
Додаток 2 
до Порядку вiдбору rромадських 

орrанiзацiй для надання 

фiнансово'i пiдтримки з бюджету 

мiста Киева 

Заявка на участь у конкурсному вiдборi 

Назва громадськоi· органiзацii", що 
подае конкурсну пропозицiю 

Назва прiоритетного напрямку 

Назва проекту 

Вiдповiднiсть проекту оперативним 
цшям, завданням та заходам 

Стратегil розвитку мiста Киева до 
2025 ок 

Загальна сума витрат для виконання 
( еалiзацii') п оект , тис.г н. 

Очiкуване фiнансування з бюджету 
мiста Киева, тис. н. 

Мiнiмально необхiдний обсяг витрат 
для виконання (реалiзацii') проекту, 

тис.г н. 

Термiни реалiзацii' проекту 
Адреса громадськоi' органiзацii' 

Теле он, акс, e-mail 
Прiзвище, iм' я, по батьковi голови 

г омадськоi' органiзацii' 

Громадська органiзацiя 
«€вропейський захист прав 

швалщш» 

1.Реабiлiтацiя та соцiальний захист 
осiб з iнвалiднiстю рiзних нозологiй 
захворювань (крiм осiб з вадами 
слуху та зору). 

Програма з адаптацii' та соцiалiзацil 
сiмей, якi виховують дiтей та молодь . . . 

З lНВадlДНIСТЮ. 

Вiдповiдае проекту оперативним 
цiлям, завданням та заходам 

Стратегii" розвитку мiста Киева до 
2025 оку 

355000,00 

355000,00 

355000,00 

2021 lK 

м. Киi'в, вул. Академiка Туполева, 
20-Д кв. 

Потiха Володим 

Пiдпис керiвника громадськоi' органiзацii' 

Дата реестрацii' заявки 

Реестрацiйний · номер конкурсноi' 
пропозицi"i 
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Код эгiдно з Е:ДРПОУ 40202782 

Найменування неприбутково"i 
органiзацi"i 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "€ВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАХИСТ 
ПРАВ IHBMIДIB" . . . 

Дата включення неприбутковоi" 
органiэацi"i до Ре&стру, 

починаючи э яко·i визнача&ться 

строк безперервно"i ре&страцi'i 

неприбутково\' органiэацi'i 

Оэнака неприбутковостi 

Дата присвоення ознаки 

неприбутковостi або i"i змiни 

03.03.2016 

0032 - громадськi об'еднання; 

23.12.2016 

---- ----- -----· --- --- --·------·-

Рiшення про включення, повторне включення 

неприбутково·i органiзацi"i до Реестру або змiну 

ознаки неприбутковостi 

дата рiшення 23.12.2016 

Номер рiшення 1726594600287 

тип рiшення присвоення ознаки неприбутковостi 

Дата скасування оэнаки 

неприбутковостi 

----- ------ · 

Рiшення про виключення неприбутково·i органiзацi"i 

з Реестру 

Дата рiшення 

Номер рiшення 

Контролюючий орган 

ДЕРЖАВНА ПОдАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У 

Найменування ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИ€8I 

lдентифiкацiйний код 39561761 

19.04.2017 18:33 
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ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ 

"€вропейський захист прав iнвалiдiв" 

вул. Академiка Туполева, буд. 20-д, кв. 24, м. Киiв, 04128 тел. 0978993771 

Вих. № 8/20 
вiд «25» вересня 2020 р. 

IНФОРМАЦIЯ 

про результати дiяльностi iнституту громадянського суспiльства 

ГО «€вропейський захист прав iнвалiдiв» 

Громадська органiзацiя «€вропейський захист прав iнвалiдiв» (надалi -

Органiзацiя) е добровiльним, неприбутковим громадським об'еднанням, 

створеним на основi едностi iнтересiв для спiльноУ реалiзацii" його членами 

своУх прав i свобод, задоволення та захисту своУх законних соцiальних, . . . . . 
творчих, економ1чних, наукових та шших сшльних штерес1в та мети 

дiяльностi ОрганiзацiУ. 

Органiзацiя керуеться у своУй дiяльностi конституцiею УкраУни, Законом 

УкраУни «Про громадськi об'еднання», Законом Украi·ни «Про засади 

запобiгання i протидiУ корупцiУ», iншими нормативно-правовими актами 

чинного законодавства УкраУни, нормами мiжнародного права, згода на 

обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраУни, а також Статутом. 

Органiзацiя створюеться i дiе на основi добровiльностi, самоврядностi, 

вiльного вибору територiУ дiяльностi, рiвностi перед законом, вiдсутностi 

майнового iнтересу членiв (учасникiв), прозоростi, вiдкритостi та публiчностi. 

Органiзацiя - е громадським об'еднанням, засновниками та членами 

якого е фiзичнi особи. Органiзацiя проводить свою дiяльнiсть на всiй територiУ 

УкраУни та iнших краУн. 
Головною метою дiяльностi ОрганiзацiУ е задоволення та захист 

законних соцiальних, економiчних, творчих, вiкових, нацiонально

культурних, спортивних та iнших спiльних iнтересiв . · ·в ОрганiзацiУ, 
• • • • • • , t. '/J r ... 

громадян з швалщюстю, а також не швалщ1в. в . . ~ -,Ч€JЭJУ,_, частникам 
бойойвих дiй, iнвалiдам вiйни, iнвалiдам А ТО та ci 5iii''зarиnлu-:1,{::'-.: · 

о :r~eo•jo1ТEr,i;1>t1"l'l'i ]' , 
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• с~рияти прийняттю демократичних законодавчих актiв Украi'ни щодо 

сощального захисту громадян з iнвалiднiстю, ветеранiв А ТО та сiмей 

загиблих, пiдвищення 1х соцiальноi" активностi; 

• сприяти органам влади, мiсцевого самоврядування у розвитку ефективноi' 

соцiальноi" полiтики стосовно громадян з iнвалiднiстю, ветеранiв А ТО та сiмей 

загиблих, вдосконаленнi системи соцiального захисту населения, проведеннi 

для цього демократичних, прогресивних реформ у полiтичнiй, економiчнiй, 

соцiальнiй та iнших сферах життя суспiльства; 

• надавати безкоштовну психологiчну, соцiальну допомогу, реабiлiтацiю та 

адаптацiю, що забезпечуе змiцнення фiзичного та морально- психологiчного 

стану громадян з iнвалiднiстю, ветеранiв А ТО та сiмей загиблих, пiдвищення 

i'x соцiальноi' активностi; 

• сприяти наданню всебiчноi' моральноi' та матерiальноi' пiдтримки членам 

Органiзацii' та членам сiмей загиблих, в тому числi матерiальноi' допомоги для 

вирiшення побутових, житлових та iнших проблем; 

• брати активну участь в установленому порядку в органiзацii' виховання у 

молодi та пiдлiткiв високих морально - етичних якостей, патрiотизму, 

готовностi до захисту У краi'ни; 

• сприяти розшуку вiйськовополонених i тих, хто безвiстi пропав; 

• здiйснювати гуманiтарнi зв 'язки з органiзацiями ветеранiв вiйни, А ТО та 

шоземних держав; 

• сприяти мирному врегулюванню конфлiктiв, розповсюдженню 
. . 

м1жнародного гумаютарного права; 

• створювати установи та органiзацii', засновувати пiдприемства та засоби 

масовоi· iнформацii', необхiднi для виконання статутних завдань, та сприяти 
у 

'ix дiяльностi 

• сприяти розвитку та реалiзацii' громадянськоi' свiдомостi, що rрунтуеться на 

нацiональних iнтересах держави та загальнолюдських цiнностях; 

• проведения систематичних заходiв щодо захисту прав та iнтересiв своi·х 

членiв в досягненнi поставленоi' мети. 

За час своеi' дiяльностi ГО «€вропейський захист прав iнвалiдiв» 

приймала участь в життi Шевченкiвського району м. Киева, а саме: надавали 

допомогу та пiдтримку в органiзацii' XVIII та XIX районного фестивалю 

творчостi дiтей та молодi з iнвалiднiстю «Барви Haдii'» , допомагали у 

пiдготовцi irpoвoi· програми шд час районного святкового заходу 

присвяченого Дню захисника Украi'ни, надавали юридичну допомогу 

ветеранам АТО та сiм'ям загиблих учасникiв АТО. 

ГО «€вропейський захист прав iнвалiдiв» спiвпрацюе та пiдтримуе 

Центральне вiйськово-медичне управлiння Збройних Сил Укра'iни та 

вiйськову частину А-3620 шляхом надання безоплатно'i допомоги у виглядi 

необхiдного медичного iнструменту. 

Крiм того, ГО «€вропейський захист прав iнвал : ., · > виступала 

партнером ГО «За рiвновагу у суспiльствi» з органiзацii' •с, ,. оiзёJ!! , · заходу 

«Укра'iнський Арт-простiр®" на День Киева у тр ·_.J1(:~20I6 ~ J.S та в 
. .. ъ~r,_W;Q,f\ti\Cb.\itl;,,~~ . 

Культурно-мис:гецькому проект~ «Украшське автенти с.:1~:.к .. , ~~~f<fi\~. ,: :J'' 
За:оди вщбулися на високому культурно-мне ~~~~~f.1,~J;!,I./f~a: м и 

широки и резонанс. ~ .,,.,.,17__ ~ ~, .,,.,;:?tc21/,,, 1. J 

/~ \ : . . / ; ' 2? ~~ 
~ • i i ' .IJ 
~ ·:r ,.,., ' / й. 



ГО «€вропейський захист прав iнвалiдiв» також активно спiвпрацюе з 

рiзними суспiльними групами: представниками органiв державноi' влади т
а 

мiсцевого самоврядування, науковцями та освiтянами, студентами, бiзне
сом 

та громадськими органiзацiями. 

Додатково iнформуемо, що 09 червня 2017 року вiдбулись установчi 

збори з формування нового складу громадськоi' ради при Шевченк
iвськiй 

районнiй в мiстi Киевi державнiй адмiнiстрацii" на 2017-2019 роки. 

Представниками громадських об' еднань шляхом вiдкритого голосування 

одноголосно сформовано новий склад громадськоi· ради при Шев
ченкiвськiй 

районнiй в мiстi Киевi державнiй адмiнiстрацii'. До складу обраноi'
 громадськоi' 

ради увiйшла i ГО«€вропейський захист прав iнвалiдiв». 

Громадською органiзацiею €вропейського захисту прав iнвалiдiв 
було 

передано 28 серпия 2017 року в музейну кiмнату монету з зображенням 

вiдомого художника Олександра Мурашка 1875-1919 з нагоди 140 рокiв вiд 

дня народження 2015р. 

Також було пiдписано меморандум про спiвпрацю Заповiдника
 та 

Громадськоi" органiзацii' €вропейського захисту прав iнвалiдiв. 

25 вересня за iнiцiативи громадських органiзацiй «€вропейський 

захист прав iнвалiдiв», «Стадiон «Старт» та пiдтримки голови Шевченк
iвськоi' 

районноi' в мiстi Киевi державноi· адмiнiстрацii' Олега Гаряги вiдбулас
ь акцiя 

«Земля рiвних» на територii' Державного iсторико - меморiального заповi
дника 

«Лук' янiвське кладовище». 

У День захисника Украi'ни, День украi'нського козацтва, День Покрови 

Пресвятоi' Богородицi, на легендарному стадiонi «Старт», що ро
зташований у 

Шевченкiвському районi столицi на вулицi Шолуденка, 26-28/4, вiдбулося 

«Святомужностi i честi» . 

Керiвник громадськоi' органiзацii" "€вропейський захист прав
 iнвалiдiв" 

Потiха Володимир Вiкторович зустрiвся з ветеранами та iн
валiдами Другоi' 

свiтовоi' вiйни, учасниками Антитерористичноi' операцii' i i'хнiми сiм'ями, 

1з сiм 'ями загиблих учасникiв А ТО, вiйськовослужбовцями, членами 

громадських органiзацiй. 

За плiдну спiвпрацю, в органiзацii" загальнорайонних заходiв т
а надання 

допомоги Голова ШевченкiвськоУ районноi' в мiстi Киевi державноi' 

адмiнiстрацii' Олег Гаряга вiдзначив Подякою громадську органiзацiю 

"€вропейський захист прав iнвалiдiв". 

25 грудня, на територii' стадiону «Старт» ГО «€вропейський захист прав 

iнвалiдiв» разом з Головю Шевченкiвськоi' районноi' в мiстi Кие
вi державноi' 

адмiнiстрацii' Олегом Гарягою, вiце-президентом Федерацii' футболу Украi'ни 

Кочетовим Iгорем Миколайовичем привiтали дiтей подарунк
ами . 

Громадською органiзацiею «€вропейський захист прав iнвалiдiв» 

протягом 2018-2019 рокiв, з-за пiдтримки Шевченкiвського районного в мiстi 

Киевi центру соцiальних служб для ciм'i', дiтей та молодi б
уло органiзовано 

привiтання дiтей з тяжкою формою iнвалiдностi за домашнiми :~ ~: 

Також, у зв 'язку з запровадженням карантину, з or_, ,,~: Iщ~~~ iю, 

спричинену короновiрусною хворобою COVID - 2019, Гро ·0~~E@{}.~\Q~t'a#.,iз~ iя 

«€вропейс~кий захист прав iнвалiдiв»_ до~учил_ас~ до з . ~~Р~~:,~~1~ ~ у 
прав та вир1шення нагальних потреб ос16 з 1нвалщюстю, деи Wоч1д0Fо1 ·· у 
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та сiмей, якi опинилися у складних житгевих обставинах - мешканцiв 

Шевченкiвського району м. Киева. 

В повному обсязi виконали проект Iнклюзивний фестиваль творчостi 

«Барви надiй». . . 

Досягнення в результатi виконання проекту завдань 1 заход1в, 

визначених для кожного етапу виконання (реалiзацii) 
Соцiальна та творча реабiлiтацiя дiтей та молодi з iнвалiднiстю, дiтей з 

сiмей СЖО та категорiйних сiмей шляхом залучення до участi у 

iнклюзивному фестивалi творчостi «Барви надiй» ( 100 осiб); 

- iнтеграцiя в суспiльство учасникiв, вiдкритгя нових можливостей 

реалiзацii' себе через творчiсть; 

- формування у громадськостi та ЗМI неупередженого ставлен
ня до 

людей з iнвалiднiстю; 

- популяризацiя iдei' iнклюзивного суспiльства - суспiльства рiвних 

можливостей. 

Також iнформуемо, що громадська орrанiзацiя «€вропейський захист 

прав iнвалiдiв» мае веб-сайт (http://evroprotection.ucoz.net), сторiнку на 

https://www.facebook.com/evroprotection де оприлюднена наступна iнформацiя: 

1. Статут органiзацi"i; 

2. Баланс i звiт про фiнансовi результати органiзацii° за минулий рiк; 

3. Iнформацiя про суми членських, благодiйних i iнших внескiв, 

залучених органiзацiею за останнiй звiтний рiк з метою фiнансування iТ 

статутно"i дiяльностi; 

4. Iнформацiя про майнову базу opraнiзaцi"i, зокрема, про примiщення, в 

яких органiзацiя здiйснюе свою дiяльнiсть станом на дату звернення, iз 

зазначенням правових пiдстав використання вiдповiдного майна; 

5. Щорiчний звiт про статутну дiяльнiсть органiзацii', з включеною до 

нього детальною iнформацiею, а саме:: 

а) бiографiчну довiдку щодо керiвних органiв станом на дату звiту, що 

включае: прiзвище, iм 'я i по батьковi, дату народження, освiту, iнформацiю 

про мiсце роботи станом на дату довiдки, а також за попереднi 1 О рокiв, i 

iнформацiю про членство в iнших громадських, благодiйних, релiгiйних 

оргаюзац1ях; 

б) iнформацiю про громадськi, благодiйнi й iншi заходи, проведенi 
за 

участю органiзацii' за напрямками i"i статутно"i дiяльностi, iз розмiщенням 

фотозвiту заходiв, який мiстить дату i мiсце "ix проведения; 

в) iнформацiю про громадськi , благодiйнi й iншi заходи, якi плануеться 

провести за участю органiзацi"i за напрямками 'ii статутно"i дiяльностi протягом 

наступних 12 мiсяцiв пiсля дати звернення; 

Зазначаемо, що минуло бiльше 15 мiсяцiв мiж датою заяви та датою 

державноi· реестрацi"i Громадсько"i opraнiзaцi"i «€вропейський захист прав 

швалщ1в». 

Пiдтверджую, що iнфорацiя оприлюднена на сайтi 

http://evroprotection.ucoz.net _,:;,,~~ та сторшц1 

htt s://www.facebook.com/ev ю . to'tecticнi.t , остовiрною . 
. :. t'" , .. ' ~ !JI") 

~c-✓ · ·•c:зPOf r . . ;с& il-1~:';" 
с{ .; ·. х1~ст П?дв · ~ ~ : 

;i ... IЧВМ,1,11,18'' #} 
Керiвник ' , .. . .. ,. , •,- Потiха В.В. 



Опис проекту 

для реалiзацi'i у 2021 роцi 
Проrрама з адаптацi1 та соцiалiзацi1 сiмей, 

якi виховуються дiтей та молодь з iнвалiднiстю. 
Назва rромадсько'i opraнiзaцi'i, яка подае проект 

«€вропейський захист прав iнвалiдiв» 

1. Загальна iнформацiя про ГО: 

- дата створення 15.12.2015 Свiдоцтва 1451855 
- предмет дiяльностi захист законних соцiальних, економiчних, творчих, вiкових, 
нацiонально-культурних, спортивних та iнших спiльних iнтересiв членiв ОрганiзацiУ, 

громадян з iнвалiднiстю, а також не iнвалiдiв. 

- структура та чисельнiсть Загальнi збори, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя 
- джерела фiнансування - благодiйнi внески 

- наявнiсть ресурсiв для виконання проекту - людськi ресурси органiзацi'i 

- досвiд реалiзацi'i заходiв iз залученням бюджетних коштiв - вiдсутнiй 

2. Опис та обrрунтування необхiдностi реалiзацi1 проекту: 
2.1 Мета проекту: 

Пiдтримка та розвиток творчих здiбностей дiтей та молодi з iнвалiднiстю, розкриття 'ix 
творчого потенцiалу та сприяння 'ix подальшого зростання. Нормалiзацiя життя ciм''i, в якiй 
виховуються дiти та молодь з iнвалiднiстю, та налагодження гармонiйних взаемовiдносин 

мiж членами родини. Формування у громадськостi неупередженого ставлення до людей з 

iнвалiднiстю, популяризацiя iдe'i iнклюзивного суспiльства - суспiльства рiвних 

можливостей. 

2.2 Цiльова група на яку спрямовано проект : 

Ciм'i', в яких виховуються дiти та молодь з iнвалiднiстю, особи з iнвалiднiстю до 35 
рокiв (включно) Шевченкiвського району мiста Киева. 

У пiдсумковому iнклюзивному фестивалi творчостi «Барви надiй» беруть участь дiти 

та молодь з iнвалiднiстю Шевченкiвського району м. Киева, двох вiкових категорiй та дiти 

з сiмей СЖО та категорiйних сiмей: 

«Дiти з сiмей СЖО та категорiйних сiмей» - до 17 рокiв ( включно ); 
«Дiти з iнвалiднiстю» -до 17 рокiв ( включно ); 
«Молодь з iнвалiднiстю» - вiд 18 до 35 рокiв (включно). 

2.3 Опис проблеми, на вирiшення якоi' спрямовано проект: 

Принцип нормалiзацii' був сформульований приблизно 20 · _,.,,,.~~· кандинавiУ, 
коли було зроблено висновок щодо того, що якiсть жи ться не 

порушеннями, а саме тим, що заважае 'iм вести повноцiнне ж о, як 
Ухнi ровесники без порушень. В основi соцiально1 моделi iн епцiя 

рiвних прав i рiвних можливостей для всiх членiв суспiльс iзaцi'i 

життя людини з функцiональними порушеннями. 

~ )mV)~~ ,.,.,. I.&f:ZИ'~ м ht 



Нормалiзацiя житгя не означае, що люд~на з порушеннями стае «нормальною», тобто 
людиною без порушень - цей термiн означае, що житгя людини стае нормальним, таким, 

як i в iнших членiв суспiльства. 
На сьоrоднiшнiй день упереджене ставлення до осiб з iнвалiднiстю обумовлюе не лише 

порушення 'ixнix прав та основоположних свобод, алей те, що духовний та iнтелектуальний 

потенцiал цих людей не задiюеться повною мiрою на користь широкого загалу суспiльства. 

Саме тому заходи направленi на подолання соцiальних стереотипiв та упередженоrо 

ставлення до людей з iнвалiднiстю в громадi, формування толерантного ставлення до дiтей 

та rромадян з iнвалiднiстю, сприйнятгя i'x як рiвноправних членiв суспiльства е досить 

актуальними i необхiдними сьоrоднi. 

2.4 План заходiв з реалiзац;;· проекту: 

Етапи Опис заходiв для Термiн 

реалiзацii здiйснення етапу реалiзацii 

етап 

Занятгя з психа- Вправи тiлесноi' терапii' Протяrом року 

емоцiйного 

розвантаження 

для дiтей та 

молодi з 

iнвалiднiстю 

для знятгя та 

вщновлення психо

емоцiйних станiв ( сухий 
басейн, дитячi irpoвi 

модулi, настiльний 

тенiс, гiмнастичнi мати, 

масажний ков ик) 

Арт

терапевтичнi 

занятгя для 

дiтей та молодi 

з iнвалiднiстю 

Психологiчна адаптацiя Протяrом року 

та психолопчна 

корекцiя. Проведения 

занять з метою 

подолання 

психотравмуючих 

ситуацiй пов'язаних з 

iнвалiднiстю 

( казкотерапiя, 

iзотерапiя, колюк, 

пiсочна те апiя) 

Клуб сiмейного Проведения зустрiчей, 

спiлкування арт-терапевтичних та 

просвiтницьких занять 

для батькiв, якi 

виховують дiтей та 

молодь з iнвалiднiстю. 

Клуб Стимулювання 

спiлкування для мотивацiйних процесiв 

молодi з i'x соцiалiзацii' та 
iнвалiднiстю формування 

вiдповiдальностi за 

власне житгя. 

Протяrом року 

Протяrом року 

Результати здiйснення 

етапу 

Розвиток вмiнь та 

навичок психо

емоцiйного 

розвантаження . 

Гармонiзацiя розвитку 

особистостi через 

розвиток здiбностi 

самовираження 1 

самопiзнання . 

Налагодження 

взаеморозумiння та 

полiпшення 

взаемовiдносин мiж 

членами родини у сiм ' i'. 
Формування здатностi 

сiм ' i' самотужки долати 
своi' труднощi. 

Розвиток навичок 

самостiйноrо житrя, 

самообслуговування, 

самопредставництва, 

~пiлк~l~ ня 
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функцiонування у 

суспiльству. 

Виставка Органiзацiя та 1 раз на пiвроку Розкриття творчого 
творчих робiт проведения виставки потенцiалу учасникiв та 
учасникiв творчих робiт, якi сприяння Ух творчого 

Програми з зробили дiти та молодь подальшого зростання. 

адаптацi"i та на арт-терапевтичних Пiдготовка до 
соцiалiзацi"i для заняттях в рамках Iнклюзивного 

дiтей та молодi проrрами. фестивалю творчостi 

з iнвалiднiстю. «Барви надiй». 

Iнклюзивний Проведения заключного 1 раз/рiк Проведено захiд, 
фестиваль IНКЛЮЗИВНОГО концерту, Листопад- учасникiв фестивалю 

творчостi виставки творчих робiт Грудень привпали 

«Барви надiй» учасникiв та привiтання заохочувальними 

учасникiв фестивалю. подарунками. 

Висвiтлено iнформацiю 

про захiд у ЗМI. 

Соцiальна Проведения екскурсiй Протягом року Гармонiзацiя 

адаптацiя дiтей взасмостосункiв мiж 
та молодi з членами родини, 

iнвалiднiстю, а iнтеграцiя в суспiльство, 
також сiмей, в розвиток навичок 

яких вони спiлкування в групах i 
виховуються сощум1. 

2.5 У часть громадськоi' органiзацii' в реалiзацii' проекту (людськi, фiнансовi ресурси 

тощо) 

Людськi ресурси OpraнiзaцiI, оргrехнiка, фiнансовi ресурси мiсцевого бюджету та 

спонсор1в. 

До участi в реалiзацi"i проекту залучаються фахiвцi з галузi права, медицини та iнших 

сфер опiкування, оргтехнiка, фiнансовi ресурси мiсцевого бюджету, спонсорсько"i i 

благодiйно"i допомоги. 

2.6 Очiкуванi результати реалiзацi'i проекту (вкажiть конкретнi якiснi та кiлькiснi 

результативнi показники) 

Пiдтримка сiмей, в якiй виховуються дiти та молодь з iнвалiднiстю; 

розвиток творчих здiбностей дiтей та молодi з iнвалiднiстю, розкриття Ух творчого 

потенцiалу; 

презентацiя себе та своi·х досягнень в Iнклюзивному фестивалi творчостi «Барви 

надiй» (близько 100 осiб); 
iнтеграцiя в суспiльство учасникiв, вiдкриття нових можливостей реалiзацiI себе 

через творч1сть; 

формування у громадськостi неупередженого ставлення ю; 

2.7 Можливiсть поwиреиия досвiду реалiза~ 



№ 

n/n 

1 

1 

1.1 

2 

2.1 

3. 

3.1 

Реалiзацiя таких програм забезпечить можливiсть для використання 

позитивного досвiду для подальших, бiльш масштабних, заходiв такого роду. 

Проведения подiбних заходiв в рамках програми (творчих фестивалiв, конкурсiв, 
виставок для mодей з iнвалiднiстю тощо), на нашу думку, можуть значно вплинути 

на розвиток активноi" громадянськоi" позицiУ осiб з iнвалiднiстю та нормальному 

функцiонуванню сiмей, якi виховують дiтей i молодь з iнвалiднiстю, а також сприяти 

формуванню толерантного ставлення до людей з iнвалiднiстю в громадi та заrалом 

у суспiльствi. 

Кошторис проекту 

Стаття витрат Рахунок витрат Сума коштiв 

державного 

бюджету, грн 

2 3 1 4 1 5 6 
РАЗОМ витрат за кошторисом 355000,00 

Органiзацiя i проведения х х х х 

занять з психоемоцiйного 

розвантаження (80 занять на 
рiк) 

lнструментарiй та засоби для Кiлькiсть х Вартiсть за х 

проведения занять: одиниць одиницю, rрн. 

(шт.) 

- дитячi irpoв i модулi 1 6000 6000,00 

- гiмнастичнi мати 1 1000 1000,00 

- масажний коврик 2 1000 2000,00 

Всього за статтею 9000,00 

Органiзацiя i проведения арт- х х х х 

терапевтичних занять для 

дiтей та молодi з iнвалiднiстю 

(80 занять на рiк) 
lнструментарiй та засоби для Кiлькiсть х Вартiсть за 

проведення занять: одиниць одиницю, грн. 

(шт.) 

- казкотерапiя (ляльковий теато) 1 5000 5000,00 
iзотеоапiя (пальчиковi фарби) 40 500 20000,00 

- колаж (тематичнi набори) 20 1000 20000,00 
пiсочна терапiя (набiр: 1 9000 9000,00 
ящик700х450хl 20 мм, 1 4000 4000,00 
пiсок 5 кг, 2 500 1000,00 
ящик для кiнетичного пiску, 1 500 500,00 
кiнетичний пiсок по 1 кг) 7 500 3500,00 

Всього за статтею 54000,00 
Органiзацiйнi послуги Кiлькiсть х Вартiсть за х 

проведения групових арт- одиниць одиницю, грн. 

терапевтичних занять для (заходiв) 

дiтей та молодi з iнвалiднiстю 

та зустрiчей Клубу 

спiлкування- забезпечення 

умов проведения заходiв. 

Послуги по обслуговуванню 54 заходи f.§,y, :,~~грн/ 1 захiд 13500 
проведення Клубу спiлкування ( 

~ 4J' --..;: .. ~,, 

q,,/ ,/ ~;i! _, . 

для молодi з iнвалiднiстю та '•&:-GPOlli.Й(;?, ~·,i1 ,"-

Клубу сiмейноrо спiлкування ~', 1 зю:~:с). ,t ~в ~1 .,, . 
Послуги по обслуговуванню 54 заход\ 1;\ • :, ·:.::~:i,~-~~ ,;,~1,~, Dн/ \ захiд 16200 
групових арт-терапевтичних ,,,,,, \)1 ,.,,, .,~ .,•27'2tf(,,}; , - ,. 

о~ J!l}~ ,,;_~ };: ., /J J/JU,.__ А_,,,-~ 



занять для дiтей та молодi з 
i нвал iднiстю 

Всього за статтею 29700,00 
4 Органiзацiя i проведения х х х х 

виставки робiт учасникiв 

Програми (1 раз на пiврокv) 
4. 1 Послуrи по обслуговуванню Кiлькiсть х Вартiсть за 

проведення виставки : послуг одиницю, грн. 

- послу ги анiмацi йноrо 2 10000 20000,00 
агентства 

Всього за статтею 20000,00 
5 Органiзацiя та проведения х х х х 

Iнклюзи вного фестивалю 
творчостi «Барви надiй» 

5.1 Перевезення обладнання Кiлькiсть Кiлькiсть Вартiсть за х 

одиниць (км) одиницю, грн. 

(послуr) 
Оренда машини для перевезення 1 50 - 2344,00 
призiв, подарункi в, орг. 
матерiалiв, роб iт учасникiв 
Всього за статтею 2344,00 

5.2 Послуги з виготовлення Кiлькiсть Вартiсть за х 

заохочувально'i продукцi'i одиниць одиницю, грн. 

учасникам фестивалю (шт.) 
Дипломи 100 20 2000,00 
Рамки для дипломiв 100 50 5000,00 
Парасоля з логотипом Фестивалю 100 250 25000,00 
Пакети з логотипом фестивалю 100 30 3000,00 

Солодощi для колективiв 5 наборiв 300 1500,00 

Всього за статтею 36500,00 
6 Соцiальна адаптацiя дiтей та Кiлькiсть х Вартiсть за х 

молодi з iнвалiднiстю, а також одиниць одиницю, rрн. 

сiмей, в яких вони 

виховvються 

6. 1 Послуги з орган iзацi'i одноденно'i 50 осiб 300 грн/ 1 особа 15000,00 
екскурсi"i на «Фабрика ялинкових 

прикрас» 

Послуги з органiзацi'i одноденно'i 50 осiб 770 грн/ 1 особа 38500,00 
екскурсi'i «Умань. Парк 

Софi'iвка» (з харчуванням) 

Послуги з органiзацi 'i одноденно'i 50 осiб 650 грн/ 1 особа 32500,00 
екскурсi'i «Трипiлля та Буцький 

каньйон» (з харчуванням) 
Послуги з органiзацi'i одноденно'i 50 осiб 700 грн/ 1 особа 35000,00 
екскурсi"i «Чернiгiв. Скарби 
п i внiчно'i столицi» 
(з харчуванням) 

Послуги з органiзацi'i одноденно"i 50 ос iб 800 грн/ 1 особа 40000,00 
екскурсi'i «Укра"iнське село i 
Радомишль» 

Всього за статтею 161 000,00 
7 Адмiнiстративнi витрати Кiлькiсть х Вартiсть за х 

одиниць f0'-"; - - ~ одиницю, грн. 

Матерiальне заохочення для 2- 12 м iс. " " ,,,. "~ 34800,00 7.1 - . \> -;tp· ·, -·-:.,..~,,,, · 900 грн 
'1>,,, , .. , . . ' 

х залучених працiвникiв (2 х : . f, 

· - (!~·orlEЙCbK~I{ -;, ~ Q 1
11 

1450) Q,,;· . 
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12 мiс. t: ·- ;'р3 -~ грн 7656,00 - Нарахування на МЗ: ,~ . IHBAЛIДIB" . 
(2 особи х 22%) - l ' ·: 1 tyfiн;ф, l'J1 1a• 1 н1и , ' ' ,1 ' / 
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8 
Всього за статтею 
Загальна с ма: 

• До кошторису не можуть бути включенi такi види дiяльностi: 
надання фiнансовоi' пiдтримки для участi в довгострокових навчаннях i тренiнгах; 
Закупiвля товарiв будь-якого виду, що становить 60% бюджету; 
видатки на придбання основних засобiв ; 
будiвництво та кап iтальн11 й ремонт, придбання нерухомостi ; 
створення фiнансових фондiв; 
органiзацiя i проведения розважальних заходiв; 
проведения довгострокових наукових або технiчних дослiджень; 
органiзацiя та проведення фуршетiв, банкетiв, обiдiв тощо; 
здiйснення дiяльностi релiгiйного та полiтичного характеру . 

42456,00 
355000,00 

Пiдпис керiвника громадськоУ органiзацi'i _ __J~~~~~~~f--;[:J-----(ШБ) 
Печатка громадськоi opraнiзaцii 









ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ 

"€вропейський захист прав iнвалiдiв" 

вул. Академiка Тупощ:ва, буд. 20-д, кв. 24, м. Киiв, 04128 тел. 0978993771 

Вих. № 8/1/20 
вiд «24» вересня 2020 р. 

Довiдка 

Громадська органiзацiя «€вропейський захист прав iнвалiдiв» iнформуе, 
що станом на 25 вересня 2020 року заяви на участь у конкурсному вiдборi 
громадських органiзацiй для надання фiнансово·i пiдтримки з бюджету мiста 

Киева на 2021 рiк до мiськоi" конкурсноi" кoмicii" та iнших районiв мiста Киева 
громадська органiзацiя «€вропейський захист прав iнвалiдiв» не подавала. 

Керiвник В. ПОТIХА 
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2. ст.• = ст.S + ст.7 + ст.9 + ст.15 

4. ст. 18 ~ ст. 14 • ст. 1 S 
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\11формацiю подавати разом з а11алiтичною запискою, яка мае м iститн поясне11ня щодо укладе11их договорiв поза системою електронних державннх закупiвель. 



Повiдомлення про прийняття звiтноi форми 

Назва територiалъного органу УДКСУ у Шевченкiвсъкому районi 
Казначейства: 

Установа: Громадсъка органiзацiя "€вропейсъкий захист прав iнвалiдiв" 
Код за €ДРПОУ: 40202782 
Назва звiту : Супровiдний лист 

Звiтна дата: на 01 сiчня 2020 року 
Вид звiтноУ форми: Фiнансова звiтнiстъ 

Перiодичuiстъ: рiчна 

Бюджет: Мiсцевий бюджет 

Фонд 

Код бюджету: 

I<m< (КТШ<ВКМБГГКВКБМС): 

Назва статусу Дата Користувач Комектар 

Внесе11ИJ1 давнх 11.01 .2020 13:25:50 ПorixaBB 

Вiдправлено звiтнi= в ду_у 11.01 .2020 13:26:04 ПorixaBB 

Пiдпнс хазначея 11.01.2020 13:55:20 Глюэа АО 

Вiдправник: Гmоза АО 

Отримувач: ПотiхаВВ 

Час вiдправлення повiдомлення: 11.01.2020 13:55:20 
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ГРОМАДСЬКА ОРГ АНIЗАЦIЯ 

"€вропейський захист прав iнвалiдiв" 

вул. Академiка Тупош:ва, буд. 20-д, кв. 24, м. Киi"в, 04128 тел.0978993771 

Вих . № 8/2/20 
вiд «24» вересня 2020 р. 

Довiдка 

Громадська органiзацiя «€вропейський захист прав iнвалiдiв» iнформуе, 
що у зв'язку з поширенням на територii' Украi'ни гостроi' респiраторноi' хвороби 
COVID-19 та хворобою голови Громадсько'i органiзацii' «€вропейський захист 
прав iнвалщш» виникла затримка з вiдкриттям рахункiв у використаннi коштiв у 
2020 роцi. 

Громадська органiзацiя «€вропейський захист прав iнвалiдiв» гарантуе 
провести необхiднi платежi згiдно з кошторисом до 15 грудня 2020 року. 

Наданий час рахунки вiдкритi та пiдготовленi проекти договорiв 
вiдповiдно до кошторису 2020 року. 

Керiвник В . ПОТIХА 


