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Проект «Срібний Компас» 

Найменування інституту громадянського суспільства Громадська організація «Центр 
Політичної освіти» 02140, вул. Вишняківська, 9, 99 м. Київ тел. 0995475585 

1. Анотація.  
«Срібний Компас» - просвітницький проект для людей старшої вікової групи (від 55 р.). 

Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми його створено. Сучасні суспільства і 
поп-культура орієнтовані лише на молодь. Громадяни старшої вікової групи (від 55 р.) – 
найменш захищена і найбільш уразлива група суспільства. Їх покоління пройшло через різні 
випробування і потрясіння – післявоєнний голод, репресії, недовгу хрущівську «відлигу» і 
застій, війну в Афганістані, Чорнобиль, розвал СРСР, втрату роботи, кризи і нині опинилось 
поза увагою суспільних інституцій, що підтримують культурний розвиток. Люди віком за 55 
зазнають вікової дискримінації (ейджизм) у всіх сферах суспільного і економічного життя. 
На відміну від країн Європи, в Україні в бізнес-центрах і офісах ви не зустрінете жінок і 
чоловіків 50-60 років. Їм здебільшого пропонують некваліфіковану і малооплачувану 
рутинну роботу, на яку не погоджується молодь: прибиральниками, касирами, 
консьєржками, вони роздають листівки біля станцій метро, підмітають вулиці, прибирають 
сніг. Пропрацювавши все життя, українці змушені на схилі років їхати найматись прислугою 
до своїх ровесників у Європі, аби забезпечити собі мінімальне проживання і допомогти 
дітям. Саме вони становлять другу за чисельністю вікову групу трудових мігрантів. На жаль, 
і морально, і матеріально їм доводиться жити важче ніж будь-коли, зараз, у себе на 
Батьківщині. Після виходу на пенсію їхнє активне соціальне життя і особистісна 
реалізація зупиняється. Якщо про них згадують, то в контексті жалю, бідності і немочі, 
відкупаючись благочинними подачками перед святами, хоча їм так само потрібна гідність. 
Серед них є науковці, фахівці з унікальним досвідом, які можуть і хочуть бути корисними 
суспільству і Батьківщині: передаючи досвід, беручи участь в суспільно важливих справах, 
доки є сили і бажання. Відчуття непотрібності старить і глушить. Письменниця Оксана 
Забужко говорить про важливість зв’язку поколінь, якої бракує нашому суспільству. І 
справді, нам бракує мудрості, а між молодим і старшим поколінням – світоглядна прірва, 
хоча насправді все може бути інакше. 

Революція гідності і події на Сході допомогли побачити, скільки завзятих і мудрих старших 
людей є поряд у часи випробувань. Допомагаючи постраждалим на Майдані, ми чули від 
них: «вийшли, щоб захистити наших дітей», «краще пожертвую собою, щоб молоді жили» - 
дуже щирі і зворушливі слова. Вони допомагали будувати барикади і розбирати бруківку, 
допомагають плести маскувальні сітки, збирають речі, продукти, заготовлюють консервацію, 
в’яжуть теплі шкарпетки і передають бійцям на Сході. Їм хочеться відчути себе потрібними!  

А про вікову групу (60+) політики згадують тільки напередодні виборів, маніпулюючи і 
щоразу обманюючи їх обіцянками підвищити рівень життя і соціальної допомоги, наче вони 
не заслужили на це за промовчанням. Використовують їхню емоційну й фінансову 
уразливість: підкупами, маніпуляціями. Засуджучи їх за вибір голосувати за «найбільше 
зло», ми не задумуємось: а що, якщо це - єдина можливість для них привернути до себе 
увагу? Рано чи пізно ми самі постаріємо і зіштовхнемось з тими ж проблемами, якщо не 
спробуємо змінити щось зараз.  

2019 року нас очікують політичні вибори, і політики знову використовуватимуть старших 
людей, знаючи їхню вразливість. Поки не пізно, варто допомогти їм відчути себе 
потрібними, зорієнтуватись в політичних і правових аспектах, залучити їх незгаслий 
потенціал до конструктивної діяльності. 



Проблема: Залишені поза увагою суспільства, люди старшої вікової групи окрім 
матеріальних проблем, відчувають ізоляцію і непотрібність, наче вони - баласт для родини і 
країни. Соціологи і політики прямо згадують про «скорочення доживання». Внаслідок 
фінансових і інфраструктурних проблем, люди старшого віку не можуть дозволити собі 
подорожі або відвідання платних культурних заходів (наприклад, кінотеатрів), їм ніде 
збиратись для організації власного дозвілля, вони згасають вдома перед телевізорами, 
шукають спілкування на лавочках під під’їздами, замикаються в собі, потерпають від 
депресії і чекають на смерть. Як це – відчувати себе «невигідними» у власній країні?  

Проект «Срібний Компас» спрямований на підтримку і соціалізацію людей старшої 
вікової групи шляхом просвітницьких заходів на тему політичної і правової освіти, 
підвищення громадянської культури і сприяння самоорганізації для захисту своїх прав 
і представництва інтересів в органах державної влади і самоуправління.  

 

2. Загальна інформація: 

Історія організації, дата створення. Громадська організація «Центр Політичної Освіти» 
створено 14.04. 2000 року молодими ентузіастами і активістами. 2002-2004 р.р. ГО «ЦПО» 
бере активну участь в проектах, пов’язаних з розвитком демократії, політичної освіти і 
прозорістю виборчого процесу. Активісти і співзасновники організації брали участь в 
просвітницькій діяльності на підтримку Майдану 2003-2004 р.р., організовували і 
проводили всеукраїнський тур «Схід і Захід Разом», вели просвітницьку діяльність щодо 
прозорості виборів, підвищення політичної і правової освіти громадян, знань про права 
виборців, створювали освітній контент для демократизації і прозорості виборчого 
процесу.  

Мета діяльності ГО «ЦПО» –розвиток і зміцнення демократії, прав людини. Цілі організації - 
розвиток громадських ініціатив, просвітництво, політична і юридична освіта, культура, 
верховенство права, соціальні ініціативи, активізація громадянської позиції населення.  

Структура та кількісний склад організації Організація складається з основного складу: трьох 
осіб-співзасновників, які працюють на громадських засадах (юрист, за сумісництвом експерт 
з комунікацій, адвокат і політичний консультант), та залучених фахівців-волонтерів в 
кількості 5-и осіб:  

• фінансист і технічний радник,  
• системний адміністратор (за сумісництвом ІТ-фахівець),  
• ІТ-експерт (залучається на платній основі за потреби),  
• помічник-асистент-координатор проектів, 
• бухгалтер (залучається на платній основі). 

Структура керівних органів організації: Голова та два члени правління. 

Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок 
бюджетних коштів та інших джерел фінансування. У 2003 році ГО «ЦПО» отримала 
найбільший за свою історію грант від Єврокомісії на проекти, присвячені забезпеченню 
демократизації і прозорості виборчого процесу в Україні (на суму EUR 300 000), який був 
успішно і повністю виконаний, подано і затверджено звіт. Після тривалої перерви, за участю 
новозалучених активістів, а згодом – членів правління 2015-2016 р.р. було проведено ряд 
заходів: зйомки документального фільму про Майдан 2013-2014 р., презентацію проекту для 
збору коштів на виробництво фільму. Після презентації відбулась організована публічна 
дискусія в приміщенні Національного Історичного Музею України із залученням публічних 



осіб, героїв Майдану, фахівців з історії і політики, авторів ідеї і концепції майбутнього 
документального фільму. Про цю подію є відеосюжет з прямого ефіру телеканалу «Еспресо 
ТВ» (https://www.youtube.com/watch?v=oV1gXr_ImFU&t=9s ) з коментарем організаторки і 
головного спікера заходу. Ці заходи організовані коштом волонтерів та активістів без 
залучення бюджетних коштів. В мережі facebook власним коштом і зусиллями учасників ГО 
«ЦПО» створено і постійно ведеться дві сторінки, присвячених проектам організації, 
поширюються експертні думки і коментарі щодо поточних політичних подій в Україні, 
просвітницькі матеріали і інформація. Для розвитку і втілення нових проектів оновлена 
організація потребує залучення коштів, що спонукало нас подати свої проекти на міський 
конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». 

3. Опис програми: 

Проект створено на вирішення проблеми політичної і правової освіти, підвищення 
громадянської свідомості мешканців м. Києва віком від 55 років, сприянню їх соціалізації, 
самоорганізації для захисту своїх прав і інтересів.  

Методом вирішення проблеми є створення дружнього середовища для саморозвитку, 
підвищення рівня ерудиції, правової і політичної освіти, здобуття знань і нових соціальних 
зв’язків через спілкування в процесі відвідувань просвітницько-культурних заходів у вигляді 
лекцій, семінарів, воркшопів, спілкування з політологами, соціологами істориками, митцями, 
іншими діячами м. Києва. Мовою проекту є українська.  

Поряд з просвітницькою метою, ми, автори проекту, ставимо завдання допомогти людям 
старшого віку стати активнішими, зменшити відчуття самотності, непотрібності, вирішити 
проблему браку культурного середовища. Спілкуючись між собою, знаходити однодумців, 
позбуватись депресивного настрою, а відтак – поліпшувати власний емоційний комфорт і 
настрій, продовжувати активне життя в зрілому віці. 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект. За допомогою 
просвітницьких заходів організатори проекту «Срібний Компас» згуртують киян старшого 
віку за спільністю цінностей і інтересами в єдину спільноту, спроможну до самоорганізації 
задля захисту своїх громадянських, культурних і соціальних інтересів.  

Мета проекту. Підвищення рівня політичної і правової освіти і самоорганізації 
громадян старшого віку через просвіту, посилення громадянської  активності, 
відповідальності виборців, реінтеграції до активної громади  м. Києва.  

Цілі і завдання проекту: 

Організація і підтримка просвітницьких заходів у вигляді лекторіїв і воркшопів із 
залученням видатних діячів культури, історії, політичних експертів, запрошення 
представників політичних рухів і партій (без права агітації) до освітніх лекцій на тему 
політики і права, виборчого процесу, зміцнення демократії і громадянського суспільства. 

У неформальному спілкуванні після лекцій і семінарів, громадяни віком від 55 р. зможуть 
знайти однодумців для втілення ідей, захисту прав і задоволення своїх потреб і інтересів 
серед ровесників, мешканців м. Києва.  

Строк виконання проекту –12 місяців, починаючи з дати одержання фінансування. Строк 
проведення заходів –з травня 2018 р. по червень 2019 р. Періодичність заходів – мінімально 
– раз на місяць – лекторій. Додатково - воркшопи. Місце проведення – м. Київ. Всього 
заходів в кількості 12 лекцій і 6 воркшопів в 2018 р. і 2019 р.  

Календарний план виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=oV1gXr_ImFU&t=9s


Таблиця 1 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк реалізації 
етапу 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, посада) 

Квітень 2018 
р. 

Підготовчий етап: 
складання плану, 
укладення договорів, 
організаційні дії 

1 місяць Панченко І., Копил О., Савелко С. 

 Травень 
2018 р – 31 
грудня 2019 
р. 

 6 лекцій і 3 воркшопи  6 місяців  Панченко І., Савелко С. 

 Січень -
червень  
2019 р. 

 6 лекцій і 3 воркшопи    6 місяців  Панченко І. Савелко 

Червень 
2019 р. 

Подання звіту по 
проекту 

1 місяць Панченко І., Пальнюк В., Савелко 
С. 

Червень 
2019 

Опціонально – за 
необхідності 

Надання 
консультативної 
підтримки для 
реєстрації ГО для 
представництва своїх 
інтересів 

Пальнюк В., Савелко С. 

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту: 

1. Не менш як 60% опитаних постійних відвідувачів розуміють і називають відмінності 
класичних політичних доктрин (консерватизм і лібералізм) 

2. Не менш як 60% опитаних постійних відвідувачів розуміють і називають відмінності 
соціальних моделей: «патерналістська», і «ліберальна» 

3. Не менш як 60% опитаних постійних відвідувачів розуміють і дають визначення 
поняттям «корупція», «Підкуп виборців» і негативно ставляться до цих явищ 

4. 70% опитаних розуміють, яким чином формується державний і місцевий бюджети 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: мешканці м. Києва віком від 55 років. 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту: сайт Центру 
Політичної Освіти і сторінки в соцмережі Facebook, телеканал «Київ», «Еспресо ТВ», сайт 
тижневика Український Тиждень, особистий блог Ірини Панченко в Facebook, 
https://kiev.vgorode.ua/, роздача листівок, реклама розміщена в метрополітені; 

Додаткові кошти в розмірі 5-10 % від загальної реалізації проекту очікується отримати з 
приватних джерел – особистих внесків організаторів та волонтерів на потреби проекту 
шляхом розповсюдження пропозиції щодо викупу абонементів (резервування місць) серед 
громадян для своїх батьків, благодійників – для самотніх громадян старшого віку та 

https://kiev.vgorode.ua/


благочинними послугами супроводу заходів (гарячі напої і частування під час перерви) з 
боку власників приватних закладів харчування м. Києва  

5. Кошторис витрат на реалізацію 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 

2 Оренда одного 
приміщення  

1000 грн/ 2 год х 
18 =36 000 

36 000  0  0  36 000 

 3 Оренда технічного 
обладнання – 
аудіотехніки 
(мікрофони, 
підсилювачі, 
колонки тощо)  

1000 грн./год. х 2 
год.=1000х18= 

36000 

 

36 000  0 0  36 000  

4 Витрати на супровід 
(монтаж, демонтаж, 
підключення 
техніки, 
розставлення-
прибирання 
стільців) 

1000грн/захід  

500х2 особи 

18000 0 0 18 000 

5 Ноутбук Dell 50 000  0 0 50 000 50 000 



6 Друк листівок  5000 шт 
(повноколір, 
двосторонній 

друк) - 1860,00 х 5 

9 300 0 0 9300 

7 Створення і 
контент-
менеджмент сайту 
проекту 

10 000 грн. + 
5 000= 15 000 

15 000   15 000 

8 Домен 1700 1700   1700 

9 Хостинг  3 000 3000   3 000 

10 Контент-
менеджмент 
сторінок в Facebook  

Не менш ніж 2 
виходи на місяць 

200 грн х36= 7200 

6х50грн=3000 -
Звітні виходи  і 

анонси 

7200   3000  10200 

11 Реклама на 
лайтбоксах в 
метрополітені  

20 000/1-1,5міс 20 000 0 0 20 000 

12 Забезпечення 
роботи лекторію  

41900 41900 0 0 41900 

13 Координація роботи 
лекторію  

500/захід х 
18=9000 

9000   0                  0 9000 

14 Друк анкет  
Анкета формат - 
210х297 мм 80 г / 
м2 офс, 4000 шт 
ч.б, двосторонній 
друк) - 1840,00 грн 

 

1840 0 0 1840 

15 Роздача листівок 100 грн/год= 5 
чол.=(500х2)х25= 

0 0 25000 25 000 

16 ВСЬОГО:  198940  78000 276940 

17 РАЗОМ:     553880 

 

 



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: 

2.2.Оренда приміщення становить 36 000 грн. Важливо, щоб заходи проводились в гарному з 
точки зору естетики і комфорту і належно обладнаному приміщенні (не в соцзабезі, 
поліклініці чи інших установах, які викликають негативні асоціації, чи які громадяни 
змушені відвідувати за потребою), в яких учасники заходів зможуть почуватись вільніше, 
відволіктись від гнітючої та набридлої домашньої обстановки. Тому використовуємо 
залучення коштів для оренди таких приміщень за середньою ціновою категорією.  

3.2. Оренда обладнання становитиме 36 000 грн. Для забезпечення максимальної зручності 
проведення заходів.  

4.2. Витрати на супровід (18 000) – враховуючи вік цільової аудиторії, необхідні для 
забезпечення перенесення вантажу і важких предметів, грамотної інсталяції і деінсталяції 
обладнання. 

5.2. Ноутбук Dell вартістю 50 000 грн. – внесок організації, для забезпечення трансляції 
аудіовізуальних презентацій. 

6.2. Друк листівок (9300 грн.) необхідний для широкого інформування цільової аудиторії про 
проект та заходи, адресу, час і місце проведення, тематику заходів. З цією ж метою потрібні 
кошти на рекламу в метрополітені  - 11.2 (20 000) 

7.2. Створення і контент-менеджмент сайту (15 000 грн.) а також супутні витрати (8.2 і 9.2.) – 
задля залучення ширшого кола ЦА, а також партнерів і благодійників, волонтерів, 
привернення уваги до проекту і залучення допомоги. 10.2 – контент менеджмент сторінки в 
соцмережі Facebook  

12.2 Забезпечення роботи лекторію дозволить залучити найкращих фахівців і експертів 
(41900), діяльність яких є основним видом і джерелом доходів.  

13.2. Координація роботи лекторію (9 000) дозволить залучити фахівця для підготовчої 
роботи: пошуку приміщень і обладнання для проведення заходів організації, складання і 
узгодження плану-графіку заходів, пошуку і комунікації зі спікерами, організаторами і 
учасниками проекту, узгодженням макетів для реклами, забезпечення укладення і виконання 
договорів з постачальниками, збору документації для звітності.  

14.2 – Друк анкет (1840 грн.) забезпечить зворотній зв’язок з учасниками проекту, 
визначення ступеню виконання проекту. Складання і макет анкет забезпечена власними 
силами Організації. 

15.2 Роздача листівок (25 000 грн.) передбачається силами волонтерів і Організації.  

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) 

• з інших джерел плануємо залучити кошти для частувань (кава-чай), звертаючись до 
власників закладів харчування, аби учасники змогли підкріпитись, поспілкуватись за 
чаюванням чи кавою. 

• як уже зазначено вище, агітуватимемо друзів проекту і осіб-благодійників 
забезпечувати резервування місць для активних учасників (їхніх батьків або просто 
одиноких людей), і залучатимемо ці внески для потреб проекту. 



• залучатимемо лекторів і фахівців переважно старшої вікової групи – їм також 
важливо соціально реалізувати свій фаховий потенціал 

• активно використовуватимемо «сарафанне радіо» для розповсюдження інформації 
про заходи і проект (листівки залишатимемо консьєржкам, вони найкраще знають, 
кому буде цікаво і сусідів своєї вікової категорії), роздачу листівок біля метро 
забезпечимо власними силами і залучимо волонтерів 

• залучатимемо та заохочуватимемо самих учасників для самоорганізації і допомоги в 
проведенні заходів (координації, зв’язку, інформування, позапроектні заходи – 
поділитись знаннями та навичками: шукати необхідну інформацію в інтернеті, 
слідкувати за дописами в Faceboоk тощо) 

В проекті на постійній основі будуть залучені 3 представника організації, додатково на 
виконання окремих завдань і доручень 3 волонтери. Співзасновники організації 
виступатимуть як модератори і і спів-лектори з питань прав і свобод, виборчого права, 
політичної теорії, теорії соціальних моделей і соціального захисту, основ економіки і 
бюджетування, історії, оскільки мають відповідну освіту і фах. Створення і укладення 
договорів з постачальниками – силами співзасновників ГО «ЦПО» (фахові юристи), 
створення анкет (фахівець з соціології і психології), детальний план лекцій з політичної 
освіти та виборчого права – з боку співзасновника (досвідчений політичний консультант).  

Керівник інституту громадянського суспільства _______________Панченко І.В.  

 

Додатки 

1. Заява 

2. Копія виписки із ЄДР  

3. Копія рішення ДФС про включення організації до реєстру неприбуткових організацій  

4. Копія Статуту 

 
































