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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
доступних для Вінницької області
станом на 16.01.2015 р.
№

Назва організації.
Назва конкурсу

Мета та напрямки конкурсу проектів

Примітки

Строки

Фінансування

Сайт

ГРАНТИ

Чорноморський фонд
регіонального
1 співробітництва.
Конкурс на здобуття
грантів

Transparency
International Україна.
Конкурс ідей для
2 проектів, направлених
на впровадження
Плану дій ПВУ в 20142015 роках.

3

Уряд Великобританії
«UK-UA: Reform
Assistance programme
in Ukraine»

Мета конкурсу проектів - просування демократичних практик громадської участі у процесі прийняття
рішень на місцевому і регіональному рівні.
Напрямки проектних пропозицій:
1. Практики громадської участі на місцевому і регіональному рівні: пропагандистські
кампанії,сприяння розвитку громади, участь у розробці та здійсненні державної політики, моніторингу
місцевих державних установ;
2. Створення зв'язків та посилення взаємодії між групами і організаціями з різних регіонів України на
теми ефективної участі громадян, моніторинг політичного процесу прийняття рішень, моніторинг та
оцінки політики інформаційно-пропагандистських кампаній з конкретних питань;
3. Зміцнення медіа-НУО, місцевого самоврядування, співпраці по реалізації реформ.

Хто може подавати проекти - громадські організації, коаліції та
громадські ініціативні групи.
Максимальна тривалість проектів - 12 місяців.
Проекти подаються англійською мовою. Рішення про фінансову
підтримку проектів приймаються протягом 10 тижнів.

31 січня 2015 р.

$25,000 USD

http://goo.gl/gPlg9y

Гранти будуть надані організаціям, які представлять та готові втілити ідеї, за допомогою яких
громадськість долучиться до впровадження пунктів Плану дій ПВУ.
Пріоритет надаватиметься ідеям по впровадженню заходів, направлених на запобігання і протидію
корупції та впровадження технологій електронного урядування й розвиток електронної демократії.

Хто може подавати проекти - неурядові організації.
Сума: За результатами конкурсу буде відібрано до 3 виконавців,
сума одного гранту не має перевищувати 40 000 грн.
Кінцева дата подання пропозицій: 20 січня, результати будуть
оголошені 30 січня
Місце впровадження проекту: Україна
Тривалість проекту: 3-6 місяців, починаючи з 1 лютого 2015

Документи подаються в
електронному вигляді до 20
січня 2015 року включно на
адресу kozlovtseva@tiukraine.org з поміткою в темі
листа «Участь у конкурсі на
громадські ідеї із втілення
Плану дій Партнерство
Відкритий Уряд 2014-2015».

до 40 000 грн

http://tiukraine.org/news/oficial
/5104.html

Мета конкурсу проектів - побудова демократичного та підзвітного уряду та оздоровлення економіки.
Напрямки проектних пропозицій:
1. good governance; підзвітність і прозорість, з особливим акцентом на боротьбу та запобігання
корупції
2. впровадження економічних реформ, з особливим акцентом щодо поліпшення бізнес-клімату

Фінансування буде надаватись на конкурсній основі українським та
міжнародним неурядовим організаціям (у тому числі
з 12 по 20 січня он-лайн
£100,000 and £200,000
некомерційним та комерційним організацій, а також консорціумам аплікаційна форма
організацій).

http://goo.gl/LEPJKG

Подавачі - громадські організації. Щоб отримати запрошення для
подання заявки, потрібно через форму, яка розміщена на сайті Фонд приймає заявки з 1 січня
від 25 тис. доларів США
Фонду "Монсанто", надіслати опис організації та короткий опис до 28 лютого 2015 року.
проекту англійською мовою.

http://goo.gl/rffieU

Хто може подавати проекти - молодіжні громадські організації або
15 лютого 2015
ГО, основна діяльність яких направлена на роботу з молоддю.

від 30,000 до 100,000 євро

http://goo.gl/fTiAWf

Хто може подавати заявку - Організації/ установи, які не спроможні
профінансувати свій проект лише власними силами, можуть
подавати заявки до закінчення терміну їхньої подачі. Це означає,
що у будь-якому випадку повинен бути власний внесок заявника
(також і нефінансового характеру, наприклад, трудовитрати, надання робочої сили, 28 лютого 2015 року
приміщень тощо). Можливе також часткове фінансування третіми
особами. Заходи щодо сприяння окремим особам або державним
органам та надання субсидій для покриття поточних витрат
(зарплата, витратні матеріали тощо) організацій-заявників не є
можливими.

€ 8 000

http://goo.gl/Z6hzlh

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в аграрних громадах, в тому
Фонд «Монсанто»,
числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та
конкурс соціальних
академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми.
4
проектів для сільських
Забезпечення критичних потреб громад за рахунок розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу
громад
до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб.

The Technical Centre
for Agricultural and
5
Rural Cooperation.
The CTA Grants

6

Мета конкурсу проектів - розвиток сільського підприємництва та ІКТ (інформаційно-комунікаційні
технології)
Напрямки проектних пропозицій:
Молодь у сільському господарстві
Молодь в агро-підприємництві
ІКТ інновації в сільському господарстві
ІКТ та підприємництво в сільському господарстві

Гранти на
мікропроекти від
Мікропроекти - це проекти з коротким терміном реалізації (макс. 6 місяців), які спрямовані на
Посольства Німеччини покращене задовільнення основних потреб бідних та найбідніших верств населення і мають
в Києві
довгострокову дієвість.

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua

Правозахисний центр
«Поступ».
Програма грантів
7
допомоги для
активістів та
правозахисників

8

Міжнародний
Вишеградський фонд

Міністерство
Закордонних Справ
9
Японії.
Програма Кусаноне

Посольство США в
Україні.
10
Фонд розвитку
українських ЗМІ
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Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або
отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській та
Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим.

Хто може отримати допомогу:
1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп;
2. Журналісти;
3. Лідери і члени органів самоорганізації населення;
Заявки
приймаються
4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей;
постійній основі
5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди,
що виїхали із зони конфлікту і допомагають у його вирішенні.
Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде
розглянута.

Мета конкурсу проектів - розвиток громадянського суспільства у країнах Східного Партнерства.
Напрямки проектних пропозицій:
Малі та стандартні гранти:
1. Культурна співпраця
2. Освіта
3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця
6. туризм
Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру.

Українська громадська організація, що подає проект, має
передбачити в проектній пропозиції залучення до реалізації
проекту громадські організації з усіх чотирьох країн Вишеградської
четвірки.
Проектна пропозиція подається громадською організацією в онлайн режимі англійською мовою.

Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів
розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що
перебувають у стані розвитку.
Напрямки проектних пропозицій:
-Перша медична допомога
-Початкова освіта
-Надання допомоги прошарку населення, що потерпає від бідності
-Суспільний добробут
-Навколишнє середовище
-Залучення жінок до суспільно - корисної діяльності.

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога
надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам,
науково-дослідним інститутам та іншим неприбутковим
організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів
розвитку цих організацій.

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
Підвищення якості журналістської освіти
Покращення професійних стандартів серед журналістів
Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа
Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних
українських ЗМІ - друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів.
Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не
підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти
журналістам та представникам українських медіа, незалежно від
їхнього статусу. Недержавні організації можуть претендувати на
отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо
сприяють розвиткові українських медіа.

Максимальний обсяг
на фінансування - 2000 EUR.
http://goo.gl/qiNoVi
В екстрених випадках, сума
може бути збільшена.

Малі гранти - 1 березня, 1
червня, 1 вересня, 1 грудня
Стандартні гранти - 15 березня
і 15 вересня
Стратегічні програми - 15
березня

Малі - до 6 тис. євро
Стандартні - від 6 тис. євро
http://goo.gl/uPd5HS
і вище
Стратегічні - 40 тис. євро

Незалежно від дати початку
виконання проекту, кошти на
безвідплатну допомогу
надаються до 31 березня

Кошти програми Кусаноне
надаються після
дослідження та оцінки
http://goo.gl/VYLTe0
кожної заявки на щорічній
проектній основі.

Протягом року

24 000 у.е.

http://goo.gl/WnFWDu

Період виконання проекту може тривати від 1 до 12 місяців.

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти демократичним
перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні
Напрямки проектних пропозицій:
Права людини; підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта виборців та
моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; антикорупційна діяльність та прозорість
уряду; запобігання торгівлі людьми; рівність жінок, етнічних та інших меншин;

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають
статус недержавних та неприбуткових, та зареєстровані у
відповідності до українського законодавства. До таких належать:
громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні
центри.
Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською
мовами.
Тривалість проекту не має перевищувати одного року.

протягом року (заповнюється
до 24.000 у.е.
он-лайн заявка)

Посольство США в
Україні.
12
Фонд збереження
культурної спадщини

Програма «Великий проект» фонду AFCP спрямована на збереження визначних археологічних
об’єктів, історичних будівель, пам’ятників та музейних колекцій, що мають виняткову цінність у
відображенні чи інтерпретації спадщини країни чи регіону.
Програма спрямована на збереження значущих культурних та історичних об’єктів міжнародного чи
національного значення, які відкриті для широкої грамадськості та охороняються законом. До таких
можуть належати значимі археологічні об’єкти, історичні будівлі та пам’ятники, великі музейні
колекції, що мають виняткову цінність у відображенні чи інтерпретації спадщини країни чи регіону.

У конкурсі можуть брати участь кваліфіковані установи. За
визначенням Фонду це зареєстровані відповідальні неурядові
організації, музеї, керівні заклади культури чи подібні інституції,
які доведуть, що мають відповідний досвід та можуть керувати
великими проектами збереження культурної спадщини.

Конкурс відбуватиметься у два
Фонд AFCP розглядатиме
тури. Пропозиції на перший
проекти вартістю від 500
http://goo.gl/bWtqZD
тур приймаються до 23 січня
до 900 тисяч доларів США.
2015 року.

The BEARR Trust
13 Small Grants Scheme
2015

Мета конкурсу проектів - підтримка проектів, присвячені наданню психологічної підтримки для
людей, переміщених в результаті конфлікту в Україні.
Проекти спрямований на підтримку і заохочення діяльності НУО:
обмін досвідом і знаннями між НУО з відповідними цілями;
поширення кращих практик вирішення даної проблеми;
сприяння розвитку співробітництва та/або координації між НУО та іншими організаціями, що
працюють з відповідними групами;
підвищення інформованості, або залучення державних органів до вирішенні відповідних питань;
інноваційні способи вирішення проблеми психологічної підтримки внутрішньопереселених осіб в
Україні.
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Посольство США в
Україні.
Фонд сприяння
демократії

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО).
Проекти повинні тривати до шести місяців з моменту отримання
До 1 березня 2015 р.
коштів.

http://goo.gl/mrWNv0

Фонд надаватиме гранти у
розмірі до 2000 фунтів
стерлінгів. Гранти
надаватимуться на
http://goo.gl/sIFx1I
узгодження основі, і не
перевищуватимуть 50% від
загальної вартості проекту.

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua

Міністерство
закордонних справ
Естонії.
14 Мікрофінансування
для українських НУО
або місцевих органів
влади

Фонд Регіонального
Співробітництва
15 Чорного моря.
Транскордонні
ініціативи

Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і
підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів,
що діють в громадських інтересах.
Напрямки проектних пропозицій:
• освіта
• охорона здоров'я
• мир і стабільність
• розвиток демократії і верховенство закону
• економічний розвиток
• екологічно сприятливий розвиток
• інформування громадськості та глобальна освіта
Мета конкурсу проектів - заохочення державної, приватної і некомерційної політики і суспільних
об'єднань розвивати програми, які просувають регіональну співпрацю і стабільністью.
Напрямки проектних пропозицій:
ідготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій і політичних
інститутів,
Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових політичних сферах.

Хто може подавати пропозиції?
- урядові або місцеві органи влади
- НУО
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або
англійською мовою до Посольства Естонії в Україні.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних
витрат проекту.
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Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО),
державні структури, включаючи органи місцевого самоврядування,
політичних інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
немає
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді
та опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення
оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання проекту.

до 15 000 євро

5 - 75 тис. $
більшість грантів
- 20-22 тис. $, тривалість до 12 місяців

http://goo.gl/9QMZn4

http://goo.gl/d8WHxe

Мета конкурсу проектів - обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в просуванні політичного,
соціального, і економічного розвитку для тривалої стабільності в регіоні.
Напрямки проектних пропозицій:
Створення зв'язків між новими членами ЄС і країнами Чорноморського регіону, підтримка механізмів,
які забезпечують інформаційний обмін, об'єднання існуючих знань і компетенцій в економічних
реформах

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО),
державні структури, включаючи органи місцевого самоврядування,
політичних інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
немає
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді
та опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення
оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання проекту.

Мета конкурсу проектів - залучення громадськості до контролю влади.
Напрямки проектних пропозицій: моніторинг парламенту, альтернативні ЗМІ

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО),
державні структури, включаючи органи місцевого самоврядування,
політичних інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
немає
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді
та опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення
оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання проекту.

5 - 75 тис. долларів

http://goo.gl/vwN25N

Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та свобод,
права на самостійне життя і економічну самодостатність.
Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а також
заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні
органи яких складаються з людей з обмеженими можливостями.
Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:
1. подача ідеї
2. в разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна
форма проектної пропозиції

від 500 до 10000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя громад.
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання водних Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) немає
ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Фонд Ч. Ст. Мотта.
20 Громадянське
суспільство

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на посилення справедливості, рівності
прав і підтримку в суспільстві
Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору;
підвищення активності громадськості.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) протягом року

від 15 тис. долларів

http://goo.gl/KvGQox

Уряд Нідерландів.
Фонд захисту
21
людських прав. Малі
гранти

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини"
Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної
орієнтації (лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над
жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування);
свобода думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та
розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) протягом року

Максимальний розмір
гранту – EUR 499,000

http://goo.gl/UfSdbS

Фонд Регіонального
Співробітництва
16
Чорного моря.
Східні зв'язки

Фонд Регіонального
Співробітництва
17
Чорного моря.
Громадська участь

The ABILIS
Foundation.
Фінансування
18 організацій у справах
людей з обмеженими
можливостями

19

The Coca-Cola
Foundation.
Community Support
Opportunity

немає

5 - 75 тис. долларів
більшість грантів - 20-22
тис. Долларів, тривалість до 12 місяців

http://goo.gl/8sRXCF

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
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Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення
ефективності їх діяльності, шляхом надання ліцензійного програмного забезпечення
Програмне забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які належать
Microsoft.
організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її оновлення Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація,
Microsoft
протягом року
22 Програма
(upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах що має статус благодійної в країні реєстрації.
Software Donation
встановлено ліцензійну операційну систему Windows будь-якого випуску.
Якщо ваша організація використовує контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати, вкажіть це у
вашій заяві. Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Безкоштовне
ліцензійне
програмне
забезпечення
Microsoft

http://goo.gl/qg6rDh

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:
• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та
досвід в обраній галузі втручання;
• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання
законності та доброго управління в Україні;
Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:
• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;
Протягом року
• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;
• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання /
заходи;
• бути розроблені відповідно до форми заявки;
• бути реалізовані протягом 12 місяців;
• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з
пропонованим проектом (не менше 15% від загального бюджету).

650 000,0 - 1 100 000,0 грн http://goo.gl/HCxO6A

Європейський фонд за
демократію.
Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.
24 Підтримка
Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
демократичних
процесів

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) немає

10,000 до 150,000 євро

Мета конкурсу проектів - підтримка проектів націлених на протидію насильству щодо жінок та дівчат.
Напрямки проектних пропозицій:
Ппросування, захист та реалізація прав людини щодо жінок і дівчаток, а також зміцнення
інституційного потенціалу на місцевому та національному рівнях з метою ліквідації всіх форм
насильства щодо жінок і дівчаток.
Зосередження на впливі, а також конкретних і піддаються оцінці результатах, які означають реальні
зміни в житті жінок і дівчат.
The UN Trust Fund to
Використання цілісних і міжгалузевих методів реагування, які спрямовані на вирішення проблем, що
End Violence against
стосуються взаємопов'язаних прав і потреб жінок і дівчат в галузі запобігання та / або реагування на
25 Women is pleased to
насильство щодо жінок і дівчаток, включаючи забезпечення безпеки і захисту, доступ до права на
announce.
охорону здоров'я, до юридичним правам, до прав на володіння власністю і спадкування, а також на
Call for Proposals
економічну безпеку та економічні права.
Зосередження уваги на ущемлених групах населення, особливо незаможних і маргіналізованих жінках і
дівчатах, з урахуванням того, щоб заходи з реагування носили індивідуальний характер.
Координування та розвиток партнерств, в тому числі між державними структурами, організаціями
громадянського суспільства, і особливо жіночими групами і мережами.
Прихильність поширенню знань, за допомогою документування, моніторингу,
оцінки та інформування про результати.

Після презентації Фонду концептуальної записки від громадських
організацій, грантери повинні негайно приступити до заповнення
повноцінної проектної пропозиції.
Подавати проектні пропозиції можуть
Організації та мережі громадянського суспільства, в тому числі
неурядові організації, які юридично зареєстровані в країні
реалізації проекту.
Регіональні / міжнародні мережі та організації громадянського
суспільства, які представлені в країні (-нах) або на території (-ях)
реалізації проекту.
Діючі науково-дослідні організації / установи, що займаються
експертизою, які спеціалізуються в питаннях гендерної рівності та
гендерної насильства.
Державні органи влади центрального / національного,
субнаціонального та / або місцевого рівня.
Тривалість проектів - 2-3 роки.

Для великих НУО сума
гранту складатиме 300 тис. 1 млн. дол.
Для малих НУО, жіночих http://goo.gl/gRW6NA
та молодіжних НУО сума
гранту складатиме 50-100
тис. дол.

Міністерство
закордонних
справ
Нідерландів.
23
Matra
European
Partnership Programme
2014

26 Проект «Адвокація та
підвищення
спроможності уряду в
сфері міграції».
Конкурс на отримання
малих
грантів/стипендій

Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського суспільства.
Напрямки проектних пропозицій:
вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та забезпечення
належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи; забезпечення вільних і
справедливих
виборів;
забезпечення
свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;
покращення
підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною діяльністю адміністрації та
органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг виконання законодавства.

Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації, отримання знань
та навичок шляхом проходження практичного чи теоретичного навчання на базі міжнародних,
європейських організацій інституцій чи НГО, що працюють чи проводять навчання в сфері захисту
прав мігрантів чи адвокації.
Програмна тематика.
a. "Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів"
Специфічною метою навчання є отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на
національного законодавства в сфері захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб без
громадянства, трудових мігрантів Заявник визначає сферу своїх професійних інтересів та тематику
навчання самостійно в межах зазначених тем.
b. "Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності"
Заявник звертається за фінансуванням практичного чи теоретичного навчання в обраній європейській
організації чи інституції що спеціалізується на підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту
прав мігрантів.
Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і проходження
теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

Заявник може бути представником негромадської організації,
громадським активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на
роботі з різними категоріями мігрантів.
Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження
практичного чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої
сторони та узгодити можливість такого навчання, його строки та
умови. До пропозиції треба подати листи підтвердження від
приймаючої сторони.
Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та
англійською мовами.

29 січня 2015 р.

Якщо Ваша заявка передбачає
виконання у конкретні строки
чи дати, Вам необхідно
вказати на це, у такому
випадку Ваша заявка
розглядатиметься Наглядовою
радою в режимі електронного
голосування. В такому
випадку, Вам необхідно
подати заявку не пізніше ніж
за 3 тижня до запланованої
дати виконання.

http://goo.gl/yxOE46

Максимальний розмір
фінансування 3 500 євро.
Фінансування в межах
малого гранту передбачає
покриття витрат,
пов’язаних із оплатою
вартості навчання, чи
інтернатури, транспортних
http://goo.gl/gHc47x
витрат, витрат на
проживання, вартість
навчальних матеріалів чи
засобів, заходів щодо
подальшого поширення

Глобальний дитячий
фонд. Конкурс:
"Надання послуг
вразливим групам
дітей"

27 Європейська
молодіжна фундація.
Грант для неурядових
організацій

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей.
Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн
Сфери інтересів: - жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; - молодь та підлітки
подається лист зацікавленост (на офіційному сайті). В разі
(вразливі групи); - професійно-технічна і початкова освіта; - ВІЛ/СНІД; - Інваліди
відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана
аплікаційна форма для детального опису проекту.

Запропоновані пілотні проекти:
– повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які
залучають молодь на місцевому рівні;
– діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні;
– повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні
громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).
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Лист зацікавленості можна
надсилати протягом усього
року

від $25,000 дo $75,000

http://www.globalfundfo
rchildren.org/

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про немає
те, що особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів
має бути приділена пілотним проектам українських громадських
організацій або європейськими громадськими організаціями, які
мають бажання спрацювати з українськими громадськими
організаціями у зазначених сферах.
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО),
діяльність яких направлена на роботу з молоддю віком 15-30 років.

Максимальна сума гранту –
10 000 євро.

http://goo.gl/i98ksH

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ
28 Об`єднання
українських
професіоналів (Group)
у Лондоні.
Літня програма обміну
досвідом Україна Англія

У ході Програми Група націлена на:
► знайомство учасників з бізнес-середовищем у Великій Британії
► Ознайомити учасників з європейськими громадськими і бізнес організаціями
► Забезпечення наставництва та обміну інформацією з фахівцями, які працюють в галузі фінансів,
страхування, юридичних та інших сферах
► Забезпечення можливостей зав`язати професійні контакти

Група від десяти до п'ятнадцяти студентів з різних регіонів
немає
України, які відповідають наступним критеріям:
► нове покоління лідерів, активних в науковому і соціальному
житті
► спеціальності: фінанси/економіка/право/міжнародні
відносини/політологія або суміжні сфери
► студенти 3-го або 4-го року навчання
► розмовна англійська
► студенти з фінансовими труднощами
► учасники повинні відповідати всім візовим вимогам і мати право
поїхати до Великобританії
► перевага надаватиметься студентам з регіональних університетів

Більшість витрат,
http://www.civicua.org/
news/view.html?q=222
пов'язаних з Програмою
будуть покриті Групою, в 8874
тому числі авіаквитки,
проживання, страхування,
подорожі і основні витрати
протягом усього терміну
перебування у
Великобританії.

29 Інститут Політичної
Освіти.

Семінар для депутатів місцевих рад, присвячений питанням гуманітарної сфери на місцевому рівні, 5-7 Для участі у навчанні необхідно надати:
лютого 2015 року в м.Ужгород
- заповнену анкету (додається);
- резюме (автобіографічні відомості);
- есе-твір на тему «Проблеми та успіхи діяльності моєї місцевої
ради» (близько 600 слів);
- рекомендація від організації, яка делегує учасника (надається від
місцевої ради, партійної чи громадської організації тощо).
Документи можна надсилати електронною поштою на адресу:
office@ipo.org.ua з позначкою GUM_S.

Остання дата надсилання
документів: 15 січня 2015
року.

Учасники навчань
http://ipo.org.ua/anons/
2205/
забезпечуються
харчуванням, проживанням
та навчальними
матеріалами.

30 Національний
університет
"Острозька академія".
Школа універсального
журналіста: дводенний
тренінг з основ
журналістики, 21-22
лютого, м. Рівне

Суть тренінгу: мінімум теорії — максимум практичних вправ і корисного досвіду для майбутнього
навчання за фахом «Журналістика» і практичної діяльності в ЗМІ.
Основні питання, що розглядаються на тренінгу:
- Як найкраще підготуватись до вступу на спеціальність «Журналістика»?
- Як перевірити, чи журналістика — це справді твоє?
- До чого варто бути готовим, обираючи професію журналіста?
- Що таке новини і де їх шукати?
- Як використовувати можливості соціальних мереж для успішного старту в журналістиці?
- Як брати інтерв’ю?
- Як готувати короткі інформаційні повідомлення?
Щоб отримати детальнішу інформацію, достатньо написати на vg2001@ukr.net, повідомивши своє ім’я,
прізвище, навчальний заклад та контактний телефон.
Телефони для довідок: (050) 339-39-85, (098) 500-47-60.

Щоб отримати детальнішу інформацію, достатньо написати на
vg2001@ukr.net, повідомивши своє ім’я, прізвище, навчальний
заклад та контактний телефон.
Телефони для довідок: (050) 339-39-85, (098) 500-47-60.

Запис — до 16 лютого 2015
року включно.

Учасники (в разі потреби)
забезпечуються
гуртожитком.

31 Конкурс на участь у
просвітницькій
програмі з
репродуктивного
здоров’я та планування
сім’ї

Проведення інформаційно – просвітницької кампанії та створення мережі регіональних
координаторів/ок просвітницьких активностей в п’яти областях України з метою поширення знань та
практичних навичок серед різних соціальних та професійних груп у сфері збереження репродуктивного
здоров’я та планування сім`ї а також подальшого розвитку Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного
Здоров'я та Планування Сім'ї.

Для участі у програмі будуть відібрані 15 регіональних
представників/ниць, які відповідають наступним критеріям:
членство (волонтерство) у недержавних організаціях, благодійних
фондах, ініціативних групах;
готовність працювати в команді;
готовність відвідувати усі заняття протягом програми;
прагнення та готовність реалізувати тематичні інформаційно —
просвітницькі заходи в своїх громадах, колективах;
Вік – від 18 років (можливі виключення);

до 1 лютого 2015

Витрати (тренінгові
http://goo.gl/05SspZ
матеріали, проїзд,
харчування) беруть на себе
організатори.
Проживання для
представників/ниць інших
областей забезпечується!

http://www.civicua.org/
news/view.html?q=237
8700

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Літня академія спрямована на просування демократичної культури в школах в країнах-учасницях,
До участі в Академії запрошуються команди, що складаються з
30 січня
32 Конкурс на участь в
регіональній літній
шляхом розвитку потенціалу фахівців сфери освіти та представників місцевих громад у застосуванні
трьох учасників. До складу кожної команди повинно увійти два
академії «Демократія у принципів і практик ВДГ / ОПЧ в школах і місцевих громадах.
представники однієї школи: директор і вчитель, а також
школі»
представник громадськості. Представник громадськості повинен
бути безпосередньо включений в роботу однієї з таких організацій:
1) батьківський комітет даної школи, 2) неурядова організація, яка
співпрацює з даної школою, 3) установа підвищення кваліфікації /
підготовки вчителів даного району.
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Під час пленарних сесій та http://goo.gl/jth1Oa
практичних занять буде
забезпечений англоросійський і російськоанглійський синхронний
переклад. Всі учасники
повинні вільно володіти,
принаймні, однією з
робочих мов на рівні, що
дає можливість брати
активну участь у навчанні.

Schwarzkopf Проект пропонує молодим людям можливість дізнатися від європейських сусідів, а також дізнатись Молоді європейці віком від 18 до 26 років можуть подати заявку на Терміни
програм Стипендія у розмірі € 550.
33 The
Foundation
Young про поточні культурні чи політичні подій у відповідній країні.
отримання гранту подорожі до Німеччини. Поїздка повинна мати 1 березня або 1 вересня.
Europe.
спеціально визначений теми дослідження щодо поточної
Travel grant to explore
культурної чи політичного розвитку в контексті європейської
cultural or political
інтеграції. Після поїздки, стипендіат повинен представити
development
in
докладний звіт з описом набуті знання і досвід.
Germany

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (0432) 56-26-72, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28

http://biggggidea.com/o
pportunities/114/

