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ПАСПОРТ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ 

Назва. Цілюща музика 

Модель проекту. Модель 

надання матеріальної допомоги 

онкологічно хворим дітям нашої 

області. 

Постановка проблеми.  Проблема онкологічних захворювань серед 

дітей, досить поширена в Україні. Онкологічна патологія у дітей має суттєві 

відмінності від цієї патології у дорослих і значно легше піддається лікуванню. 

Взагалі питання благодійності досить відоме вже багато років. Це 

стосується, зокрема, благодійності спрямованої на допомогу дітям які хворі на 

рак. Дуже часто батьки таких дітей звертаються по допомогу до ЗМІ, 

соціальних мереж та просто до небайдужих людей, залишаючи скриньки для 

грошей у магазинах, аптеках тощо. Такі способи зібрати кошти на лікування 

для дітей відомі чи не усім. Але як показала багаторічна практика такі способи 

є не достатньо дієвими. Коротше кажучи вони просто не працюють, і лише 

створюють враження активної благодійної діяльності. 

Щорічно в Україні фіксують 11-12 випадків на 100 тис. населення 

дитячого віку (до 18 років), що становить близько 1000 онкохворих дітей в рік. 

Злоякісні новоутворення дитячого віку посідають 7 місце у структурі дитячої 

інвалідності. За показниками смертності від злоякісних новоутворень дітей 

Україна займає 5 місце в Європі (5 випадків на 100 тис. населення). 

За підсумками останніх років у дітей до 17 років, найбільшу питому вагу 

мають лейкемії та злоякісні новоутворення головного мозку – 49,1% хлопчиків 

і 43,1% у дівчаток.  

Мета проекту. Надання матеріальної допомоги для сприяння скорішому 

одужанню дітям нашої області, які знаходяться на обліку онкологічного центру.  

Завдання: 
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 Консультування з лікарями онкологічного центру з приводу того, 

яким дітям потрібна термінова операція; 

 Зустріч з батьками хворих дітей, для отримання детальної інформації 

про хід хвороби дітей, як активно проходить збір коштів, яка сума вже зібрана 

тощо; 

 Налагодження зав’язків з місцевими благодійними організаціями для 

згуртування зусиль по збору коштів; 

 Пошук небайдужих людей (волонтерів та виступаючих) для допомоги 

у організації даного проекту (розголошення інформації про проект у ВУЗах та 

старших класах ЗОШ); 

 Встановлення домовленості з адміністрацією ТЦ про проведення 

концерту у холі торгового центру; 

 Залучення спонсорів (депутатів міської ради) для придання проекту 

масовості та гласності (трансляція реклами проекту на місцевому телебачення, 

радіо, газетах); 

 Організація і проведення благодійного концерту для збору коштів 

призначених для допомоги онкохворим дітям нашої області (визначення місця 

та часу проведення, залучення до проведення творчої молоді міста та області). 

Концепція проекту. Головною ідеєю проекту є не тільки фінансова 

допомога для сприяння скорішому одужанню дітей, але й актуалізація даної 

проблеми по області. Чим голосніше та масштабніше заговорити про цю 

проблему та способи її вирішення, тим більше людей почує та зацікавиться 

нею. Не дарма казав знаменитий філософ Сократ “Заговори, щоб я тебе 

побачив”.  

Соціальний проект “Цілюща музика” передбачається реалізовувати в 

чотири етапи: 

1) Зустріч з цільовою групою, на яку направлений проект (тобто 

безпосередньо з хворими дітьми та їх батьками (або особами, що заміняють їх); 

2) Детальна розробка, організація та проведення благодійного концерту; 
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3) Калькуляція та вручення зібраних коштів батькам онкохворих дітей; 

4) Оцінка ефективності проекту.   

Структура управління проектом.  Основне завдання керівника 

проекту - забезпечення виконання проекту в його межах та забезпечення 

максимальної ефективності та результативності проекту.   

Керівник проекту виконує наступні функції: 

 забезпечення досягнення цілей проекту; 

 забезпечення реалізації процесів управління ініціації, планування, 

виконання, моніторингу та закриття протягом життєвого циклу проекту; 

 управління командою проекту; 

 взаємодія з основними учасниками проекту з метою створення 

позитивного впливу учасників на хід виконання проекту; 

 налагодження ефективної комунікації зі всіма зацікавленими 

сторонами проекту - планування та організація обміну інформацією; 

 розробка стратегії взаємодії з зацікавленими сторонами, такої, щоб 

отримати підтримку учасників проекту; 

 управління очікуваннями замовника, спонсора, інших зацікавлених 

сторін. 

Строки реалізації проекту. Два роки (захід по збору коштів планується 

організовувати 2 рази на рік, тобто чотири рази, за два роки).  

Очікувані результати:  

1. Концентрація уваги жителів нашого міста та області на проблемі 

благодійності; 

2. Досягнення якомога більшої кількості дітей, що отримали матеріальну 

допомогу, з тих, які знаходяться у онкологічному диспансері міста;  

3. Підвищення ефективності благодійних організацій та заходів у місті 

шляхом актуалізації цієї проблеми серед жителів нашого регіону. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТУ 

1.1 Цільова група/клієнти на яких спрямовано проект: діти (особи до 

18 років) які хворіють на онкологічні захворювання та потребують термінового 

оперативного втручання. 

1.2 Характеристика та потреби цільової групи.  Нажаль дітей, які 

захворюють раком дуже багато, як в Україні в цілому, так і в нашій області 

зокрема. Це можуть бути захворювання вроджені, або набуті, але в тому чи 

іншому випадку вони потребують дорогого лікування. Наш проект націлений 

саме на дітей, кому допомога потрібна терміново, тому що від того, чи буде 

вчасно проведена операція залежить життя дитини. Дуже часто батьки таких 

дітей мають дефіцит матеріального забезпечення, тому відчувають дуже гостру 

потребу в грошах на лікування дитини. 

Для дітей з категорії, якій ми хочемо 

допомогти оперативне лікування є 

невідкладним та терміновим, та гроші 

потрібні не тільки на операцію, а й на 

післяопераційний нагляд. Тому 

допомога онкохворим дітям потрібна 

постійно до повного одужання.  

Основні характеристики цільової групи: 

 важкий стан здоров’я спричинений раковими захворюваннями; 

 фінансові труднощі у зв’язку з чим неможливість проведення операції 

та лікування; 

 відсутність внутрішніх (не сторонніх) ресурсів фінансування. 

1.3 Зовнішня ситуація, та положення цільової групи в громаді.  

Смертність від онкологічних захворювань в Україні в 2 рази вище, ніж в 

Європі, при цьому дитяча смертність перевищує таку в Європі в 2,5 рази. У той 

же час, як повідомляє голова профільного комітету Верховної Ради України, 

онкогематологічна програма для дітей фінансується державою на 100%. Часто 
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лікування одного пацієнта коштує 100-200 тис. дол. США в рік. Іноді дорожче. 

І дуже важливо, що в Україні є благодійні фонди, які надають системну 

допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з онкологічними захворюваннями, 

але і цього виявляється недостатнім, та й на території нашої області все менше 

довіри до благодійних зборів. На даний час в місті та області на дітях з 

онкологічними захворюваннями, а точніше на самому факті їх захворювання, 

шахраї заробляють гроші. Саме тому у ситуаціях, коли дитині справді потрібна 

допомога люди вже не вірять і не допомагають, і частіше за все просто 

ігнорують факт необхідності допомоги. Тому проблема саме цього спектру є 

нагальною та актуальною, адже мало того, що люди і так з не дуже великою 

ініціативою приймають участь у благодійності, так ще й довіри до 

благодійності у громадян нашої області поступово стає все менше. Тобто і без 

того складна ситуація ще додатково ускладнена фактом шахрайства.  

ІІ. ПОСЛУГИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОЕКТОМ 

2.1 Необхідні зовнішні зміни. Для реалізації моделі проекту необхідне 

залучення багатьох інстанцій. По-перше, необхідно встановити зв’язок з 

локаціями, які могли б надати майданчик для проведення благодійного 

концерту. Це може бути ТЦ, актові зали ВНЗ міста або приміщення нічних 

клубів. По-друге, необхідно якомога масовіше розголошення інформації по 

місту та області про проведення даного заходу, при цьому залучивши до 

проекту міських депутатів. Це не тільки зацікавить людей та приверне увагу, 

але й змінить ставлення людей до благодійності на краще.  

2.2 Вид та опис послуги. У даному проекті прямими бенефіціарами 

виступають діти які хворі на рак (тобто допомога безпосередньо коштами для 

лікування та сприяння скорішому одужанню дітей). Непрямими бенефіціарами 

виступають батьки цих дітей, або особи, які їх заміняють (моральна та 

матеріальна підтримка батьків у боротьбі з хворобою їх дітей). Тобто за 

допомогою благодійного концерту бенефіціарам (прямим і непрямим) будуть 

надаватися такі послуги: 
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o матеріальна допомога (тобто грошова та натуральна допомога ( згідно 

закону України про соц. послуги ст. 5)  − кошти на лікування, харчування, 

іграшки, розвиваючи книги тощо); 

o соціальна допомога (підтримка батьків, підтримка хворих дітей, 

корекційна робота з батьками та дітьми); 

o актуалізація проблеми благодійності на подальше існування та 

розвиток таких заходів. 

ІІІ. ІНДИКАТОРИ УСПІШНОСТІ ТА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОЕКТУ 

ПІСЛЯ ЙОГО ЗАВЕРШЕННЯ 

3.1 Індикатори успішності. 

- позитивні відгуки від незалежних бенефіціарів; 

- позитивна оцінка мешканців нашої області загалом; 

- виконання усіх запланованих очікуваних результатів; 

- задоволення інтересів усіх сторін, які приймали участь у провадженні 

та реалізації проекту;  

- позитивні відгуки батьків дітей яким була надана допомога; 

- підвищення рівня довіри до благодійних заходів у місті та області;  

- збільшення уваги до проблеми «благодійного шахрайства» в нашій 

області зокрема, та в Україні загалом. 

3.2. Індикатори життєздатності проекту.  

 регулярне продовження проекту протягом двох років; 
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 можливе розширення проекту “Цілюща музика” не лише на території 

нашої області, але і в інших областях України; 

 збільшення кількості дітей які отримали допомогу та одужали; 

 збільшення спектру допомоги.  
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