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Форма 

опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації 

Проект Соціальна адоптація осіб, які повертаються з місць позбавлення волі 

Найменування інституту громадянського суспільстваГромадська організація «Кияни – за чисте 

місто»  

 

1. Анотація 

 

назва проекту  

Соціальна адоптація осіб, які повертаються з місць позбавлення волі 

 

найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект 

Громадська організація «Кияни – за чисте місто» 

 

актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано 

Проект має за метусприяти соціалізації  осіб, які відбули покарання у виховних та виправних  

колоніях та після звільнення повертаються додому. Щороку декілька тисяч осіб повертаються до 

м. Києва відбувши покарання у різних виправних закладах, значна кількість їх втратила навики 

соціалізації, немає роботи, відсутні професійні навички для можливого працевлаштування. Деякі 

розчаровані у житті, озлоблені, готові до рецидиву. Таких людей намагаються завербувати 

злочинні організації та кримінальні угрупування, і дехто немаючі перспективи у житті, маючи 

пристрасть до заборонених психотропних та наркотичних речовин піддаються на уговори 

злочинців, скоюють протиправні порушення 

 

заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту 

Даний проект враховує психологічні особливості осіб, які перебували у місцях позбавлення 

волі. Акцент робиться на розвитку позитивних рис особистості та розкритті здібностей (творчих,  

інтелектуальних). 

З цією метою планується організація постійно діючого центру по соціальній адоптації осіб, 

які повертаються з місць позбавлення волі додому. У центрі будуть працювати волонтери серед 

яких психологи, правники, фахівці з працевлаштування, фахівці які будуть розкривати творчі 

навики та навчатимуть потрібних суспільству професій. 

Буде створена творча студія у якій фахівці будуть розкривати творчі можливості таких осіб, 

залучати їх до творчого життя. 

Одним з головних завдань проекту є навчання осіб, які повертаються з місць позбавлення 

волі сучасним потрібним суспільству професіям – цирульник, кравців, кухарів, кондитерів, 

телефонних операторів, комп’ютерних фахівців, дизайнерів. 

Для осіб які мають бажання зайнятись бізнесом – будуть проведені курси по організації 

власного бізнесу. 

Готовність сприяти реалізації проекту та брати в ньому участь висловили Головне 

територіальне управління юстиції у м. Києві та Державна служба зайнятості (листи додаються). 



2. Загальна інформація, що подається за схемою: 

 

історія організації, дата створення 

Громадська організація «Кияни – за чисте місто» створена у січні 2014 року ініціативними 

людьми, які ставлять за головну мету діяльності поліпшення умов життя киян, створення у місті 

сприятливих та комфортних умов життя, вирішення нагальних соціальних та екологічних 

проблем. 

Організація офіційно легалізована 13 лютого 2014 року. 

основна мета діяльності організації 

Метою діяльності організації єзадоволення та захист законних соціальних, освітніх, 

економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, а 

також сприяння розвитку висококультурного громадянського суспільства в місті Києві. 

Основні завданнями КЧМ полягають у сприянні: 

розвитку цивілізованого і культурного громадянського суспільства шляхом розвитку 

місцевого самоврядування в місті; 

покращенню екологічного стану міста; 

розвитку благоустрою; 

запобігання знищення та руйнування міста, особливо історично-культурних споруд та 

об’єктів. 

структура та кількісний склад організації 

Організація діє на території міста Києва та об’єднує 127 осіб. 

структура керівних органів організації 

Вищим керівним органом організації є Загальні збори, на яких вирішуються усі головні 

питання діяльності організації. 

В період між Загальними зборами керівним органом є Правління. 

Загальні збори обирають Голову організації, який є керівником організації та здійснює 

діяльність від імені організації, представляє організацію у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, установами та організаціями. 

інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 

бюджетних коштів та інших джерел фінансування 

Протягом чотирьох років свого існування організація реалізовувала різноманітні проекти 

спрямовані на поліпшення життя киян та розвиток нашого міста. Для виконання цих проектів 

залучались власні кошти членів організації та кошти підприємців для спільного вирішення 

актуальних проблем міста. 

За підтримки нашої організації у 2015-2017 роках спільно з Всеукраїнською молодіжною 

громадською організацією «Європейська інтеграція» за фінансової підтримки Міністерства молоді 

та спорту України реалізовано проект по соціальній підготовці неповнолітніх, що перебувають у 

місцях позбавлення волі, до життя у суспільстві через навчання таких осіб «Організація курсів 

професійної підготовки в спеціальних закладах для сприянню працевлаштуванню неповнолітніх, 

які звільняються з місць позбавлення волі». На реалізацію проекту було використано 585 тисяч 

грн. бюджетних коштів, фінансових порушень не допущено. 



3. Опис програми має містити наступне: 

проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення 

проблеми передбачаються проектом?  

Зростання кількості злочинів, скоєних особами, які повернулись з місць позбавлення 

волі, є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. Кримінальна активність – це дуже 

небезпечне соціальне явище, оскільки завдає шкоди не тільки суспільству, а й деформує 

особистість правопорушника. В разі відсутності соціально-психологічної допомоги особам, які 

повертаються з місць відбуття покарання, виникає висока ймовірність втягнення їх на шлях 

рецидивної  злочинності. Тому вкрай необхідно проводити заходи, спрямовані на соціальну 

адаптацію таких осіб. 

В державній системі створена досить розвинута мережа органів, які займаються 

питаннями профілактики негативних явищ в суспільстві, але, в наслідок об’єктивних причин 

(недостатнє фінансування, застаріла матеріальна база, дефіцит кадрів тощо), проблеми, 

пов’язані зі злочинністю  залишаються не вирішеними. 

Громадські організації, враховуючи психологічні особливості таких осіб будують свою 

роботу за методом “дійти до кожного”. І як свідчить вітчизняний та світовий досвід – він 

найбільш результативний. Бувші засуджені, спілкуючись з представниками громадськості, мають 

можливість відчути свою значимість, отримують надію змінити своє життя після звільнення, що є 

основою для їх ресоціалізації та подальшої адаптації у суспільстві.  

Соціальна адаптація осіб, які повертаються з місць позбавлення волі додому буде 

здійснюватися шляхом організації постійно діючого центру по соціальній адоптації осіб, які 

повертаються з місць позбавлення волі додому. У центрі будуть працювати волонтери серед яких 

психологи, правники, фахівці з працевлаштування, фахівці які будуть розкривати творчі навики 

та навчатимуть потрібних суспільству професій. 

Буде створена творча студія у якій фахівці будуть розкривати творчі можливості таких осіб, 

залучати їх до творчого життя. 

Одним з головних завдань проекту є навчання осіб, які повертаються з місць позбавлення 

волі сучасним потрібним суспільству професіям – цирульник, кравців, кухарів, кондитерів, 

телефонних операторів, комп’ютерних фахівців, дизайнерів. 

Для осіб які мають бажання зайнятись бізнесом – будуть проведені курси по організації 

власного бізнесу. 

пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект 

Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування 

громадянської культури. 

мета проекту 

Соціальна адаптація осіб, які повертаються з місць позбавлення волі додому та їх 

працевлаштування, зменшення кримінальної злочинності. 

завдання проекту 

- зменшення криміногенної обстановки у Києві; 



- соціальна профілактика осіб, які повертаються з місць позбавлення волі; 

- залучення осіб, що скоїли правопорушення, відбули покарання, та повертаються до 

місця постійного проживання до суспільного життя; 

- розвиток творчих здібностей осіб; 

- навчання осіб, які повертаються з місць позбавлення волі новим професіям, для 

забезпечення їх працевлаштування, залучення їх до організації власного бізнесу. 

план виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

Таблиця 1 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк реалізації етапу Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

 Інформаційно-
методичний 

 створення 
організаційного 
комітету, залучення 
зацікавлених осіб, 
установ та організацій 

розробка та 
виготовлення 
інформаційно-
методичних матеріалів 

висвітлення ходу 
реалізації проекту в 
ЗМІ та мережі Інтернет 

 Квітень  

 

 

Квітень 

 

 

постійно 

 

 Потьомкін О.В. голова 

 

 

Кіт М.Я. керівник методичного 
відділу 

 

Савченко О.М. пресс-секретар 

 

 Соціально-
психологічна 
допомога 
особам, які 
повертаються 
з місць 
позбавлення 
волі 

 Організація постійної 
роботи громадської 
приймальні для осіб, 
які повертаються з 
місць позбавлення волі 

Соціально-
психологічна допомога 
особам, які 
повертаються з місць 
позбавлення волі 

Робота майстерні по 
розкриттю творчих 
здібностей 

Правова допомога по 
відновленню 
документів 

Майстерня нових 
професій, навчання 
сучасним професіям та 
навикам 

Курси по створенню 
власного бізнесу 

 Травень-вересень 

 

 

Травень-вересень  

 

 

Травень-вересень 

 

Травень-вересень 

 

Травень-вересень 

 

 

Травень-вересень 

 Потьомкін О.В. голова 

 

 

Ткач М.С. психолог 

 

 

Баранова І.В. керівник творчого 
напрямку 

 

Томченко С.В. начальник 
юридичного відділу 

Корж В.Л. художник 

 

Артемчук О.О., керівник центру з 
професійної орієнтації та 
створення власного бізнесу 



Організація 
працевлаштування 
осіб, які повертаються 
з місць позбавлення 
волі 

 

Травень-вересень Самойленко В.О. волонтер 

Аналіз 
результатів 
проекту 

Підготувати 

фінансовий та 

тематичний звіти 

 

Вересень  Потьомкін О.В. голова 

 

 очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту 

(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому вираженні) 

- залучення 3000 киян, які повертаються з місць позбавлення волі до життя у сучасних 

умовах, їх соціальна адоптація; 

- надання правової допомоги 2000 осіб, які повертаються з місць позбавлення волі у 

відновленні документів та правочині; 

- професійна орієнтація 1000 осіб, які повертаються з місць позбавлення волі; 

- залучення 500 осіб, які повертаються з місць позбавлення волі до творчості; 

- привернення 100 осіб до зайняття власним бізнесом; 

- поліпшення криміногенної обстановки у м. Києві. 

 цільова аудиторія на яку спрямовано проект 

засуджені кияни, що відбули покарання та повертаються з місць позбавлення волі додому 

 способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 

(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 

громадськості) 

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 ЗМІ та КМДА.   

 організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, 

телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках 

проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)? 

Проект реалізується членами організації, з залученням усіх зацікавлених осіб 



 яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту? 

З бюджету Києва залучається – 199 000 грн. 

Організація вкладає - 68 750 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише ті витрати, 
які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2: 

Таблиця 2 

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

Сума коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 

грн. 

Сума 
коштів з 
інших 

джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн. 

Загальна 
сума коштів 

на реалізацію 
проекту, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Оренда приміщення 
для роботи 
громадської 
приймальні та 
навчання 

 10 000  
грн/місяць х 5 

місяців 

0 0 50 000 50 0000 

2 Оренда обладнання 

- монітор 22’ 
 

- телевізійна 
плазма 50’ 
 
 

- ноутбук 
 

- принтер 
 

 
- обладнання для 

художньої 
студії 
(мольберти, 
постамент, 
полотно, 
краски 
акварельні та 
гуаш, крейда, 
вугіль, лак) 

- обладнання для 
підготовки 
перукарів 
(стільці 
перукарські, 
дзеркала, 
ножиці 
спеціальні 
механічні та 
електричні, 
фени, шампуні 
та гелі) 

- обладнання для 
підготовки 
кондитерів 
(столи, печі 
електричні, 
мікрохвильові, 
духові шафи, 
набір посуду та 

 

1 000 грн. х 5 
місяців 

3 000 грн.х 5 
місяців 

 2 000 грн. х 5 
місяців                    

1 750 грн.х 5 
місяців 

5 000 грн. х 5 
місяців 

 

 

 

 

8 000 грн. х 5 
місяців 

 

 

 

 

8 000 грн. х 5 
місяців 

 

 

 

 

5 000 

 

15 000 

0 

0 

 

25 000 

 

 

 

 

40 000 

 

 

 

 

 

40 000 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

10 000 

8 750 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 000 

 

15 000 

10 000 

8 750 

 

25 000 

 

 

 

 

40 000 

 

 

 

 

 

40 000 

 

 

 



приладдя) 
 

- обладнання для 
підготовки 
дизайнерів 
(столи, 
розкрійне 
обладнання, 
швейні 
машини, 
оверлок, набір 
ножиць, 
тканини та 
фурнітура)  

 

7 000 грн. х 5 
місяців 

 

 

35 000 

 

 

0 

 

0 

 

35 000 

 

3 Поліграфічні послуги 

- буклети А4 
 

- афіші А2 

 

10 000 шт. х 2 
грн.                        

2 000 шт. х 9,50 
грн. 

 

20 000 

19 000 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

20 000 

19 000 

  РАЗОМ:  199 000 0 68 750 267 750 

5. 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, 
особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної 
ефективності їх використання 

Для роботи громадської приймальні, де правники будуть надавати консультації та місця де 
відбуватиметься навчання за рахунок власних коштів буде орендоване приміщення. 

Для обладнання приміщення будуть орендоване відповідне технічне обладнання, частина оренди 
обладнання буде здійснена за кошти організації (ноутбук та принтер), інше обладнання за 
рахунок бюджетних коштів, ціни обладнання за яким воно буде орендовано становлять 
мінімальні на ринку.  

Для інформування осіб, які звільняються з місць позбавлення волі та їх близьких, для залучення 
їх до участі у проекті по соціалізації, правовій допомозі навчанню професіям будуть виготовлені 
буклети та афіші. 

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники, 
волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту 
(окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації). 

Організація має власний офіс обладнаний двома комп’ютерами, принтером, сканером, засобами 
зв’язку. Ми забезпечимо весь підготовчий процес до реалізації проекту, розробимо макети 
поліграфічної продукції та залучимо волонтерів. 

30 підготовлених волонтерів, які приймали участь у програмах по роботі з засудженими особами 
під час їх соціальної адоптації та професійної підготовки до працевлаштування, осіб які 
звільняються з місць позбавлення волі. 

 

Керівник інституту громадянського суспільства __________________ Потьомкін О.В. 

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

М.П. 
05 лютого 2018 року 


