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№ Назва організації Назва конкурсу Мета конкурсу Напрямки роботи Фінансування Строки Сайт 

1 Вінницька обласна Рада
Одинадцятий обласний конкурс проектів розвитку 

територіальних громад

Залучення додаткових коштів на розвиток 

територіальних громад

1. організація ефективної системи надання послуг населенню;

2. реформування системи житлово-комунального господарства;

3. розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

4. розвиток підприємництва; 

5. модернізація інженерної інфраструктури;

6. реформування системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення та ін.

1-а категорія. Проекти сіл, 

селищ. Максимальний розмір 

гранта – до 50 000 грн.

2-а категорія. Проекти міст 

районного значення, районів

 – до 60 000 грн.

3-я категорія. Проекти міст 

обласного значення – до 75 000 

грн.

Підготовлені проекти 

подаються до 16 години 

01 квітня 2014 року 

http://www.vinrada.gov.

ua/uvaga-konkurs-3.htm

2

Міжнародна громадська 

організація 

“Міжнародний Фонд 

“Взаєморозуміння і 

толерантність”

Програма підтримки проектів зі збереження 

історичної памяті 2014

Спонукання молодого покоління до вивчення 

історії свого народу в роки Другої світової війни 

шляхом діалогу з живими свідками, пропаганда 

ідей гуманізму. Сприяння соціальній реабілітації 

людей похилого віку – свідків подій Другої 

світової війни та збереження історичної пам’яті 

про них.

Фінансову підтримку можуть отримати проекти, спрямовані на збереження історичної пам’яті 

про долю свідків подій Другої світової війни на прикладах прояву гуманізму та людяності.

не встановлені обмеження 

розміру фінансування
31 березня 2014 року http://goo.gl/Etx1QC

3

Міжнародна громадська 

організація 

“Міжнародний Фонд 

“Взаєморозуміння і 

толерантність”

«Медико-соціальна допомога жертвам 

нацистських переслідувань»

Надання медичної, соціальної або психологічної 

допомоги жертвам нацистських переслідувань

Програма направлена на здійснення заходів щодо надання медичної, соціальної та/або 

психологічної допомоги жертвам нацистських переслідувань,  особливо тяжко хворим, мало- та 

немобільним, самотнім людям, організації клубів зустрічей колишніх жертв нацистських 

переслідувань з метою покращення якості їх життя, морально-психологічного стану, подолання 

соціальної ізоляції та залучення до активного життя.

не встановлені обмеження 

розміру фінансування
31 березня 2014 року http://goo.gl/aEerJO

4 Європейська комісія

Підтримка міст країн Східного партнерства в 

упровадженні Планів дій сталого енергетичного 

розвитку в межах «Пакту мерів

мобілізувати місцеві органи влади в країнах 

Східного партнерства для впровадження пілотних 

проектів, включених до Планів дій сталого 

енергетичного розвитку в межах «Пакту мерів», і, 

таким чином, скоротити розрив між Планами дій 

сталого енергетичного розвитку та їх практичною 

імплементацією

Зменшення викидів CO2; зменшення енерговитрат; проведення енергоаудиту; енергопланування; 

підготовка технічної документації; проведення енерготендерів та енергомоніторингів; контроль 

за якістю надання енергопослуг.
Максимальна сума гранту: 1 500 

000 Євро
21 березня 2014 р. goo.gl/MCo2D8

5

Представництво Фонду 

імені Гайнріха Бьолля 

в Києві

Конкурс малих грантів 2014

розвиток громадянського суспільства в Україні та 

долучитися до активної участі в демократичних 

процесах у своєму оточенні як на локальному, так і 

на державному рівнях

1) Громадська активність у розвитку міста; 2) Феміністичні ініціативи; 3) Гендер і різноманіття; 

4) Боротьба зі зміною клімату; 5) Атомна енергетика без майбутнього

до 20000 грн. 15 березня 2014 року http://goo.gl/gN4Cgk

6 Фонд «Монсанто» Проекти для розвитку сільських громад

Інноваційний та сталий розвиток сільського 

господарства

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти у фермерських

громадах навколо світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів,

навчальних програм для фермерів та академічних програм, які збагачують чи доповнюють

шкільні програми. Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки неурядових

організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води,

громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб.

Мінімальний розмір гранту – 25 

тис. доларів США.

Протягом двох періодів

щорічно. 

Перший - з 1 січня до 28

лютого, 

другий – з 1 липня до 31

серпня.

http://goo.gl/v1ZXtX

7
Міжнародний 

Вишеградський фонд 
Малі, стандартні та стратегічні гранти Розвиток громадянського суспільства

Малі та стандартні:

1. Культурна співпраця 

2. Освіта 

3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця 

6. туризм 

Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру

Малі - до 6 тис. євро

Стандартні - від 6 тис. євро і 

вище

Стратегічні  - 40 тис. євро

Малі гранти - 1 березня, 1

червня, 1 вересня, 1

грудня

Стандартні гранти - 15

березня і 15 вересня

Стратегічні програми - 15

березня

http://visegradfund.org/gra

nts/

8

Міністерство 

Закордонних Справ 

Японії

Програма Кусаноне
Надання допомоги задля здійснення проектів 

розвитку організацій

Місцеві та міжнародні неурядові організації, лікарні, початкові школи, науково - досліджувальні

інститути та інші неприбуткові організації. -Перша медична

допомога

-Початкова освіта

-Надання допомоги прошарку населення, що потерпає від бідності

-Суспільний добробут

-Навколишнє середовище

 -Залучення жінок до суспільно - корисної діяльності.

Кошти програми Кусаноне 

надаються після дослідження та 

оцінки кожної заявки на 

щорічній проектній основі.

Незалежно від дати 

початку виконання 

проекту, кошти на 

безвідплатну допомогу 

надаються до 31 березня

http://goo.gl/VYLTe0

9
Посольства США в 

Україні
Фонд розвитку українських ЗМІ

Підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та 

допомога українським журналістам, медіа-

організаціям і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов'язаними з медіа

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

24 000 у.е. Протягом року http://goo.gl/WnFWDu

ГРАНТИ

ЗВЕДНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 21.02.2014 р.

http://www.vinrada.gov.ua/uvaga-konkurs-3.htm
http://www.vinrada.gov.ua/uvaga-konkurs-3.htm
http://visegradfund.org/grants/
http://visegradfund.org/grants/
http://goo.gl/VYLTe0
http://goo.gl/WnFWDu
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10
Посольства США в 

Україні
Фонд сприяння демократії

Підтримка перспективних проектів, призначених 

сприяти демократичним перетворенням та 

побудові громадянського суспільства в Україні

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; 

до 24.000 у.е.

протягом року

(заповнюється он-лайн

заявка)

http://goo.gl/mrWNv0

11

Міністерство 

закордонних справ 

Естонії

Мікрофінансування для українських НУО або 

місцевих органів влади

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. 

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

до  15 000 євро немає http://eu.prostir.ua/comp

etitions/257778.html

12
Глобальний фонд для 

жінок
Підтримка жіночих проектів Захист прав жінок і дівчат

Групи жінок, які працюють разом, жіночі організації і організації, які очолюються жінками

Сфера захисту прав жінок, загальний розвиток організації, реалізація конкретних проектів

Подати заявку на грант можна безпосередньо на сайті фонду

Від 5 до 30 тис. Долларів
Два цикли – з 15.09 до

15.12 та 15.03 до 30.06

http://www.globalfundfor

women.org

13

Фонд Регіонального 

Співробітництва Чорного 

моря 

Транскордонні ініціативи 
Заохочення державної, приватної і некомерційної 

політики і суспільних об'єднань розвивати 

програми, які просувають регіональну співпрацю і 

стабільність

Підготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій і політичних

інститутів, 

Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових політичних сферах.

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. $

більшість грантів 

- 20-22 тис. $, тривалість - до 12 

місяців

немає http://goo.gl/d8WHxe

14

Фонд Регіонального 

Співробітництва Чорного 

моря 

Східні зв'язки

Обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в 

просуванні політичного, соціального, і 

економічного розвитку для тривалої стабільності в 

регіоні.

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

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

більшість грантів - 20-22 тис. 

Долларів, тривалість - до 12 

місяців

немає http://goo.gl/8sRXCF

15

Фонд Регіонального 

Співробітництва Чорного 

моря 

Громадська участь Залучення громадськості до контролю влади
Моніторинг парламенту, альтернативні ЗМІ

Пріоритет - на Україну і Азербайджан  
5 - 75 тис. долларів немає http://goo.gl/vwN25N

16 The ABILIS Foundation
Фінансування організацій у справах людей з 

обмеженими можливостями

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.
від 500 до 10000 євро немає http://goo.gl/I1Y8z5

17 The Coca-Cola Foundation Community Support Opportunity
Проекти спрямовані на підвищення якості життя  

громад

Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання

водних ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.
необмежені немає http://goo.gl/Zd3rz8

18 Фонд Ч. Ст. Мотта Громадянське суспільство
підтримати зусилля, спрямовані на посилення спра

ведливості, рівності прав і підтримку в суспільстві

зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; підвищення активності

громадськості.
від 15 тис. долларів протягом року http://goo.gl/KvGQox

19 Фонд Східна Європа

Фонд Східна Європа сприяє розвитку приватного 

підприємництва, корпоративної соціальної 

відповідальності, місцевого самоврядування і 

громадянського суспільства.

Фонд Східна Європа сприяє розвитку приватного 

підприємництва, корпоративної соціальної 

відповідальності, місцевого самоврядування і 

громадянського суспільства.

• сприяння соціально-економічному розвитку;• просування ідеї соціальної відповідальності

бізнесу і створення необхідного ресурсу для вирішення місцевих соціально-економічних

проблем;• підтримка співпраці громадянського суспільства, державних установ, органів

місцевого самоврядування, бізнесу і науково-дослідних інститутів для ефективного розвитку;•

розвиток ініціатив, направлених на поліпшення співпраці між центральними і місцевими

органами влади і гармонізацію їх співпраці;• сприяння інституційному розвитку громадських

організацій для забезпечення участі громадян в ухваленні рішень і демократичному розвитку; •

сприяння ефективному, прозорому і демократичному процесу ухвалення державних рішень.

необмежені немає http://goo.gl/sBS6nC

20
Благодійний фонд 

«Розвиток України»
«і³ [ідея – імпульс – інновація]»

створення фундаменту для успішного й стійкого 

розвитку українського суспільства, завдяки 

інвестиціям  в освіту майбутніх поколінь, здоров'я 

нації, розвиток української культури

Візуальне мистецтво;

Література;

Театр;

Музейна справа;

Кіно;

а також міждисциплінарні проекти, що поєднують ці царини

до 160 000 грн.

Грантові заявки

приймаються на постійній

основі. http://www.i3grants.org/

uk/competitions

21 Уряд Нідерландів Фонд захисту людських прав. Малі гранти
Підтримка проектів щодо захисту прав людини в 

рамках програми "Повага прав людини"

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

Максимальний розмір гранту – 

EUR 499,000
протягом року http://goo.gl/UfSdbS

22 Microsoft Програма Microsoft Software Donation

отримання ліцензійного програмного забезпечення

для підтримки інституцій громадянського

суспільства та підвищення ефективності їх

діяльності

для отримання програманого забезпечення необхідно надіслати скановані копії наступних

документів: 1) свідоцтво про реєстрацію; 2) довідку із кодом неприбутковості 005 чи 006; 3)

список ПК на балансі із підписом керівника; 4) список реалізованих проектів.

Безкоштовне ліцензійне

програмне забезпечення

Microsoft

протягом року

http://goo.gl/qg6rDh

23
The Thomson Reuters

Foundation

Підтримка ОГС, що працюють у сфері захисту

прав жінок, анти-корупційної діяльності і

державного управління, змін клімату, соціальних

інновацій та розвутку медіа 

Фонд не надає гранти, але використовує свій

унікальний набір навичок для реалізації програм,

які викликають зміни і розширюють можливості

людей: безкоштовна юридична допомога, розвиток

засобів масової інформації. Фонд виступає за права

людини, розширення можливостей жінок,

вдосконалення методів управління, підвищення

прозорості і верховенства закону.

Фонд допомагає жінкам знати і відстоювати свої права, тому програми мають бути

спрямованими на підвищення інформованості жінок в сфері захисту своїх прав.

Ще один важливий аспект підтримки Фонду є TrustLaw Connect - це послуга, яка з'єднує ОГС та

соціальні підприємства з кращими юридичними фірмами по всьому світу з місією поширення

практики безоплатної юридичної допомоги по всьому світу заради соціальних змін. Вона також

забезпечує підтримку для сотень соціальних підприємств з інноваційними підходами до

вирішення соціальних та екологічних змін.

Для того, щоб подати заявку на

TrustLaw Connect, ОГС має

пройти онлайн-тестування.

Якщо результати тесту

позитивні, то ОГС можуть

сподіватись на підтримку від

Фонду.

немає http://goo.gl/LcECaL

http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html
http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.globalfundforwomen.org/
http://goo.gl/d8WHxe
http://goo.gl/8sRXCF
http://goo.gl/vwN25N
http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
http://goo.gl/sBS6nC
http://www.i3grants.org/uk/competitions
http://www.i3grants.org/uk/competitions
http://goo.gl/UfSdbS
http://goo.gl/qg6rDh
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24  Мережа ЦЄІ 
Конкурс локальних ініціатив з просування

європейських цінностей

Привернення уваги широкої громадськості до

європейських цінностей та стандартів шляхом

формування та посилення регіонального

партнерства, залучення до діалогу про європейські

цінності партнерів Мережі ЦЄІ України у

районних центрах та малих містах, а також відомих

експертів, вчених, режисерів, письменників.

На конкурс можуть подаватися українські громадські організації, ініціативні групи, навчальні

заклади, які готові до співпраці з мережею ЦЄІ та готові систематично з березня до травня 2014

р. проводити заходи у своїх громадах на тему європейських цінностей.

Максимальний розмір гранту

становить 1500 грн., проте

більшість грантів становитиме

до 1000 грн.

Заповнену аплікаційну

форму просимо надіслати

до 12-00 години 7 березня

2014 року на адресу

euroclub.kremen@gmail.co

m. 

http://gurt.org.ua/news/g

rants/21096/

25 UN-HABITAT’s Urban Youth Fund 2014

Надання допомоги молодіжним організаціям для

розробки і реалізації проектів, які сприятимуть

стійкому розвитку міст.

Мобілізувати молодь до розробки молодіжної політики   

Допомога урядовим, неурядовим організаціям громадянського суспільства та приватного сектора

краще розуміти і реагувати на молодіжних проблем; 

Підтримка молодіжних інформаційних мереж; 

Сприяння професійній підготовці молоді та наданню кредитів для молодих підприємниців; 

.

до 25 000 $ 15 квітня 2014

http://www.fundsforngos

.org/latest-funds-for-

ngos/unhabitats-urban-

youth-fund-2014-open/

26
Європейський фонд за

демократію
Підтримка демократичних процесів підтримка місцевих демократичних ініціатив трансформаційні процеси; підримка демократії 10,000 до 150,000 євро немає

https://democracyendow

ment.eu/

27
Фонду ім. Роберта Боша 

2014/2015

 Програма Коледжу імені Карла Фрідріха 

Гьорделера з питань належного врядування

Обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в 

просуванні політичного, соціального, і 

економічного розвитку України.

Подаватися можуть німецькомовні управлінці з України, які працюють у громадському секторі 

(управління, державні підприємства, некомерційні інституції тощо) та у сфері економіки. 
безкоштовно 03.03.2014.

http://www.bosch-

stiftung.de/content/lang

uage1/html/1163.asp

28

IT школа для 

громадських та 

благодійних організацій

«Microsoft Software Donation»

У ході навчальних семінарів презентуватимуться 

можливості механізму marketplace  для зміцнення 

організаційної спроможності неурядових 

організацій.

Навчання у «ІТ-школі» спрямоване, в першу чергу, на керівників та менеджерів тих організацій 

громадянського суспільства, які отримали програмне забезпечення в рамках програми «Microsoft 

Software Donation». Курс навчання побудований таким чином, щоб структурувати знання, 

комплексно охопити усі сфери застосування програмного забезпечення та покращити 

організаційну спроможність учасників. 

Навчання безкоштовне
Анкети приймаються до 

11 березня 2014 року. 

http://gurt.org.ua/news/t

rainings/21167/

29
Дослідницька стипендія 

Петра Яцика (Канада)

Освітній фонд Петра Яцика та Центр 

європейських, російських та євразійських студій 

(CERES) Університету Торонто

Мета - підтримати на щорічній основі одного з 

найбільш перспективних молодих вчених, який 

вивчає сучасну Україну, і тим самим просувати 

академічне розуміння української політики, 

культури та суспільства.

Програма включає в себе як дослідження, так і викладання. Успішний кандидат буде проводити 

більшу частину свого періоду, проводячи дослідження та даючи лекції в освітніх закладах, у 

резиденції CERES (Канада) та 2-4 тижні в Україні.

Стипендія включає: $ 40,000 

канадських доларів та витрати, 

що пов'язані із дослідженням і 

поїздками.

1 березня 2014 року.
http://gurt.org.ua/news/g

rants/21097/

30 Агентство США з 

міжнародного розвитку 

(USAID)

Навчальна програма стажування “Розвиток 

інноваційних підходів в освіті” в Австрії

обмін професійним досвідом Учасники відбиратимуться шляхом відкритого конкурсу.  Також буде відібрано 1-2 

альтернативних кандидатів, які зможуть взяти участь у програмі у разі відмови від участі когось з 

основних кандидатів. 

Безкоштовно. 24 березня 2014 року. http://www.gurt.org.ua/ne

ws/trainings/20726/

31 Веб-портал 

«Жінка–Українка»

Краща публікація (нарис) про жінок-українок піднести та описати на прикладах минулого талант 

і велич жіночої душі

Обсяг однієї публікації не має перевищувати 16 тис. знаків. Мова написання – українська. 

Кількість творів від одного учасника – не більше трьох. 

немає 28 лютого 2014 року http://ukrainka.org.ua/cont

est

32 Польсько-Американський 

Фонд Свободи і Фонд 

Освіта для Демократії

Конкурс на отримання Стипендій ім. Лейна 

Кіркланда у 2014/2015 навчальному році

Програма адресована молодим лідерам, що 

здобули вищу освіту, які зацікавлені у розвитку 

демократії, економіки і громадянського 

суспільства у своїх країнах та в регіоні.

Спеціальності: — економіка і менеджмент;— адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, 

культура, охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я);– державне управління (органи 

державної влади і самоврядування);— право;– суспільні науки;(соціальна психологія, 

соціологія); — політологія і міжнародні відносини;— політика розвитку та гуманітарна 

допомога.

Стипендія 1 березня 2014 р http://goo.gl/0nFLOh

33 Проект Book Platform Гранти для фахівців книжкової та літературної 

галузі

Проект Book Platform оголошує про надання 

грантів на участь у культурних та літературних 

подіях фахівцям книжкової та літературної галузі: 

культурним менеджерам, видавцям, авторам, 

перекладачам, літературним агентам та ін.

Проект Book Platform спрямований на розвиток книжкової галузі України, Вірменії та Грузії. 

Проект сприяє підвищенню професійного рівня авторів, видавців, перекладачів, підтримує 

розбудову регіональних і міжнародних мереж, робить вклад у розвиток підтримки читання, 

залучає зацікавлених осіб, представників ЗМІ та широку аудиторію до фахових обговорень 

проблем галузі. 

21.10.2012 р. - 01.03.2014 

р. 

http://goo.gl/8jqClr

34 Morgan Stanley

International Foundation

Europe, Middle East and Africa Outreach створення сприятливої атмосфери в громадах країн

Європи, Близького Сходу та Африки

Освіта та охорона здоров'я дітей 500 £ фунтів розгляд заявок

відбувається 

щоквартально

http://goo.gl/rfbUiR

35 Фундація 

"Відповідальність і

майбутнє"

Програма фінансування шкіл та молодіжних

проектів

направлені на підтримку міжнародних шкіл та

молодіжних проектів між Німеччиною та країнами

Центральної, Східної і Південно-Східної та

Ізраілю.

Подавачі мають бути: 1) учні та студенти, що займаються громадською діяльністю; 2) вік - від 14

до 21 року; 3) проекти мають бути втілені з липня 2014 по липень 2015. Вітаються

різнонаціональні та національні проекти

не визначено не визначено http://goo.gl/AC6CzC

36 Центр волонтеріату 

«Добра Воля»

Національний конкурс «Волонтер року 2013» Визнання праці волонтерів та небайдужих 

громадян, які впроваджують зміни у своїй громаді, 

а також для більш активного поширення та 

популяризації волонтерства у 

всіх регіонах України.

У конкурсі можуть взяти участь фізичні особи, які займаються або займалися волонтерською 

діяльністю у громадських, благодійних організаціях, державних установах або в ініціативних 

групах на території України з 1 січня до 31 грудня 2013 року

31 березня 2014 року http://goo.gl/Vk9VGb

37 Міжнародна Громадська 

організація "За рівновагу 

у  суспільстві" 

Конкурс "Містерія ХХІ сторіччя" Відродити культурні та духовні витоки 

українського народу.

Конкретне завдання проекту:зібрати творчий хореографічно-музичний колектив, провести 

конкурс на написання музики, провести конкурс хореографічних колективів, проведення 

конкурсу музичних колективів, здійснити постановку спектаклю

Безкоштовно. Прийом листів - заявок 

триватиме протягом січня - 

лютого 2014р.

http://goo.gl/1vNYir

38 Центр працевлаштування 

студентів та випускників

«Школа маркетингу 2014» Мета: зацікавленим студентам-випускникам 

отримати досвід, інформацію з маркетинг-тем, 

сучасні методики, незамінні матеріали, можливість 

знайти роботу в департаментах маркетингу 

компаній-учасників даної школи та інших 

провідних компаній.

«Школа маркетингу 2014» – проект для активної молоді, який спрямований на допомогу 

сучасному поколінню, що прагне працювати у сфері маркетингу, здобуття основних знань в даній 

галузі від практиків – досвідчених фахівців з маркетингу провідних компаній України.

Участь у проекті безкоштовна 10-27 лютого 2014 року http://goo.gl/FS89Kl
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