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Я, Любич Андрій Васильович, Голова Правління Громадської організації «Інститут
фінансів та права», подаю для участі в конкурсі, що проводиться Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, проект «Школа
волонтерів».
До заяви додаються:
- копія свідоцтва про реєстрацію (1 аркуш);
- копія виписки з ЄДР (1 аркуш);
- копія статуту (11 аркушів);
- копія довідки ГУ статистики у Полтавській області (1 аркуш);
- копія рішення, виданого територіальним органом ДФС, про неприбутковість (1
аркуш);
- копія довідки про взяття на облік платника податків (1 аркуш);
- опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат (6 аркушів);
- інформація про діяльність (9 аркуші).
Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять
достовірну інформацію про громадське об’єднання.
Підтверджую, що Громадська організація «Інститут фінансів та права» готова та здатна виконати проект «Школа волонтерів» у вказаний строк та в заявленому обсязі.
Цим гарантую, що отримана фінансова підтримка буде повністю використана виключно для цілей, визначених зазначеним проектом відповідно до затвердженого організатором
кошторису витрат.
Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні.

29.07.2016 р.

Андрій Любич
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Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації
Дата реєстрації:

29.07.2016

Реєстраційний номер:

17

Назва проекту (програми, заходу)
Назва інституту громадянського
суспільства, що подає проектну
пропозицію

«Школа волонтерів»
Громадська організація «Інститут фінансів та права»

Юридична адреса організації

Утвердження патріотизму, духовності, моральності,
загальнолюдських цінностей.
Виховання милосердя, альтруїзму, благодійності та жертовності серед молоді.
Молоді люди у віці 14–25 років,
жителі Полтавської області.
кв. 35, вул. Кучеренка, 4, м. Полтава, 36007

Фактична адреса організації

оф. 36, вул. Шевченка, 27, м. Полтава, 36011

Ціль та пріоритетне завдання, на
реалізацію яких спрямовується
проект (програма, захід)
Цільова аудиторія проекту (програми, заходу)

ПІБ керівника організації
Тел.:
Моб. тел.:
Факс:
E-mail:
Загальний бюджет проекту (у гривнях)
Очікуване фінансування від Організатора конкурсу (в гривнях)
Залучене фінансування (власний
внесок)
Терміни реалізації проекту
Адміністративно-територіальний
рівень реалізації проекту

Любич Андрій Васильович
—
0 67 401 93 74
—
institute_fl@institutefl.org
32 180 ₴
20 000 ₴
12 180 ₴
серпень–листопад 2016 року
Полтавська область
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1. Анотація
Проект спрямований на поліпшення якості інформації щодо волонтерства й волонтерських рухів, виховання милосердя, альтруїзму, благодійності та жертовності серед молоді,
як запоруки соціальної спрямованості українського суспільства, організацію навчання волонтерів з метою обговорення важливих питань, популяризації добрих справ, створення та функціонування волонтерських осередків у районах області.
Серед основних заходів відкриття і робота «Школи волонтерів», проведення конкурсу
на кращі волонтерські проекти ствердження загальнолюдських цінностей «Берег добра»,
проведення фотовиставок «Стежками добра» та «Вир небайдужості», проведення конференції «Для чого потрібні волонтери», порушення суспільної дискусії з питань милосердя,
альтруїзму, благодійності та жертовності, впорядкування довідника волонтера та передання
до бібліотек області.
Зазначені заходи сприятимуть підвищенню мотивації до волонтерської діяльності,
оволодінню основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення волонтерської
роботи, а також розвитку соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя молодих громадян, жителів Полтавської області.
2. Опис проекту
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
На сьогодні серед громадян побутує думка, що волонтерська діяльність обмежується
допомогою військовикам у зоні проведення АТО, що далеко не відповідає дійсності. Специфічним завданням популяризації й актуалізації волонтерських рухів є виховання милосердя,
альтруїзму, благодійності та жертовності серед молоді, як запоруки соціальної спрямованості
українського суспільства. Відсутність цих загальнолюдських цінностей у майбутньої зміни
не лише негативно позначиться на соціальній складовій суспільного життя, але на існуванні
держави взагалі, оскільки у волонтерстві проявляються та підсилюються спільність, піклування, служіння, несення суспільної відповідальності, навчання та розвиток. Волонтерство
скріплює суспільство та вирішує його проблеми.
2.2. Цільова аудиторія проекту
2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики
Молоді люди у віці 13–30 років, жителі Полтавської області, неформальні лідери й
активісти, не менше 100 чоловік у кожному районі (у цілому ).
2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено проектом
До заходів, передбачених програмою, буде прямо залучено не менше 2 чоловік з кожного району у віці 14–25 років. Додатково – не менше 1000 представників навчальних закладів, громадських об’єднань.
2.3. Мета та завдання проекту
Утвердити патріотизм, духовність, моральність, загальнолюдські цінності. Виховати
милосердя, альтруїзм, благодійність і жертовність серед молоді.
Завдання:
порушити суспільну дискусію з питань милосердя, альтруїзму, благодійності та жертовності;
надрукувати методичні матеріали для нових волонтерів;
провести просвітницькі семінари;
залучити дітей і молодь до різнопланового волонтерського руху;
організувати фотовиставки «Стежками добра» та «Вир небайдужості»;
провести конкурс на кращі волонтерські проекти ствердження загальнолюдських цінностей;
провести конференцію «Для чого потрібні волонтери»;
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долучити нових волонтерів до організації волонтерських формувань патріотичного
спрямування в районах.
У рамках проекту планується провести не менше 12 заходів.
2.4. Види діяльності та методи виконання проекту
Відкриття й робота онлайн «Школи волонтерів».
Ознайомчі зустрічі, семінари-тренінги, раптівки (flash mobs), фотовиставки, конференцію.
Виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів.
Дебати в соціальних мережах.
Конкурс волонтерських пропозицій ствердження загальнолюдських цінностей.
2.5. План виконання проекту:

Основний

Підготовчий

Етап
реалізації

Опис заходів та діяльності

Інформаційна кампанія для
підготування та залучення
учасників до програми
Оцінювання розповсюдження милосердя, альтруїзму,
благодійності
та
жертовності серед молоді
Виготовлення методичних
матеріалів, банерів, плакатів, нагрудних значків
Відкриття і робота «Школи
волонтерів»

Строк виконання

Серпень
2016
Серпень
2016
Серпень
2016
Вересень–
жовтень
2016

Розроблення та впорядкування довідника волонтера
Організація та проведення
конкурсу на кращі волонтерські проекти ствердження
загальнолюдських цінностей
«Берег добра»

Жовтень
2016
Жовтень–
листопад
2016

Організація та проведення
фотовиставок
«Стежками
добра» та «Вир небайдужості»

Жовтень–
листопад
2016

Результати реалізації етапу

Відповідальна особа

Громадськість і цільову
аудиторію поінформовано
про мету проекту.
Визначено базовий рівень
актуальності волонтерського руху.

Беньковський С. Б.
Маслак С. С.
Шоно А. Г.
Любич А. В.
Супрун В. І.
Донченко Т. Г.

Забезпечено
матеріали.

Беньковський С. Б.
Маслак В. М.
Володькина Л. В.
Любич А. В.
Маслак В. М.
Данилевський І. М.
Кулічковський Д. Р.
Супрун В. І.
Банний А. Г.

інформаційні

Не менше 50 учасників
сформували мотивування до
різнопланової волонтерської
діяльності.
Усвідомили
необхідність втілення та
поширення
ідей
взаємодопомоги та допомоги
тим, хто її потребує. Використали отримані знання
на добрі справи в районах і
надали фотозвіт.
Виготовлено та поширено
500 примірників.
Проведено конкурс «Берег
добра». Підготовлено 25
проектів. 500 чоловік залучено до ствердження загальнолюдських
цінностей.
Троє кращих отримали цінні
нагороди.
Проведено 2 пересувні фотовиставки в бібліотеках.
2500
чоловік
отримали
інформацію про волонтерські рухи в районах
області.

Любич А. В.
Беньковський С. Б.
Маслак В. М.
Володькина Л. В.
Моторний Ю. С.
Супрун В. І.
Маслак С. С.
Беньковський С. Б.
Денисенко М. І.
Сиваш О. В.
Донченко Т. Г.
Супрун В. І.
Данилевський І. М.
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Листопад
2016

Не менше 1000 представників навчальних закладів і
громадських об’єднань узяли участь у конференції.
Утвердили патріотизм, духовність, моральність, загальнолюдські цінності.

Оцінювання розповсюдження милосердя, альтруїзму,
благодійності
та
жертовності серед молоді
Підготування звіту

Листопад
2016

Визначено результативний
рівень актуальності волонтерського руху.

Любич А. В.
Любич В. А.
Любич Н. І.
Маслак В. М.
Банний А. Г.
Беньковський С. Б.
Володькина Л. В.
Галич В. Г.
Горященко М. О.
Данилевський І. М.
Денисенко М. І.
Донченко Т. М.
Дорогань Н. Б.
Завгородній В. Т.
Кишинець О. М.
Колесов С. В.
Корольова О. Г.
Кулічковський Д. Р.
Маслак С. С.
Мороз В. Г.
Моторний Ю. С.
Наливайко В. Ф.
Нечипорук Г. М.
Павлова Р. В.
Сиваш О. В.
Супрун В. І.
Ткаченко А. М.
Шоно А. Г.
Любич А. В.
Супрун В. І.
Донченко Т. Г.

Листопад
2016

Підготовлено звіт до ОДА
про виконання проекту та
використання коштів.

Любич А. В.
Маслак В. М.
Беньковський С. Б.

Заключний

Організація та проведення
конференції «Для чого потрібні волонтери»

2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання
Спосіб визначення результативного
показника та джерела інформації

Очікуваний результат

Результативний показник

Громадськість і цільову аудиторію
поінформовано про мету проекту.

Інформацію
розміщено
в
24
друкованих ЗМІ області, у 12
Інтернет-виданнях,
на
власній
сторінці в Facebook. Відео-сюжет по
обласному телебаченню.
Отримано базову оцінку схильності
до волонтерства серед цільової аудиторії.
Виготовлено 1000 нагрудних значків, 2 банери, 5 плакатів, 2000 анкет.
Підготовлено
електронні
версії
методичних матеріалів.
Не менше 50 учасників організували
на місцях волонтерські рухи, залучивши жителів своїх районів до добрих
справ.

Моніторинг публікацій в ЗМІ.
Скан-копії публікацій. Архів відео-сюжетів

500 примірників довідника волонтера з методичними матеріалами та
прикладами добрих справ передано

Накладні. Публікації в ЗМІ.

Визначено
базовий
рівень
актуальності волонтерського руху.
Забезпечено інформаційні матеріали.
Не менше 50 учасників сформували
мотивування до різнопланової волонтерської діяльності. Усвідомили
необхідність втілення та поширення
ідей взаємодопомоги та допомоги
тим, хто її потребує. Використали
отримані знання на добрі справи в
районах і надали фотозвіт.
Виготовлено та поширено 500
примірників.

Заповнені анкети. Аналітичний
звіт.
Накладні, фото-звіт.

Списки учасників, програми
роботи, фото-звіти. Публікації в
ЗМІ.
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Проведено конкурс «Берег добра».

Проведено 2 пересувні
ставки в бібліотеках.

фотови-

Не менше 1000 представників навчальних закладів і громадських
об’єднань узяли участь у конференції. Утвердили патріотизм, духовність, моральність, загальнолюдські цінності.
Визначено результативний рівень
актуальності волонтерського руху.
Підготовлено звіт до ОДА про виконання проекту та використання
коштів.

до бібліотек області.
Підготовлено 25 проектів. 500 чоловік залучено до ствердження загальнолюдських цінностей. Троє кращих отримали цінні нагороди.
2500 чоловік отримали інформацію
про волонтерські рухи в районах
області.
Представників навчальних закладів і
громадських
об’єднань
поінформовано про прояви спільність,
піклування,
служіння,
несення
суспільної відповідальності серед
молодого покоління.
Отримано результативну оцінку
схильності до волонтерства серед цільової аудиторії.
Проаналізовано результати проекту.

Списки
учасників,
проектні
пропозиції. Публікації в ЗМІ.
Відгуки учасників. Публікації в
ЗМІ. Фото-звіт.
Відгуки учасників. Публікації в
ЗМІ. Фото-звіт. Відео-сюжет по
обласному телебаченню.

Заповнені анкети. Аналітичний
звіт. Публікації в ЗМІ. Відеосюжет по обласному телебаченню.
Звіт.
Поява
волонтерських
ініціатив.

2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту:
про всі проектні заходи буде повідомлено на прес-конференції за участі обласних і
місцевих ЗМІ;
вся поточна інформація про реалізацію проекту поширюватиметься через сторінку
«Полтавська громада разом» і наших інформаційних партнерів у соціальній мережі Facebook;
буде створено 2–3 відеосюжети, присвячені реалізації проекту та показано на
обласному телебаченні;
буде видано довідник волонтера, який буде передано до бібліотек області;
публікація онлайн семінарів «Школи волонтерів» на власному каналі YouTube.
2.9. Перспективи продовження проекту
Після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів ми
продовжимо підтримувати діяльність новостворених волонтерських молодіжних формувань
на місцях і забезпечувати їх функціональне та методичне забезпечення за рахунок коштів
спонсорів і власних, спонукати органи місцевого самоврядування сприяти їхній діяльності.
2.10. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту
№
з\п

1.
2.

Назва організації-партнера

ГС «Полтавська громада»
Полтавська міська централізована
бібліотечна система.

Контактна особа
(ПІБ, посада, тел.)

Маслак В. М.

Форма участі та
обов’язки у межах
проекту

Співорганізатор
Надання
приміщень у користування

2.11. Персонал, залучений до реалізації проекту:
ПІБ

Любич А. В.
Любич В. А.
Любич Н. І.
Маслак В. М.
Банний А. Г.
Беньковський С. Б.
Володькина Л. В.
Галич В. Г.
Горященко М. О.

Обов’язки у межах проекту

Адміністрування
Організаційна робота
Організаційна робота
Адміністрування, навчання волонтерів
Навчання волонтерів, допомога в організації конференції
Організаційна робота
Допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції

Примітки
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Данилевський І. М.
Денисенко М. І.
Донченко Т. М.
Дорогань Н. Б.
Завгородній В. Т.
Кишинець О. М.
Колесов С. В.
Корольова О. Г.
Кулічковський Д. Р.
Маслак С. С.
Мороз В. Г.
Моторний Ю. С.
Наливайко В. Ф.
Нечипорук Г. М.
Павлова Р. В.
Сиваш О. В.
Супрун В. І.
Ткаченко А. М.
Шоно А. Г.

Навчання волонтерів, допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Інформаційна робота
Допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Інформаційна робота
Допомога в організації конференції
Навчання волонтерів, допомога в організації конференції
Навчання волонтерів, допомога в організації конференції
Інформаційна робота
Допомога в організації конференції
Навчання волонтерів, допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Навчання волонтерів, допомога в організації конференції
Допомога в організації конференції
Інформаційна робота

3. Кошторис проекту
Назва статті витрат
на реалізацію програми (проекту)

Оренда приміщення, комірне
Послуги зв’язку
Канцелярські витрати
Послуги з виготовлення нагрудних значків
Послуги з виготовлення банерів
Послуги з виготовлення плакатів
Послуги з виготовлення
фотографій
Послуги з виготовлення анкет
Послуги
друку
довідника волонтера
Послуги кейтерингу
Матеріальні призи нагородженим

Розрахунок витрат

2 міс. × 1000 ₴
2 міс. × 3000 ₴
4 міс. × 300 ₴

Сума коштів,
очікувана від
організатору
конкурсу
(грн.)

Сума залучених коштів з
інших джерел
фінансування
(грн.)

Власний
внесок організації
(грн.)

Загальна
сума
(грн.)

0,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

480,00

0,00

480,00

1000 × 5 ₴

3000,00

1000,00

1000,00

5000,00

2 × 1000 ₴

2000,00

0,00

0,00

2000,00

5 × 100 ₴

0,00

500,00

0,00

500,00

100 × 8 ₴

800,00

0,00

0,00

800,00

2000 × 0,5 ₴

1000,00

0,00

0,00

1000,00

500 × 15 ₴

7500,00

0,00

0,00

7500,00

1000 × 3,9 ₴

3900,00

0,00

0,00

3900,00

1800,00

0,00

0,00

1800,00

20000,00

1980,00

10200,00

32180,00

4 міс. × 120 ₴

1 — 1000 ₴
2 — 500 ₴
3 — 300 ₴
Всього витрат
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Додаток 1 до Опису проекту (програми, заходу)
Інформація про діяльність спілки
Громадське об’єднання Громадська організація «Інститут фінансів та права» створено
11.06.2015 р. з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Основні напрями діяльності:
в освітній сфері: сприяння вихованню в громадян поваги до закону та прав людини,
небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку; сприяння вихованню в
громадян точного та неухильного додержання Конституції та законів України, поваги до
свободи, честі та гідності інших громадян, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством; сприяння формуванню правової свідомості та правової культури, почуття людської гідності, розуміння соціальної цінності права; сприяння інформуванню про права й обов’язки людини, можливості їх реалізації в різних сферах життя; сприяння профілактиці правопорушень, подоланню явищ і наслідків правового нігілізму;
у соціальній сфері: сприяння забезпеченню прав на соціальний захист; сприяння розвитку соціального захисту населення; сприяння розвитку фізичної культури та спорту;
сприяння проведенню програм і заходів для жителів територіальних громад сіл, селищ і міст
Полтавської області; сприяння забезпеченню та розвитку охорони здоров’я, медичної
допомоги, медичного страхування; сприяння оздоровленню населення та його естетичному
вихованню; сприяння патріотичному вихованню молоді;
в екологічній сфері: сприяння запобіганню негативного впливу господарської й іншої
діяльності на довкілля; сприяння забезпеченню охорони, відтворення та сталого використання відновлюваних ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних і решти
інтересів суспільства; сприяння запобіганню забруднення довкілля; сприяння охороні, захисту й відтворенню лісів; сприяння охороні, захисту й відтворенню ґрунтів; сприяння охороні
та збереженню оздоровчих і захисних властивостей довкілля (зокрема санітарно-охоронних
зон, об’єктів природно-заповідного фонду); сприяння збереженню й ефективному використанню вод і їх охороні від забруднення, засмічення, вичерпання тощо; сприяння збереженню просторової та видової різноманітності та цілісності природних об’єктів і комплексів;
сприяння забезпеченню екологічної безпеки; сприяння забезпеченню охорони тваринного
світу, допомоги тваринам і захисту тварин від жорстокого поводження;
у земельній сфері: сприяння забезпеченню та розвитку земельних відносин; сприяння
забезпеченню гарантій невідчужуваних прав на землю громадян — виключних власників національного багатства; сприяння забезпеченню раціонального використання й охорони
земель, пріоритету вимог екологічної безпеки;
у підприємницькій сфері: сприяння розвитку підприємницької діяльності; сприяння
захисту конкуренції в підприємництві; сприяння підвищенню ефективності та продуктивності суб’єктів господарювання; сприяння захисту прав споживачів на якість і безпечність
продукції, всіх видів послуг і робіт;
у публічній сфері: сприяння стратегічному розвитку політико-правової системи до
правової, соціальної, громадянської держави; сприяння утвердженню та здійсненню всіх
форм прямої демократії; сприяння організації та проведенню теоретичних і науково-практичних конференцій і диспутів, тематичних круглих столів, інших заходів; сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримці й інформаційно-аналітичному забезпеченню; сприяння підготовці та розповсюдженню аналітичних, наукових, інформаційних
матеріалів, експертних висновків; сприяння організації та забезпеченню зустрічей з видатними громадськими діячами, відомими подвижниками руху за відновлення конституційного ладу та прав територіальних громад; сприяння підготовці та поширенню серед громадськості
просвітницьких матеріалів; сприяння міжнародним зв’язкам; сприяння проведенню незалежних соціологічних опитувань з питань, які цікавлять громаду; сприяння формуванню
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громадської думки через виступи в засобах масової інформації, пропаганду й інші засоби, які
не суперечать законам України.
Досвід діяльності організації з тематики проекту та результати такої діяльності: 55
волонтерських заходів з молоддю просвітницького та виховного характеру.
Досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років
за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:
№
з/п

Назва проекту
(програми,
заходу)

Сума фінансової
підтримки, грн.

Джерела
фінансування

Період виконання

Короткий опис програми, проекту,
заходу

Сотні доставлених у зону проведення АТО прапорів майорять у
військових розташуваннях, піднімаючи бойовий дух наших воїнів. Численні бронежилети, умундирування, одяг, спіднє, запчастини й справилля до техніки,
тони ліків, сотні тон продуктів харчування, десятки концертів і сотні дитячих доробок доставлено по
десяткам
дислокацій
наших
військовиків.
Результатом волонтерської діяльності є проведення годин патріотичного виховання в навчальних
закладах і передання до шкільних
музеїв привезених із зони проведення АТО експонатів.
Проект у процесі реалізації.

1.

Рідну землю
боронимо
разом!

Приблизно
5 млн
(103 × 2,5 =
257,5 т волонтерської
допомоги від
громадян)

До збирання
допомоги залучено територіальні громади з
усієї області.
Зорганізовано
підприємців,
сільськогосподарських
виробників,
школярів, студентів.

травень
2014 —
досі

2.

Будівництво
водогону в
с. Мачухах
Полтавського
району
Благоустрій території Мачухівської сільської
ради
Оновлення
парку санітарних автомобілів КЗ ПРКЦПМД
Перша черга
капітального
ремонту будинку культури в
с. Калашниках

350 тис.

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

травень–
грудень
2016 р.

800 тис.

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

травень–
липень
2016 р.

200 тис.

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

травень–
липень
2016 р.

950 тис.

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

травень–
грудень
2016 р.

3.

4.

5.

Сільгосптехніку придбано. Забезпечено обслуговуванням 3500 сільського населення. Створено
додаткові робочі місця.
Автомобіль придбано. Забезпечено обслуговуванням 468 осіб.

Проект у процесі реалізації.

Матеріально-технічна база
Громадська спілка розміщується в приміщенні, яке орендує за кошти спонсорів її
засновник Благодійний фонд «Полтавська громада разом».
Наявні 2 комп’ютери та 2 багатофункціональні пристрої, планшет і камера, підсилювач звуку з динаміком.
Кадрове забезпечення
ПІБ

Посада й основні
обов’язки в організації

Любич А. В.

Голова Правління

Бабанін О. С.

Експерт

Кваліфікація

магістр
публічного
управління
прикладна математика, економіка

Досвід роботи
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Любич В. А.
Любич Н. І.

