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

1 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

2
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/

3

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

4
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

5
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
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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

7
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

8

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

9

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

10

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

11 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

12 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

13 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

ГРАНТИ

ЗВЕДНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 04.04.2014 р.

http://visegradfund.org/grants/
http://visegradfund.org/grants/
http://goo.gl/VYLTe0
http://goo.gl/WnFWDu
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html
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http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.globalfundforwomen.org/
http://goo.gl/d8WHxe
http://goo.gl/8sRXCF
http://goo.gl/vwN25N
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http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
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14 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

15
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

16 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

17 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

18
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

19 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/

20
Міжнародний фонд

культурного розмаїття

Rонкурс проектів з промоції та формування

динамічного сектора культури

Міжнародний фонд культурного розмаїття

оголошує конкурс заявок на фінансування проектів

та надання допомоги на підготовку проектів.

Фонд надає підтримку проектам, спрямованим на промоцію та формування динамічного сектора

культури, створення, виробництво, поширення та доступ до розмаїття форм культурного

самовираження, а також зміцнення інституційної інфраструктури, підтримки життєздатних

місцевих і регіональних культурних індустрій.

Максимальна сума

фінансування проектів - 100

тис. дол. Максимальна сума

фінансування на надання

допомоги на підготовку

проектів  – 10 тис. дол. 

20 квітня 2014 р.
http://prostir.museum/ua

/post/32308

21

Міністерство 

закордонних справ

Нідерландів

Matra European Partnership Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до

плюралістичної демократії за участі

громадянського суспільства.

• підвищення адміністративного потенціалу і зміна адміністративної культури з метою 

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 

650 000,0 - 1 100 000,0 грн Протягом року

http://ukraine.nlembassy

.org/organization/depart

ments/governance-and-

human-rights

22
Sasakawa Peace 

Foundation (SPF)
Apply for Grants to the Sasakawa Peace Foundation

Головною метою діяльності фонду являється

внесення своєї частки у добробут людства і в

здоровий розвиток міжнародної спільноти.

Підтримка миру                                                                                                                                                            

Міграційні питання                                                                                                              Фонд працює з 

різними інституціями з усього світу, що мають статус неприбуткових.

Максимальна сума гранту - 20

000 $
31 жовтня 2014 р.

http://www.fundsforngos

.org/conferences/apply-

grants-sasakawa-peace-

foundation/

23 Global Giving
Nominate Organization for GlobalGiving Open

Challenge

Залучення якнайбільше донорів та коштів

фінансування для реалізації проектів НГО

Підтримуються проекти всіх напрямів, але перевага надається унікальним проектам із

застосуванням інноваційних методів вирішення проблем. 

Максимальна сума гранту не

встановлена.
24 квітня 2014

http://www.fundsforngos

.org/cambodia/nominate-

organization-

globalgiving-open-

challenge/

24
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/

http://goo.gl/sBS6nC
http://www.i3grants.org/uk/competitions
http://www.i3grants.org/uk/competitions
http://goo.gl/UfSdbS
http://goo.gl/qg6rDh
http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/unhabitats-urban-youth-fund-2014-open/
http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/unhabitats-urban-youth-fund-2014-open/
http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/unhabitats-urban-youth-fund-2014-open/
http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/unhabitats-urban-youth-fund-2014-open/
http://prostir.museum/ua/post/32308
http://prostir.museum/ua/post/32308
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25 USAID «Справедливе правосуддя»

Підвищення якості та прозорості академічних

програм підготовки студентів-правників та

забезпечення врахування вимог сучасного ринку

праці при підготовці правників.

Конкурс грантів на залучення громадськості до виконання діяльності з формування рамки

кваліфікації юридичної професії, шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок і

вмінь, якими має володіти випускник юридичного ВНЗ, щоб відповідати вимогам сучасного

ринку праці.

Грант буде наданий у розмірі до

180 000 гривень. Проект

«Справедливе правосуддя»

планує надання одного (1)

гранту.

не пізніше 17:00, 25 квітня

2014 року

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

rants/21596/

26

Фундація польсько-

української співпраці

ПАУСІ

„Підтримка фінансової прозорості і належного

врядування в українських містах”

посилення підзвітності органів місцевого

самоврядування громаді міста;

поглиблення співпраці міської влади з

громадськими організаціями;

залучення громадськості до прийняття рішень, які

стосуються бюджету міста;

підвищення ефективності використання

бюджетних коштів на місцевому рівні.

Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ вважає важливим виконання наступних вимог

до управління місцевими фінансами: 

- використання коштів місцевого бюджету за призначенням; 

- складання бюджету міста з урахуванням реальних потреб громади ; 

- складання і затвердження бюджету лише після аналізу потреб жителів міста та основних

напрямів місцевого розвитку;бюджет - інструмент впровадження стратегічного плану розвитку

міста;

- оцінка ефективності використання коштів за результатами виконання бюджету міста.

від 40.000 грн. до 65.000 грн.
до 21 квітня 2014 року,

10:00.

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

rants/21653/

27

ПРООН, Проект Ради 

Європи «Підтримка 

реформи кримінальної 

юстиції в Україні» та 

Посольства США в 

Україні 

«Моніторинг судового процесу з метою оцінки

застосування Кримінального процесуального

кодексу України»

Метою проекту  є:

-отримання об’єктивної фактичної інформації про

тенденції та практику застосування КПК у судах

-визначення основних напрямів діяльності для

проведення тренінгів та інших заходів для

посилення спроможностей представників

громадянського суспільства;

-розробка рекомендацій щодо вдосконалення КПК

та практики його застосування у відповідності до

національних стандартів та стандартів

Європейського суду з прав людини.

Критерії відповідності подавачів проекту:

-ГО або благодійні фонди;

-мають досвід активної роботи в сфері захисту прав людини;

-мають підтверджену історію проведення діяльності з адміністрування моніторингу та складання

аналітичних звітів;

-є неупередженими та не належать до політичних партій.

до 200 000 тис. грн.
продовжено до 10 квітня

2014 року.

http://ombudsman.gov.u

a/images/stories/monitor

ing%20kpk.pdf

28
Міжнародна фундація

виборчих систем (IFES)
Конкурс грантів IFES для медіа

Підвищення довіри та рівня участі громадян у

проведенні дострокових президентських виборів

2014 р. (включаючи можливий другий тур

виборів). 

невеликі гранти, на суму до

5000 доларів США;

гранти на суму від 5000 до

50000 доларів США.

Заявки на великі гранти

мають бути подані не

пізніше 8 квітня 2014 р.,

до 17:00.

Заявки на невеликі гранти

прийматимуться та

розглядатимуться в міру

надходження. 

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

rants/21561/

29 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

30 «Центр соціальних та

ділових ініціатив»

(м.Яремче)

Конференція “Екологічний та природничий

туризм: посилення співпраці природоохоронних

територій, туристичного бізнесу та місцевих

громад”

Подія збере понад 100 учасників з України та

Румунії, які зацікавлені у темі розвитку сталого

туризму, такого як піші походи, водний та

велосипедний туризм, гірський велосипед,

спостереження за дикою природою та інші види.

Серед доповідачів та учасників конференції будуть керівники та профільні працівники

природоохоронних територій – національних парків та заповідників, громадські діячі і

екологічні активісти, представники туристичного бізнесу та місцевих громад, та інші зацікавлені

групи з України та прикордонних регіонів Румунії (повіт Марамуреш).

Зареєстрованим учасникам

форуму буде забезпечено

проживання у готелі,

харчування, трансфер за

маршрутом Івано-Франківськ –

Яремче – Івано-Франківськ

реєстрацію відкрито до 10

квітня 2014 р

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

onferences/21557/

31 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

32 Нідерландська 

організація міжнародної 

співпраці та вищої освіти 

(NUFFIC)

Короткі курси з антикорупційної діяльності в 

Гаазькій Академії

Забезпечити  чітке розуміння міжнародної системи 

боротьби з корупцією і політикою цілісності. 

Тренінг розрахований на поглиблення розуміння 

учасників системи протидії корупції,  корінних 

причин її виникнення і впливу на суспільство.

Навчальний курс проходитиме в Гаазькій академії і відбудеться з 27 жовтня по 7 листопада 2014 

року. Заявки приймаються від фахівців, що працюють в урядових і неурядових організацій по 

боротьбі і протидії корупції.

Для учасників виділяється 

стипендія, що покриває вартість 

проживання і дисертаційне 

дослідження, плату за навчання, 

візи, подорожі, страхування.

6 травня 2014 р. http://goo.gl/vZyy6D

33 Fulbright Foundation Програма Fulbright Graduate Student Program Програма Fulbright Graduate Student Program дає 

змогу українцям одержати стипендію на навчання 

в американських університетах від одного до двох 

років на здобуття ступеня магістра. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.

У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ. Кандидати повинні 

мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії та вільно володіти 

англійською мовою.

Грант передбачає оплату 

навчання в університеті, 

щомісячну стипендію, медичне 

страхування та квиток в обидва 

боки.

16 травня 2014 р. http://www.fulbright.org.

ua/uk/pages/19/student.

html

34 Фонд Віктора Пінчука Грантова програма «Всесвітні студії» Талановиті молоді українці віком до 35 років 

мають змогу отримати гранти на навчання за 

магістерськими програмами у провідних світових 

навчальних закладах.

Цього року насамперед будуть підтримані заявки на навчання в таких галузях: 

аграрні науки; екологія та охорона навколишнього середовища; право; державне управління; 

альтернативна енергетика; аерокосмічна інженерія.Потенційні апліканти на гранти програми 

«Всесвітні студії» мають бути зарахованими до магістерської програми закордонного 

університету та мати відповідне документальне підтвердження.

Більшість грантів покриватиме 

до 60% всієї необхідної суми на 

оплату навчання, підручники та 

медичне страхування, але не 

більше $50 000 за весь 

навчальний період (1-2 роки). 

15 травня 2014 р. http://worldwidestudies.

org/

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ

http://gurt.org.ua/news/grants/21596/
http://gurt.org.ua/news/grants/21596/
http://gurt.org.ua/news/grants/21653/
http://gurt.org.ua/news/grants/21653/
http://ombudsman.gov.ua/images/stories/monitoring kpk.pdf
http://ombudsman.gov.ua/images/stories/monitoring kpk.pdf
http://ombudsman.gov.ua/images/stories/monitoring kpk.pdf
http://gurt.org.ua/news/grants/21561/
http://gurt.org.ua/news/grants/21561/
http://goo.gl/rfbUiR
http://gurt.org.ua/news/conferences/21557/
http://gurt.org.ua/news/conferences/21557/
http://goo.gl/AC6CzC
http://goo.gl/vZyy6D
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://worldwidestudies.org/
http://worldwidestudies.org/
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35

University of San Diego, 

Joan B. Kroc Institute for 

Peace and Justice Call 

Програма Жінки - миротворці

Залучення жінок з усього світу, що виступають за 

підтримку миру та права людини для обміну 

досвідом, його документацією та поширення.

Документація унікальних миротворчих історій, відзняття їх відео та поширення такого досвіду 

серед жінок-миротворців світу. 
15 травня 2014 р.

http://www.sandiego.ed

u/peacestudies/institute

s/ipj/programs/women_p

eace_makers/

36

Youth in Action 

Programme
Тренінговий курс "Перетвори ідею в дію" Активізація молодіжних ініціатив

Тренінговий курс для молодих лідерів громадянського суспільства. Вік учасників 18-35 років. 

Тренінги відбуватимуться 21-29 квітня 2014 р. в м. Кобулетті

організація компенсує 100% 

витрат на харчування і 

проживання, 70% - на проїзд

exchange_ayu@yahoo.com

37

Посольство США в 

Україні

15-й Літній інститут з американознавства за 

тематикою “Захищаючи різноманіття – Історія 

руху за громадянські права та права людини у 

США”

 Інтенсивна програма включає в себе лекції, 

семінари, дискусії, моделювання/рольову 

діяльність та інші заходи, що дозволять учасникам 

протягом цих днів повністю зануритися у 

атмосферу Американських Студій.

Успішні кандидати повинні бути: 

• Молодими викладачами вищих навчальних закладів України, які викладають або розробляють 

курси з американських студій, що включають проблематику літнього інституту. 

• Молодими науковцями, юристами та журналістами із досвідом, або сильною мотивацією до 

вивчення питань, що стосуються прав людини. 

• Вільне володіння англійською мовою. 

Учасники будуть забезпечені 

проживанням та харчуванням 

Транспортні витрати на дорогу 

до Львова  не покриваються. 

Реєстраційний внесок 50 

гривень 

Останній день подання 

заявок: 30 квітня 2014 р. 

http://www.civicua.org/n

ews/view.html?q=22069

56

38 Стипендія імені Маріон 

Дьонхофф 

для журналістів

Організація Міжнародні журналістські програми ( 

Internationale Journalisten - Programme / IJP ) 

Молоді журналісти зі Східної Європи отримають 

можливість пройти двомісячне стажування в 

редакції одного зі ЗМІ Німеччини. Одночасно 

стипендії будуть надані німецьким журналістам , 

які зможуть пройти двомісячне стажування в одній 

з вищеназваних країн Східної Європи

Кожен стипендіат працює як редактор- стажером в німецькій редакції, а також виконує функцію 

зарубіжного кореспондента, що висвітлює події в Німеччині для рідного ЗМІ. Взяти участь у 

програмі можуть фрілансери та штатні співробітники газет, теле- і радіокомпаній, а також 

інтернет- видань з країн СНД у віці 23 до 35 років.

Здобувачі повинні вільно володіти німецькою мовою, щоб спілкуватися з німецькими колегами і 

самостійно вести інтерв'ю.

Стипендія представляє собою 

одноразову виплату в розмірі 

3.800 євро. Ця сума передбачає 

покриття витрат на переїзд, 

медичну страховку та 

проживання в Німеччині.

Останній термін прийому 

заявок 15 квітня 2014.

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

rants/21448/bull/

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (0432) 56-26-72, resource_vin@i.ua, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28
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