
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах ветеранів,  

тимчасово окупованих територій  

та внутрішньо переміщених осіб України  

30 вересня 2019 року № 62 

Дата реєстрації заяви  

Реєстраційний номер  

(заповнює посадова особа Мінветеранів) 

ЗАЯВА  

для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),  

розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів,  

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

Найменування громадського об’єднання Громадська організація «Благодім» 

Назва програми (проекту, заходу) Психологічна реабілітація родин ветеранів 

АТО та ОСС за допомогою казкотерапії 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого 

спрямовано програму (проект, захід)  

(зазначити словами тільки одне спрямування) 

Соціальна адаптація ветеранів: проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів з 

метою роз’яснення важливості 

проходження психологічної реабілітації та 

соціальної адаптації учасниками АТО/ОСС 

та членами їх сімей 

Забезпечення загальнодержавного рівня 

виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Тренінги з психологічної реабілітації родин 

ветеранів АТО та ОСС за допомогою 

казкотерапії заплановано провести в 26 

містах в 13 областях України  

Загальна сума кошторису витрат  

з урахуванням співфінансування  

(загальна сума програми (проекту, заходу)  

разом з адміністративними витратами) 

783 766 гривень 

Загальна сума витрат на реалізацію 

(виконання) програми (проекту, заходу) з 

урахуванням співфінансування (без 

адміністративних витрат) 

741 766 гривень 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на реалізацію (виконання) програми 

(проекту, заходу)  

625 126 гривень 

Очікуване фінансування з державного 

бюджету на адміністративні витрати (не 

більш як 20 відсотків обсягу бюджетних 

коштів фінансової підтримки) 

42 000  гривень 
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ОПИС 

програми (проєкту, заходу) 

 

Програма (проєкт, захід) 

Психологічна реабілітація родин ветеранів АТО та ОСС за допомогою 

казкотерапії   

                                                                      

Найменування громадського об’єднання  

Громадська організація «Благодім» 
 

1. Актуальність програми (проекту, заходу)  
(відповідно до пріоритетних завдань, на розв’язання яких подаються конкурсні пропозиції) 

В Україні досі відсутній системний підхід психологічної підтримки ветеранів 

АТО/ОСС та членів їхніх родин після повернення до цивільного життя. 

Ветерани, повертаючись додому досить часто стикаються окрім побутових 

проблем, зі стресом та непорозумінням в родинах. Як показує практика, досить 

вразливими у таких родинах є дружини ветеранів та їхні діти.  

Самостійно справлятись з такими викликами родинам ветеранів доволі важко. 

Допомогти з цією задачею і покликані тренінги психологічної реабілітації родин 

ветеранів АТО та ОСС за допомогою казкотерапії.  
                                                                       

2. Опис проєкту: 
Змістове наповнення (короткий опис): 

Проєкт розрахований на соціалізацію ветеранів та  повернення їх до мирного 

життя через «втягування» ветеранів у виховний процес їхніх дітей через 

психологічно-педагогічні тренінги про методи та прийоми батьків під час 

спільного з дітьми читання книг. Також в рамках літературно-психологічних 

зустрічей з ветеранами та сеансів казкотерапії будуть проведені тренінги для 

найближчих членів родини ветеранів АТО/ОСС (дружин, дітей та батьків 

ветеранів).  

Кожна ветеранська родина-учасник, окрім участі у якісному реабілітаційному 

тренінгу під керівництвом тренера Лариси Ніцой за її унікальною авторською 

методикою, також отримає спеціальний набір для читання з 6 дитячих книг та 

брошуру з описом проєкту. 

 

Мета проєкту: соціально-психологічна адаптація ветеранів та членів їх родин. 

Проект направлений на вирішення наступних завдань: 
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- здійснення психологічної реабілітації та соціальної адаптації для 450 

ветеранських родин;  

-  гуртування активної громадської спільноти для надання підтримки 

ветеранським родинам. 

 

Заплановано провести тренінги для приблизно 450 ветеранських родин (понад 

600 учасників), а також з залученням інших бажаючих з боку активної 

громадської спільноти, яка займається допомогою ветеранам. 

Внаслідок проведених літературно-педадогічних та психологічних тренінгів 

очікується зміцнення стосунків у родинах ветеранів.  

Дружнє спілкування з такими ж родинами зі схожими проблемами та відвідання 

тренінгів сприятиме більшому розумінню в родинах один одного. Вмінню 

прислухатися один до одного та чути. Родини вчитимуться заново 

насолоджуватися життям, спілкуванням, отримають позитивні емоції від цікавих 

зустрічей та їх обговорення. Залучення дітей до сімейного дозвілля та активного 

читання. Розуміння дітьми важливої ролі батьків та причини довгої відсутності 

батька чи матері, які приймали участь в АТО/ОСС. Пояснення дітям дитячими 

словами у чому причина військових дій та чому роль ветеранів така важлива. 

Зокрема книга «Незламні мураші» покликана навчити патріотизму та розумінню 

важливості ролі ветерана. 

 

Родини ветеранів АТО/ООС, тата/мами, котрі воювали на фронті, пережили 

довгу розлуку з дітьми. Повернення в родину, адаптація воїна до мирного життя 

і виховання дітей є непростим, особливим періодом родинного життя.  

Карантинні заходи і пов’язані з ними обмеження, зменшення засобів до 

існування та збільшення часу, котрий батьки проводять разом з дітьми у 

вимушеній ізоляції, ставлять родину перед новими викликами, зокрема 

міжособистісного спілкування.  

 

Як показують дослідження, найкраще встановлювати дружні стосунки в родинах 

між дорослими й дітьми - за спільним читанням книжки. Співпереживання над 

прочитаним та обговорення прочитаного зближує. Однак, карантинний час в 

багатьох сім’ях вичерпав фінансові можливості прочитати й обговорити в 

родинному колі дитячі книжки. Нові дитячі книжки стають недоступними. 

Однак, без спільного читання книжки дітьми й дорослими – в родинах зникає 

можливість спільного проведення часу. На заміну читанню й спілкуванню 

приходить альтернатива у вигляді телебачення та комп’ютерних ігор, що аж ніяк 

не сприяє налагодженню стосунків та затишній психологічній атмосфері. 

Психічне здоров'я ветеранів та гармонію в їхніх родинах можна підтримати 

казкотерапією. Вона за останні роки вже довела свою ефективність в нашій 

роботі з дітьми ветеранів, із самими ветеранами та їхніми дружинами.  

 

Географія проєкту: тренінги заплановано провести в 26 містах в 13 областях 

України. Це міста: Умань та Сміла (Черкаська обл.), Голованівськ та Олександрія 

(Кіровоградська обл.), Одеса та Ізмаїл (Одеська обл.), Нова Одеса та Березанка 
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(Миколаївська обл.), Немішаєво та Ірпінь (Київська обл.), Коростишів та 

Бердичів (Житомирська обл.), Вінниця та Жмеринка (Вінницька обл.), Дунаївці 

та Камянець-Подільський (Хмельницька обл.), Хотин та Заставна (Чернівецька 

обл.), Камянське та Дніпро (Дніпропетровська обл.), Краматорськ та Добропілля 

(Донецька обл.), Стрий та Славське (Львівська обл.), Свалява та Мукачеве 

(Закарпатська обл.).  

Міста-учасники для проведення тренінгів було обрано з точки зору 

наявності співпрацюючої ветеранської організації для можливості ефективного 

залучення цільової аудиторії: ветеранів АТО/ОСС та їх родин та зменшення 

витрат на оренду приміщень, в данному випадку приміщення будуть надані 

безкоштовно. 

 

План виконання: 

Етапи 

реалізації 

Опис заходів для здійснення 

етапу 

Строк 

реалізації 

етапу 

Відповідальн

ий 

виконавець 

(прізвище, 

ім’я та 

посада) 

1 2 3 4 
1. Підготовчий 

етап 

1.1 Керівник проєкту у співпраці з ГС 

«Ветерани України» формує бази 

даних родин ветеранів, які будуть 

залучені до тренінгів у приймаючих 

містах. 

1.2 Керівник проєкту узгоджує 

безкоштовне надання приміщень для 

проведення тренінгів (міські 

бібліотеки, громадські простори і т.п.). 

1.3 Бухгалтер разом з керівником 

проєкту готують необхідну 

документацію щодо підготовчих 

витрат по проєкту 

Червень 2021 

року 

Надія Коломієць 

 (керівник 

проєкту), 

Вікторія 

Скалєва 

(бухгалтер 

проєкту) 

2. Проведення 

тренінгів, а 

також 

висвітлення 

проєкту у 

соцмережах та 

співпраця зі 

ЗМІ 

2.1Проведення тренінгів у 

відповідності з графіком та 

розповсюдження серед ветеранських 

родин дитячих книжок авторки Лариси 

Ніцой 

2.2 SMM та PR підтримка проведення 

заходів: ведення фейсбук сторінки, 

співпраця з медіа 

2.3 Збір відгуків у соцмережах від 

учасників проєкту (ветеранів та членів 

їх родини) щодо проведених заходів 

 

Червень-

листопад 2021 

року (див. 

Графік 

тренінгів) 

Надія Коломієць 

 (керівник 

проєкту) 

3. Пост-

інформаційна 

підтримка 

проекту в 

3.1 Підведення підсумків медіа-

кампанії щодо проєкту 

3.2 Надання фінальної звітності за 

проєктом, а також фінальний звіт з 

Листопад-

Грудень 2021 

року 

Надія Коломієць 

 (керівник 

проєкту), 

Вікторія 
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медіа, 

підведення 

підсумків та 

надання 

фінансових 

звітів 

показниками охоплених 

вигодоотримувачів 

Скалєва 

(бухгалтер 

проєкту) 

 

Графік проведення тренінгів у містах за проєктом 

№ міста п/п Місто Область Місяць 

1 Умань- Черкаська Червень-липень 

2 Голованівськ- Кіровоградська Червень-липень 

3 Одеса- Одеська Червень-липень 

4 Ізмаїл- Одеська Червень-липень 

5 Нова Одеса- Миколаївська Червень-липень 

6 Березанка- Миколаївська Червень-липень 

7 Немішаєво Київська Серпень 

8 Ірпінь Київська Серпень 

9 Коростишив Житомирська Серпень 

10 Бердичів Житомирська Серпень 

11 Вінниця- Вінницька Вересень 

12 Жмеринка - Вінницька Вересень 

13 Дунаївці- Хмельницька Вересень 

14 Кам’янець-Поділ- Хмельницька Вересень 

15 Хотин - Чернівецька Вересень 

16 Заставна- Чернівецька Вересень 

17 Сміла- Черкаська Жовтень 

18 Олександрія- Кіровоградська Жовтень 

19 Кам’янське- Дніпропетровська Жовтень 

20 Дніпро- Дніпропетровська Жовтень 

21 Краматорськ- Донецька Жовтень 

22 Добропілля- Донецька Жовтень 

23 Стрий- Львівська Листопад 

24 Славсько- Львівська  Листопад 

25 Свалява - Закарпатська Листопад 

26 Мукачево-  Закарпатська Листопад 

 

Цільова аудиторія: Близько 450 родин ветеранів АТО/ОСС візьмуть участь у 

тренінгах (відповідно очікуємо понад 600 відвідувачів – членів родин), а також 
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активне залучення громадськості, яка допомагатиме в реалізації проєкту – міські 

ветеранські організації, засоби ЗМІ, місцева влада. 

 

Очікувані короткострокові результати:  

Спільне читання батьків і дітей сприятиме зміцненню родини, формуватиме 

спільні інтереси і допоможе соціалізації ветеранів та їх психологічній адаптації 

в мирне життя. Також очікуємо активну медіа-підтримка ветеранського руху, 

зокрема, що про заходи напише ряд всеукраїнських та місцевих ЗМІ та вийдуть 

сюжети на місцевих, і можливо, центральних телеканалах (проводиться робота в 

напрямку попередніх домовленостей). Витрати бюджетних коштів на 

реабілітацію однієї ветеранської родини відносно невеликі та не перевищують 

1,490 гривень, зокрема в цю суму входить поповнення домашньої бібліотеки 6 

якісними дитячими книгами вартістью 1000 гривень.  

Також очікуємо підвищення уваги суспільства до ветеранського руху та 

необхідності якісної соціальної та психологічної реабілітації родин ветеранів. 

Також внаслідок співраці з різноманітними ветеранськими спілками в регіонах 

сподіваємось на зростання ефективності гуртування ветеранських організацій та 

проведення спільних проєктів у майбутньому. 

 
ОЧІКУВАНІ 

ПОКАЗНИК(И) 

ДЖЕРЕЛО  

ДАНИХ 

БАЗОВИЙ 

ПОКАЗНИК 

Проміжний 

показник 

(після 50% 

часу 

реалізації 

проєкту) 

Кінцевий 

показник 

(після 

завершення 

реалізації 

проєкту) 

1.1. Кількість прямих 

вигодоотримувачів, 

яких було охоплено в 

результаті реалізації 

проєкту 

Списки 

реєстрації, 

вхідні та 

вихідні 

анкети 

учасників 

заходу 

450 родин (до 

600 людей: 

чоловіки, 

дружини, 

діти) 

250-300 

людей (225 

родин) 

600 людей – 

450 родин 

1.2. Кількість 

опосередкованих 

вигодоотримувачів, 

яких було охоплено в 

результаті реалізації 

проєкту 

Статистичні 

дані 

1200 чоловік 600 

чоловік 

1200 чоловік 

(інші члени 

родини, 

ветеранські 

організації) 

1.3. Кількість 

публікацій в місцевих 

ЗМІ щодо результатів 

реалізації проєкту 

Посилання на 

публікації 

ЗМІ 

20 10 20 

1.4. Кількість осіб, яких 

було охоплено 

інформаційною 

кампанією в результаті 

реалізації проєкту 

Статистичні 

дані ЗМІ, 

соціальних 

мереж, тираж 

газет 

10000 5000 10000 
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1.5. Запланований 

відсоток осіб, які 

покращили власні 

знання та навички, а 

також вказали на 

покращення власного 

психоемоційного стану 

в результаті тренінгів 

Вхідні та 

вихідні 

анкети 

учасників 

заходу 

80% 40% 80% 

 

Залучені до виконання проекту інші інститути громадянського 

суспільства: тренінги проводитимуться за активною підтримки та інформування 

в ветеранській спільноті нашим партером Громадською спілкою «Ветерани 

України». 

Аналіз ризиків 

Вкажіть ризики, які можуть виникнути в процесі реалізації проєктної 

пропозиції та заходи, які будуть вжиті для пом'якшення цих ризиків. Ризики 

можуть включати ризики щодо безпеки, фінансів, операційної діяльності, 

соціальних та екологічних аспектів тощо. 
 

Ризик Рівень ризику 
* (високий / 
середній / 
низький) 

Заходи щодо пом'якшення   

1.1Протиепідемічні заходи 
можуть завадити проведенню 
проєкту 

Середній Наявність санітайзерів та 

масок, дотримання соціальної 

дистанції. Також максимальна 

кількість людей на тренінгу до  

до 20 людей разом з тренером та 

фотографом (тільки в окремих 

містах, де дозволяє 

епідемситуація до 30 людей). 

 

Джерела фінансування для реалізації проекту: за кошти державного 

бюджету буде профінансовано 84.3 % вартості проекту (625.1 тис. грн – без 

врахування адміністративних витрат), інша частина – 15.7% за допомогою 

залучених нематеріальних ресурсів громадською організацією (116.6 тис.грн). 

Також проєкту будуть надані безкоштовно приміщення для проведення тренінгів 

за рахунок співпраці з місцевої владою та місцевими ветеранськими 

обєднаннями (приміщення бібліотек, громадських просторів, актових залів 

місцевих рад і т.п.). 

 

3. Обґрунтування кількості послуг і товарів (зокрема, закупівель 

понад 50 тис. грн) та принципу економного витрачання бюджетних 

коштів і максимальної ефективності їх використання: 

 

1) Послуги бухгалтера: очікуване навантаження– 280 годин, оплата за 

годину 140 грн. За 7 місяців тривалості проєкту оплата – 39,200 грн, що в 
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перерахунку 5,600 грн в місяць. Згідно з данними сайту ворк.юа ( 

https://www.work.ua/jobs-kyiv-бухгалтер/) найдешевша ставка для молодшого 

бухгалтера (асистента або помічника) – 10-12 тис. грн. на місяць, ціни на 

погодинні бухгалтерські послуги на тому ж сайті починаються від 200 грн за 

годину. 

 

2) Послуги проєктного менеджера: очікуване навантаження– 250 годин, 

оплата за годину 140 грн. За 7 місяців тривалості проєкту оплата – 35,000 грн, що 

в перерахунку 5,000 грн в місяць. Згідно з данними сайту ворк.юа ( 

https://www.work.ua/jobs-kyiv-керівник+проекту/) найдешевша ставка 

проєктного менеджера – 15-16 тис. грн. на місяць, відповідно погодинна оплата 

від 150 грн за годину. 

 

3) Послуги спеціаліста з комунікацій (власний внесок): очікуване 

навантаження– 250 годин, оплата за годину 140 грн. За 7 місяців тривалості 

проєкту оплата – 35,000 грн, що в перерахунку 5,000 грн в місяць. Згідно з 

данними сайту ворк.юа (https://my-master.net.ua/ua/skilki-koshtuye-smm-pid-

klyuch/) погодинна оплата SMM спеціаліста починається від 150 грн за годину. 

 

4) Лариса Ніцой – авторка дитячих книжок та унікальної авторської 

методики щодо застосування казкотерапії у процесі реабілітації ветеранів 

АТО/ОСС (власний внесок). Очікуване навантаження: 26 міст, 4 годинні 

тренінги – 104 години, оплата за годину – 410 грн, всього внесок – 42,640 грн. 

Згідно з данними сайту кабанчик (https://kiev.kabanchik.ua/tag/psiholog-kouch), 

вартість психолога-коуча починається від 500 грн/година (групові заняття). 

 

5) Оплата послуг фотографа/відеоператора – 78 годин (26 заходів, 3 години 

роботи на заході). Вартість – 500 грн/година. Згідно з данними сайту кабанчик 

(https://kabanchik.ua/advert/60732-videooperator-pochasovo) вартість таких послуг 

500-600 грн/година. 

 

6) Оплата трансферів – оренда мінівена (див.детальний розпис по містам 

призначення в кошторисі) – сумарно 7,065 км поїздок. Оплата 7 грн за км. Повна 

сума – 49,455 грн. Згідно з даними сайту (http://autotransfer.com.ua/6-12-mest ) по 

Україні оренда мінівенів 6-12 місць – 9-12 грн, тому пропозиція 7 грн/км – це 

одна з найдешевших і вигідна. 

 

7) Оренда обладнання: для проведення заходів необхідний проєктор. 

Оренда проєктора (яскравість - 3400 lm, Формат - 16:9/ 3:4, роздільна здатність - 

1280x800) – за 30 днів оренди (26 днів заходи+ дні повернення між поїздками) 

складає 700 грн/день, в сумі – 21 тис. грн. Див. дані https://www.arenda-

proektora.com/arenda-proektora-3400lm-kiev, а також https://rent-

service.com.ua/uk/orenda-proektsiynogo-obladnannya/ 

 

https://www.work.ua/jobs-kyiv-бухгалтер/
https://kiev.kabanchik.ua/tag/psiholog-kouch
https://kabanchik.ua/advert/60732-videooperator-pochasovo
http://autotransfer.com.ua/6-12-mest
https://www.arenda-proektora.com/arenda-proektora-3400lm-kiev
https://www.arenda-proektora.com/arenda-proektora-3400lm-kiev
https://rent-service.com.ua/uk/orenda-proektsiynogo-obladnannya/
https://rent-service.com.ua/uk/orenda-proektsiynogo-obladnannya/
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8) Послуги дизайнера – 2000 грн пакет послуг (дизайн афіші, листівок-

брошур, банеру) – 4 години, 500 грн/година. https://r-market.com.ua/dyzayn/ - 

дизайн флаєрів, буклетів, листівок – 400-560 грн за дизайн. 

 

8) Поліграфічні послуги: 

А) Виготовлення листівок-брошур (формату A5, односторонні) з програмою 

тренінгу (дані з vizitka.com) - Щільність паперу 130 г/м2. Папір крейдований, 

матовий. 500 од., вартістью 1.89 грн - https://vizitka.com/uk-ua/papers-print  

Б) Виготовлення банеру з назвою тренінгу та з логотипом організації та 

Міністерства ветеранів - розмір 1,5х1 м,литий  , по даним сайту visitka.com – 1 

шт., вартість 259 грн. https://vizitka.com/uk-ua/large-format 

В) Виготовлення афіш з назвою тренінгу та з логотипом організації та 

Міністерства ветеранів - розмір 1,5х1 м,литий  , по даним сайту visitka.com. 30 

штук (26 заходів + 4 додаткові афіші), вартістью 8.9 грн за штуку - 

https://vizitka.com/uk-ua/posters-print 

 

9) Витрати на закупівлю книг для забезпечення «домашньої бібліотечки» 

ветеранських родин в рамках проведення тренінгів. Книги купуватимуться за 

цінами видавництва (без комерційних націнок – див.посилання 

http://nitsoi.com/content.php#booksPage), книги якісні - з твердими палітурками та 

яскравими ілюстраціями. Авторський тренінг Лариси Ніцой побудований на 

використанні наступних книг: 

13. Витрати на закупівлю книг в 

рамках тренінгів: 

Кількість 

книг 

Вартість 

за 

одиницю в 

кошторисі, 

грн 

 Загальна 

вартість в 

кошторисі, 

грн  

 Вартість 

книг на 

Якабу для 

порівняння, 

грн 

13.1 Книга "Незламні мураші" 450 150 
         

67,500.00  
     165 

13.2 Книга "Неслухи і вередулі" 450 150 
         
67,500.00  

     225 

13.5 Книга "Автомобільчик" 450 150 
         

67,500.00  
     225 

13.4 Книга "Казка про славного 

Орленка" 
450 200 

         

90,000.00  

 Нещодавно 

видана 

книга 

13.4 Книга "Навіщо песикові 

гавкати" 
450 150 

         

67,500.00  
     225  

13.6 Книга "Дві бабуськи в 
незвичайній школі або скарб у 

візку" 

450 200 
         
90,000.00  

     309  

Посилання на вартість на сайті Якабу  

https://www.yakaboo.ua/ua/nezlamni-murashi.html 

https://www.yakaboo.ua/ua/nesluhi-i-vereduli.html 

https://www.yakaboo.ua/ua/avtomobil-chik.html#tab-attributes  

https://www.yakaboo.ua/ua/navischo-pesikovi-gavkati.html 

https://www.yakaboo.ua/ua/dvi-babus-ki-v-nezvichajnij-shkoli-abo-skarb-u-vizku-2205692.html  

https://r-market.com.ua/dyzayn/
https://vizitka.com/uk-ua/posters-print
https://www.yakaboo.ua/ua/nezlamni-murashi.html
https://www.yakaboo.ua/ua/nesluhi-i-vereduli.html
https://www.yakaboo.ua/ua/avtomobil-chik.html#tab-attributes
https://www.yakaboo.ua/ua/navischo-pesikovi-gavkati.html
https://www.yakaboo.ua/ua/dvi-babus-ki-v-nezvichajnij-shkoli-abo-skarb-u-vizku-2205692.html
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10) Адміністративні витрати: для здійснення діяльності громадської 

спілки по підготовці регіональних турнірів, а також фінального турніру 

плюс медіа-підтримка цих заходів буде орендуватися кімната в районі 

метро Вокзальна (зручно з точки зору добирання учасників, роботи з 

ветеранами та поїздок волонтерів громадської організації у регіони), у 

вартість оренди включено комунальні послуги. Загальна вартість оренди з 

комунальними послугами 240 грн за м2, що в перерахунку на місячну 

оренду становить – 6000 грн. Ціна навіть трохи дешевша 

середньоринкових на офісні приміщення з сайтів ЛУН та olx.ua (ціни 

стартують від 14 дол за кв м - 

https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kommercheskaya-nedvizhimost/arenda-

kommercheskoy-nedvizhimosti/ofisnye-pomescheniya/q-вокзальная/. 
 

4. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та 

кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення 

громадського об’єднання, що буде використано для реалізації програми 

(проекту, заходу) (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться 

громадським об’єднанням) 

Персонал проєкту: ГО «Благодім» не має штатних працівників, вся робота по 

організації проведення проєкту виконуватиметься або на основі цивільно-

правових угод/ угодах надання послуг від ФОП або на волонтерських засадах.  

Надія Коломієць – керівник проєкту має чималий досвід ведення проектів та 

фінансової документації, працювала в міжнародних аудиторських компаніях, а 

також є військовим волонтером (ведення благодійного аукціону та допомога 

військовим та ветеранам, участь у Раді Волонтерів при Міністерстві Оборони), 

Вікторія Скалєва – бухгалтер, має міжнародний сертифікат по веденню 

бухгалтерського обліку в громадських організаціях та чималий досвід співпраці 

з громадськими організаціями.  

Організація-партнер – Громадська Спілка «Ветерани України» надасть 

організаційну волонтерську підтримку проєкту. 

ГО «Благодім» має достатній досвід проведення тренінгів для дітей та дорослих 

(за 2 останні роки було проведено понад 30 тренінгів). 

У ГО є чималий досвід співпраці з ветеранськими організаціями, в тому числі з 

ветеранською організацією «Ветерани України». 

Матеріальні ресурси організації: обладнання: фото та аудіотехніка (постійне 

світло Falcon – 1 шт, фотоапарат canon – 1шт, петличка для запису звуку – 1шт.), 

столи – 5 шт., стільці – 15 шт. 

 

5. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність громадського об’єднання 

реалізувати програму (проект, захід) (за наявності)  

 










