



45 Швабра/5 шт  1000   1000 

46 Миюче для 

полу / 5 шт 

 

 185   185 

47 Аерозоль – 

освіжувач /     

5 шт 

 150   150 

48 Мило-жидке 

/5 шт 

 150   150 

49 Чай /50 уп  1500   1500 

50 Цукор /50кг  600   600 

51 Кава мелена  

(5 упаковка 

500  гр.) 

 750   750 

52 Печенье  в 

ассортимента 

/ 1 ящик 

 500   500 

53 Відро/ 5 шт  55   55 

54 Оренда 

приміщення 

для 

навчанняна 

період з 

квітня по 

жовтень 2020  

   5500 

гр*6мес 

5500 

гр*6мес 

55 Всього    43000 33000 

 
ВСЬОГО 

 190 055 

 

 43000   233055 

56 РАЗОМ 

 

   233055 ГРН 

 

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 

 

2.1. Стаття витрат « друк інформаційного матеріалу»  

Типографія буклетів та, листівок, плакатів для інформування суб’єктів 

соціальної роботи та жінок в складних життєвих обставинах сімейного 

насильства 

 

2.2. Стаття витрат «оплата роботи педагогів, психологів, тренерів, арт-

терапевтів, коучів, психотерапевтів» 



Залучення спеціалістів для викладання матеріалу в групах 

 

2.3. Стаття витрат «ноутбук та МФУ» 

Для підготвки матеріалу та організації занять. 

 

2.4. Стаття витрат «господарчі потреби» 

 

На придбання товарів для потреб шкіл, які знаходяться в 5 районах міста 

 

2.5. Стаття витрат «канцелярське приладдя» 

 

Для придбання канцелярського приладдя для потреб шкіл, які знаходяться в 5 

районах міста 

 

2.6. Стаття витрат «оренда приміщення» 

Громадська організація орендує приміщення за власний рахунок. 

    

2.7. Стаття витрат «Комунальні платежі» 

На оплату поточних комунальних послуг офісів 

 

 

3. Перелік характеристик наявного матеріально-технічного та 

кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення 

організації, які будуть використані та задіяні для виконання проєкту 

МБФ має власну потужну базу  підготовлених кадрів, 1 психолога, 4 педагога 

та 2 арт-терапевт. МБФ співпрацює з рядом фахівців, які на добровільних 

початках згодні забезпечувати проект інформаційним та практичним 

матеріалом, розробкою концепцій розвитку даного питання, європейських 

практик його вивчення, тощо.  


