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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 

ГО «Громада Дніпровського району» 

Назва проекту Протидія булінгу 

Пріоритет, завдання, визначене 

Організатором конкурсу на розв’язання 

якого спрямовано проект (словами, 

зазначити лише один напрямок) 

Проведення заходів з підвищення 

рівня правової освіти та 

проінформованості громадськості 

Загальна сума кошторису на здійснення 

витрат проекту 

190000,00 грн 

Очікуване фінансування від Департаменту 

суспільних комунікацій 

160000,00 грн 

Строк виконання проекту З травня по жовтень 2020 року 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

організації, місце знаходження організації, 

телефон, факс, e-mail 

Холкін Олег Анатолійович, м. Київ,    

Шумського 6Б.оф 21. 

 dniprorajon@gmail.com, 

+380975167889 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада 

керівника проекту, поштова адреса, 

телефон, e-mail 

Школьницька Іванна Костянтинівна  

Київ 02100 Тороповського 37а, кВ 10 

ivagpservice@gmail.com 

+380674038382 

 

 

 

 

До заяви додається: 

mailto:ivagpservice@gmail.com
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1) опис проекту за формою, яка затверджена відповідним наказом організатора 

Конкурсу, що повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням 

строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та 

конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову 

аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського 

суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, 

детальний розрахунок витрат та джерела фінансування; 

2) кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що 

затверджена організатором Конкурсу; 

3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема 

досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних 

коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту 

громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове 

забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи інституту 

громадянського суспільства, скріпленим його печаткою; 

4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та 

інших органів, залучених до виконання проекту (у разі потреби). 

 

 

 

 

 

 

Керівник інституту 

громадянського суспільства 

________________        

(підпис)        

________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П  
____ ___________2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС ПРОЕКТУ  
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Проект: Протидія булінгу 

Найменування інституту громадянського суспільства:  

ГО « Громада Дніпровського району» 

1. Анотація  

назва проекту:  Протидія булінгу 

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми його спрямовано  

Проект має за мету сприяти покращенню взаєморозумінню між різними 

школами міста Києва, шляхом об’єднання навколо спільної проблеми пов’язаної 

з булінгом. Згідно світової статистики, майже 89% підлітків повідомляють, що 

зазнавали насильства. Так за даними українського дослідження REPORT, 49% 

хоча б раз були жертвами насилля однолітків або старших. 

Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту.  

Даний проект враховує психолого-вікові особливості молоді і 

спрямований на  залучення студентів до діяльності молодіжних громадських 

організацій на користь суспільства.  

Соціальний інструмент з профілактики насильства включатиме розробку і 

проведення шкільних виїзних семінарів для студентів та молоді щодо проблем 

насильства, також лекційну роботу, організація конкурсу, консультаційні 

зустрічі з психологами з служби освітнього Омбудсмена, соціальними 

педагогами, юристами, правоохоронними органами та іншими фахівцями. Також 

планується відвідання шкіл студентами, та бесіди з дітьми та молоддю з іншого 

регіонального середовища з метою обміну досвідом. 

Такі активності мають на меті: 

-обізнаності щодо явища булінгу 

-підняття рівня право захисту серед молоді  

-знання шляхів ефективного реагування  

-розвиток комунікативних навичок молоді 

-розвиток емпатії та емоційного інтелекту 

-розвиток активної всеукраїнської політики планування і практик 

спрямованих на соціально-психологічну безпеку та підтримуючу атмосферу в 

країні в цілому  

-деескалація насильства в країні 

-створення ресурсного соціального всеукраїнського оточення.  
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Підсумково, планується проведення всеукраїнської виставки найкращих 

робіт проти булінгу та відео звернень молоді, які будуть створені та відібрані під 

час проведення вище зазначеної програми.  

Проект передбачає проведення 20 виїзних семінарів в різних школах міста 

Києва для студентів педагогічних та психологічних факультетів, а також 

проведення спільних з представниками служби  освітнього Омбудсмена заходів 

у 20 профільних вузах та школах, організацію зустрічей з представниками 

регіональної влади та представниками молодіжних громадських організацій з 

метою обговорення шляхів співпраці та міні-презентацій цих організацій з метою 

залучення до їх загальноукраїнського подолання явищ насильства в сучасній 

Україні. 

 

2. Опис проекту має містити наступне: 

назва державної цільової соціальної програми, на виконання якої 

створено проект 

Соціальна проблема, для вирішення якої створено проект. Які шляхи 

та методи вирішення соціальної проблеми передбачаються проектом?  

Ескалація агресії та насилля серед неповнолітніх та молоді є однією з найбільш 

актуальних проблем сучасної України, особливо в умовах конфлікту на сході 

країни. Тому вкрай необхідно проводити заходи, спрямовані на зменшення 

рівня агресії, щодо представників різних регіонів України. Важливою є 

первинна соціально-психологічна профілактика, яку необхідно проводити 

шляхом залучення студентської молоді (майбутніх психологів та педагогів) до 

формування самосвідомості особистості гідного мешканця України та 

толерантного ставлення до культурного різноманіття  нашої країни в 

навчальних закладах, як компоненту профілактики негативних насильницьких 

явищ в учнівському середовищі. Соціальна профілактика насильства може бути 

ефективною за умов розроблення і проведення всеукраїнських тренінгів для 

дітей та молоді з проблем насильства, також лекційна робота (кіно-, відео-), 

організації курсів, фестивалів, акцій, квестів, консультаційних зустрічей з 

психологами, соціальними педагогами, юристами, правоохоронними органами 

та іншими фахівцями. Крім того, важливою складовою є інтегрування в  

загальне соціальне середовище осіб, які  є потерпілими від насильства, 

особливо за регіональними дискримінаційними ознаками. Для досягнення 

сталого ефекту необхідна постійна інформаційна кампанія у навчальних 

закладах, підтримка програми з популяризації засад ефективної взаємодії та 

толерантного спілкування. 
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Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект 

Популяризація та утвердження дружнього та безпечного спілкування та 

толерантного відношення до культурного різноманіття молоді з усіх регіонів 

України.  

Мета проекту 

Зшивання України шляхом запобігання насильства та булінгу як факторів, 

які є роз’єднуючими суспільство чинниками. 

Завдання проекту 

- формування у молоді толерантного ставлення один до одного; 

- підвищення обізнаності щодо явища булінгу та насильства; 

- шляхи профілактики та запобігання насильства; 

- формування сталих молодіжних груп, щодо профілактики та протидії 

булінгу та насильству; 

- видання та поширення методичних матеріалів за результатами семінарів. 

 

План виконання проекту згідно Таблиці 1 

 

                   Таблиця 1 

 

Етапи 

реалізації 

Опис заходів для 

здійснення етапу 

Строк реалізації 

етапу 

Відповідальний виконавець 

(прізвище та ініціали, посада) 

 Підготов

ка 

Залучення 

волонтерів до 

участі у реалізації 

проекту, 

створення 

оргкомітету 

Визначення місць 

проведення 

заходів 

відповідно 

графіка 

Виготовлення 

інформаційних 

афіш, банеру, 

футболок  з 

логотипом 

 Травень 2020 

року 

 

 

  

травень2020 року 

 

 

 травень 2020 

року 

 

 

 

Холкін Олег Анатолійович, 

м. Київ, Шумського 6Б.оф 21. 

dniprorajon@gmail.com, 

+380975167889  

 

Школьницька Іванна 

Костянтинівна  Київ 02100 

Тороповського 37а, кВ 10 

ivagpservice@gmail.com 

+380674038382 
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Підготовка 

Інформаційного 

супроводження у 

ЗМІ та Інтернеті 

 травень 2020 

року 

 

 

 

 

Проведен

ня 

заходів 

Проведення 20 

заходів   

 

травень -  

жовтень 2020 

року 

 

Підведен

ня 

підсумків  

Підготовка звітів, 

та внесення 

пропозицій про 

подальший 

розвиток проекту 

 

жовтень 2020 

року 

Холкін Олег Анатолійович, 

м. Київ, Шумського 6Б.оф 21. 

dniprorajon@gmail.com, 

+380975167889  

 

 

Очікуваний результат (узагальнений висновок щодо реалізації 

проекту, соціально-економічні наслідки реалізації проекту, ефективність та 

корисність, гендерний вплив проекту на жінок та чоловіків, довгострокові 

наслідки проекту, можливість використання результатів проекту після його 

закінчення) 

- попередження правопорушень та серед школярів та студентів; 

- профілактична робота з 10 000 молодих людей, щодо протидії булінгу; 

- створення умов для протидії булінгу 20000 школярів та студентів; 

- залучення молоді до діяльності у молодіжних громадських організаціях. 

Гендерний аспект: програма реалізується для чоловіків так і жінок.  

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект 

Студенти та учні загальноосвітніх шкіл. 

Засоби інформування громадськості про хід та результати реалізації 

проекту   

Організація інформуватиме громадськість через розміщення повідомлень 

на власному web-сайті та надсилатиме матеріали для розміщення у мережі 

Інтернет, друкованих виданнях, на телебаченні та радіо. Прес-анонси кожного 

заходу за тиждень напередодні розсилаються до провідних загальнодержавних 
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ЗМІ, регіональних ЗМІ за місцем проведення та Міністерства. Підчас проведення 

заходів буде здійснюватися акредитація представників ЗМІ. Також наступного 

дня по завершенню заходів інформаційні матеріали про проведену роботу 

розсилатимууться до загальнодержавних, регіональних ЗМІ та Міністерства. 

 

Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  

проекту? 

Кошти міського бюджету – 160 000,00 грн. 

Кошти організації –   30 000,00 грн. 

 

2. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, 

зазначати лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) 

згідно Таблиці 2: 

 

Таблиця 2 

№ Стаття витрат Розрахунок витрат Сума 

коштів, 

очікувана 

від 

Департаме

нту молоді 

та спорту, 

грн.  

Власни

й 

внесок 

організ

ації, 

грн. 

Загальна 

сума 

коштів, 

грн. 

1 2 3 4 6 7 

1 Поліграфічні послуги 

(найменування, 

технічні 

характеристики 

кожного виду 

продукції) 

- інформаційні 

буклети (А4 

кольорові, 120 

грам/м2) 

- для батьків 

для дітей 

- афіши 

Кількість одиниць 

х грн. 

 

 

 

 

 

45 000 шт. х 1 

грн./шт. 

45 000 шт. х 1 

грн./шт 

1 000 шт. х 10 

грн./шт. 

 

 

 

 

 

 

 

45 000 

45 000 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

45 000 

      45 000 

10 000  

 Всього по статті:  100 000 0 100 000 

2 Оренда обладнання 

- Обладнання 

для проведення 

семінарів 

Кількість одиниць 

х грн. 

 

1 000 грн х 1 захід 

 

 

 

10 000 

 

 

 

0 

 

 

 

10 000 
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3 Інши витрати 

- Продукція (Стоп 

булінг) 

 

- ведення сторінок у 

соціальних мережах 

Кількість одиниць 

х грн.  

500 шт. х 100 грн. 

5 місяців х 10 000 

грн/місяць  

6 місяців х 5 000 

грн/місяць 

 

 

 

50 000 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

30 000 

 

 

 

50 000 

 

 

30 000 

 Всього по статті:  10 000 30 000 40 000 

Всього по кошторису витрат 160 000  30 000 190 000 

 

Всі заходи виконання програми розраховані для її ефективної реалізації з 

урахуванням економного витрачання бюджетних коштів. 

На початку реалізації програми буде проведена серія тренінгів для 

волонтерів, що беруть участь в програмі, для набуття ними навичок роботи. 

Витрати на проживання та харчування учасників тренінгу здійснюється 

відповідно до встановлених норм. Також для тренінгів буде забезпечено оренду 

необхідного обладнання та транспорту для пересування учасників. 

Під час реалізації програми будуть проведені семінари, учасники яких 

будуть забезпечені проживанням та харчуванням, буде орендовано необхідне 

обладнання та транспорт для пересування учасників. 

Для забезпечення методичними матеріалами волонтерів, що працюють з 

школярами заплановано видання примірників посібників та виготовлення 

буклетів, значна частина буклетів буде виготовлена за залучені організацією 

кошти. Всі витрати на поліграфічні послуги визначені з урахуванням 

мінімальних цін. Також будуть придбані необхідні канцелярські товари. 

Для оформлення місць проведення заходів передбачено виготовлення 

павуків-банерів. 
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Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема 

досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом 

останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел 

фінансування, джерела фінансування інституту громадянського 

суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення 

 

ГО «Громада Дніпровського району» займається гуманітарною допомогою 

закладам освіти – шкіл – інтернатів, загально освітніх шкіл, що отримують від 

держави недостатньо коштів. Також приймає активну участь в організаціях 

спортивних змагань з академічного веслування в Дніпровському районі – 

Трухановому острові. 

Джерелами фінансування є допомога спонсорів. 

 

 

ГО «Громада Дніпровського району» має наступну матеріально- технічну базу: 

офіс за адресою м. Київ, вул. Шумського 6 б, оф. 21, та обладнання та 

устаткування для його повноцінного функціонування. 

 

 

Керівник інституту громадянського 

суспільства 

_________        

(підпис)        

________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П  
____ ___________2020 року 

 

 


