Ключ до фінансування від ТЦК
№ 125-126, липень-серпень 2014
Шановні колеги!
Творчий центр ТЦК пропонує Вашій увазі подвійний випуск електронного бюлетеня «Ключ до
фінансування від ТЦК».
До Вашої уваги – чергова добірка нових грантових оголошень у розділі «Новини фінансування». Цього разу
представлена інформація про грантові програми деяких проектів USAIDв Україні. Крім того, представлена
спільна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» та ПРООН в Україні.
Пропонуємо звернути увагу також на Програму територіальної співпраці країн Східного Партнерства, яка
також передбачає грантову програму, що буде оголошена незабаром.
Для розробників проектів пропонуються поради щодо написання компоненту проектної діяльності, а саме
тренінгів.
Щиро сподіваємось, що наша робота стане Вам у нагоді. Успіхів!
Редакційна колегія електронного бюлетеня “Ключ до фінансування від ТЦК”.
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Міжнародний фонд «Відродження» та ПРООН
Програма територіальної співпраці країн Східного Партнерства
Тренінг як складова діяльності в межах проекту

Новини фінансування
Грантові програми міжнародних та іноземних донорів
Проект USAID «Справедливе правосуддя»
Річна грантова програма "Посилення ролі громадських організацій у здійсненні
моніторингу стану судової реформи та у її підтримці"
Проект USAID «Справедливе правосуддя» запрошує українські неприбуткові організації подати заявку
на участь у конкурсному відборі для впровадження багатосторонньої програми, спрямованої на залучення
громадянського суспільства та української громадськості до процесу судової реформи в Україні.
Метою цієї грантової програми є посилення ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу стану
та підтримці ходу і змісту проведення судової реформи. Громадські організації можуть подавати пропозиції
в галузі верховенства права, пов’язаній із судовою та конституційною реформою.
Завдання цієї грантової програми є широкими та спрямовані на грантову підтримку ініціативам
громадських організацій, які працюють по тематиці у галузі верховенства права, пов’язаній із судовою
системою з яких обиратимуться найкращі пропозиції. Зміст ініціатив, які можуть отримати підтримку,
включають, але не обмежуються таким:
Ініціативи, що заохочують залучення громадянського суспільства та професійних організацій до
законотворчого процесу у сфері судової та конституційної реформи.
Ініціативи, що заохочують залучення громадян до судової та конституційної реформи та/або діяльності
по підвищенню обізнаності громадян до процесу реформування.
Ініціативи, що забезпечують моніторинг і супровід ходу впровадження ключових реформ у судовій
сфері і в роботу судів.
Ініціативи, що сприяють формуванню коаліції громадських організацій, які зацікавлені у зміцнення
верховенства права та його впровадження в діяльність судової системи.
Ініціативи, що заохочують здійснення реформ, пов’язаних із покращенням доступу до правосуддя осіб з
особливими потребами.
Ініціативи, що спрямовані на підвищення професіоналізму та ефективності діяльності працівників
судової системи України.
Ініціативи, що підвищують прозорість процесу добору та призначення суддів і в такий спосіб сприяють
підвищенню рівня довіри громадськості до судової влади
Проект USAID «Справедливе правосуддя» планує надання не більше ніж 8 грантів на загальну суму 2
040 000 гривень.
Mаксимальна сума кожного гранту не може перевищувати 250 000 гривень. Термін виконання проекту
не може перевищувати 2 років (всі проекти мають бути завершені не пізніше 30 червня 2016 р). Очікується,
що отримувач гранту покриє до 10 % витрат від загальної вартості запропонованого проекту за рахунок
власних коштів або ресурсів.
Це оголошення є актуальним до 20 листопада 2014 року. Отримані пропозиції (концепції) будуть
розглядатися раз на місяць. Пакет документів для подання заявки слід надсилати в офіс Проекту USAID
«Справедливе правосуддя» протягом зазначеного вище терміну.
Детальний опис грантової програми, вимог до одержувачів грантів, інструкцій щодо підготовки та
подання заявки на одержання гранту та форми документів наведено в оголошенні про Річну грантову
програму та додатках, які можна завантажити за http://www.fair.org.ua/index.php/ua/index/tender_single/82
Контакти:
E-mail: saf@fair.org.ua
Тел.: +380 (44) 581-3303
Факс: +380 (44) 581-3303

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»
Програма підтримки діяльності з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у
сфері контролю за туберкульозом
Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» запрошує зацікавлені організації
надсилати свої пропозиції для отримання грантів, що будуть спрямовані на зменшення рівня стигми,
пов’язаної з діагностикою та лікуванням туберкульозу.
Метою грантової програми є посилення контролю за туберкульозом в Україні шляхом проведення
заходів з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) на рівні громад. Проект підтримає
проведення заходів АКСМ, які сприятимуть поширенню практик, орієнтованих на пацієнта, та зменшенню
стигматизації, з приділенням основної уваги принципам стратегії ВООЗ «Зупинимо туберкульоз». Заходи
можуть спрямовуватися на проблему чутливого, мультирезистентного туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ
або інфекйційного контролю за туберкульозом.
Діяльність повинна впроваджуватись у межах одного або декількох із регіонів, що підтримуються USAID, а
саме: в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Луганській області
та у м. Київ.
Гранти можуть охоплювати такі теми, але не обмежуватися ними:
Адвокація послуг з лікування під безпосереднім наглядом (DOT) Мотивування груп ризику до звернення
за діагностикою та лікуванням туберкульозу
Залучення громади до підтримки пацієнтів
Адвокація, спрямована на адекватне фінансування важливих питань контролю за туберкульозом
Адвокація наближення послуг до пацієнта, напр., у закладах первинної ланки медичної допомоги
Покращення догляду та підтримки в рамках моделі амбулаторного лікування; покращення прийняття на
рівні громади
Просвітницька робота серед груп ризику
Адвокація програм корпоративної соціальної відповідальності, що сприяють покращенню контролю за
туберкульозом
Проект «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» планує підписання не більше 6 грантових угод
на загальну суму 160000 дол. США. Сума кожної грантової угоди може варіюватися в межах 500030000 дол. США. Очікується, що тривалість грантових угод за даним запитом не перевищуватиме один рік.
Тип гранту буде визначатися у процесі переговорів.
Концепції грантових програм слід подавати українською або англійською мовами. Обсяг документу не
повинен перевищувати п’яти сторінок.
Концепції грантових програм слід подавати в електронному АБО паперовому вигляді в офіс проекту
«Посилення контролю за туберкульозом в Україні» за адресою, зазначеною нижче. Концепції грантових
програм повинні містити посилання на APS No. STbCU-APS-01. Заявки необхідно подати не пізніше 10:00
за місцевим часом 1 січня 2015 року. Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не
відповідають критеріям, не будуть розглядатися.
Детальне оголошення про конкурс можна завантажити тут: http://stbcu.com.ua/2014/acsm-grants/
Контакти:
Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»
вул. Ігорівська, 14-а
м. Київ 04655
E-mail: grants@stbcu.com.ua

Грантові програми українських донорів
Міжнародний фонд «Відродження» та ПРООН
Конкурс «Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на постконфліктних
територіях Луганської та Донецької областей»
Проект Програми розвитку ООН в Україні «Демократизація, права людини та розвиток громадянського
суспільства в Україні» та Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду
«Відродження» оголошують конкурс серед українських ОГС на здобуття грантів
Мета конкурсу – сприяти процесам відновлення життєдіяльності та захисту прав людини в територіальних
громадах Донецької та Луганської областей, зокрема на звільнених від незаконних збройних формувань
територіях, через створення підґрунтя для налагодження суспільного діалогу та стабілізації ситуації в регіоні
в коротко- та середньостроковій перспективі.
Конкурс буде проведено за двома лотами:

Лот 1 – правозахисний напрям (надання правової допомоги, документування порушень прав
людини):
забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги на звільнених територіях, відновлення
й розвиток інституційної спроможності регіональних громадських організацій задля забезпечення
доступу до правосуддя та вирішення практичних проблем населення у правовий спосіб;
документування порушень прав людини;
громадський контроль за відновленням правосуддя;
інші ініціативи, спрямовані на відновлення й захист прав людини на постконфліктних територіях
Луганської та Донецької областей.
Лот 2 – проекти, спрямовані на швидке відновлення життєдіяльності регіону:
налагодження на обласному, районному рівнях і на рівні місцевих громад ефективних механізмів
координації дій, спрямованих на швидке відновлення життєдіяльності на постконфліктних територіях;
розробка на рівні місцевих громад механізмів моніторингу правопорядку, захисту та реагування на
загрозу особистій безпеці громадян;
координація збирання та поширення гуманітарної допомоги;
сприяння відновленню базових соціальних послуг для вразливих груп населення;
проведення інформаційних/навчальних заходів із безпеки (наприклад, уникнення враження мінами й
вибухонебезпечними предметами);
проведення заходів, спрямованих на суспільно-громадянське примирення та суспільний діалог (заходи
можуть включати медіацію між групами громадян);
розробка та проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підтримку швидкого відновлення
життєдіяльності та соціальних процесів у громадах;
надання психологічної допомоги різним групам населення (постраждалі внаслідок конфлікту, родичі
загиблих, військові та ін.);
інші ініціативи, спрямовані на швидке відновлення життєдіяльності регіону.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації, що діють
на території Луганської та Донецької областей. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим
організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

До участі в конкурсі запрошують організації, які:
мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
працюють у Донецькій та/або Луганській областях;
(для Лоту 1) мають досвід активної роботи не менш ніж один рік у сфері прав людини,
правопросвітництва, надання правової допомоги;
(для Лоту 2) мають досвід активної роботи не менш ніж один рік у сфері демократизації, розвитку
громад, захисту й поширення прав людини;
мають підтверджену історію впровадження відповідних проектів і звітування про них;
мають відповідних фахівців, залучених до реалізації проекту (щонайменше двоє – керівник проекту та
експерт/юрист проекту);
мають відповідні фінансові процедури й можуть належно прийняти й використати кошти, надані в
межах гранту.
Загальний бюджет конкурсу становить 1 000 000 грн. Перевагу надаватимуть проектам, які передбачають
співфінансування з боку організації-грантоотримувача. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так
і в іншій формі (наприклад, оплата праці працівників, волонтерська праця, витрати на офіс тощо).
Загальний бюджет грантового конкурсу становить:
для Лоту 1 – 500 000 грн.;
для Лоту 2 – 500 000 грн.
Термін реалізації проекту – від 6 до 9 місяців.
Пакет документів слід надіслати на 2 електронні скриньки – dhrp.ua@undp.org і rol@irf.ua, вказавши тему
повідомлення «Конкурс Лот 1 (чи Лот 2) “Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на
постконфліктних територіях Луганської та Донецької областей”». Розмір електронних версій проектних
пропозицій не повинен перевищувати 5 Mb (5 120 Kb).
Також пакет документів та 2 його копії слід подати чи надіслати поштою на адресу: Міжнародний фонд
«Відродження», вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, вказавши: «Програмна ініціатива «Права людини та
правосуддя», Конкурс Лот 1 (чи Лот 2) “Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на постконфліктних територіях Луганської та Донецької областей”».
Останній термін подання проектної заявки – 17:00 25 серпня 2014 року
Контакти:
Програма розвитку ООН в Україні
Проект «Демократизація, права людини
та розвиток громадянського суспільства в Україні»
Олена Задорожна
(044) 584 34 71
olena.zadorozhna@undp.org
Міжнародний фонд «Відродження»
Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»
Ольга Гальченко
(044) 482 03 63
rol@irf.ua

Вони працюють для Вас
Програма територіальної співпраці країн Східного Партнерства
У Спільному комюніке «Нова відповідь на зміни у країнах-сусідах» від 25 травня 2011 р. підкреслено
значення транскордонного співробітництва країн Східного партнерства як один з інструментів подолання
економічної нерівності регіонів та підвищення якості життя на засадах сталого розвитку. Територіальне
співробітництво між країнами Східного партнерства доповнює пілотні програми регіонального розвитку та
інші фінансовані ЄС заходи, які сприяють впровадженню стратегічного інклюзивного підходу з метою
подолання соціально-економічної нерівності у регіонах та реалізації регіонального (і, отже, національного)
економічного потенціалу.
У Спільній декларації Варшавського саміту країн Східного партнерства, який відбувся 29 – 30 вересня 2011
р., учасники визнали значення багатостороннього співробітництва і підкреслили, що Східне партнерство
може сприяти зміцненню зв'язків між самими країнамипартнерами.
ЦІЛІ
Основна мета кожної програми EaPTC – сприяти сталому розвитку територіального співробітництва між
прикордонними регіонами-учасниками (див. Розділ 3), з метою підтримки соціально-економічного
розвитку цих регіонів. Зокрема, завдання полягає у зміцненні транскордонних контактів місцевих органів
влади, громад та організацій громадянського суспільства з метою сприяння розробці спільних рішень у
відповідь на спільні проблеми соціально-економічного розвитку у зазначених регіонах.
ГЕОГРАФІЯ
Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства охоплюватимуть наступні регіони:
Програма Білорусь – Україна
Білорусь: Брестська та Гомельська області.
Україна: Волинь, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області.
Програма Молдова – Україна
Молдова: територія усієї країни.
Україна: Чернівецька, Вінницька та Одеська області. Основная цель:
Програма спрямована на вирішення проблем місцевого розвитку прикордонних територій. Основними
заінтересованими сторонами виступають органи державної влади, місцевого самоврядування та неурядові
організації, які володіють можливістю розробки та впровадження проектів територіальної співпраці
Програмою передбачено проведення грантового конкурсу. Найближчим часом будуть ухвалені операційні
програми, які остаточно визначать пріоритети та умови надання грантів.
Детальну інформацію можна отримати на http://eaptc.eu/ru/

Практичні поради з розробки, менеджменту, моніторингу та оцінки
проектів
Тренінг як складова діяльності в межах проекту
Дуже часто серед діяльності в межах проекту передбачається проведення тренінгів для окремих цільових
груп. Яким же чином варто подавати опис цієї діяльності і яким чином треба розрахувати витрати на
проведення цього виду діяльності?
При описі тренінгів важливо дати відповідь на такі ключові питання:
Що є предметом навчання? Наприклад, розробка проектів, менеджмент організації, планування та

організація моніторингу і т.п.
Яка мета тренінгу? Це включає підвищення рівня знань в певній сфері, вдосконалення окремих навичок,
покращення розуміння чогось
Хто (цільова група) буде учасником тренінгів? Яка кількість учасників буде в одній тренінговій групі?
Яким чином буде формуватися група?
Які основні питання (теми, блоки, сесії) будуть включені до програми тренінгу?
Яка тривалість тренінгу?
Хто буде тренером і яким чином буду визначатися тренери?
Яким чином буде оцінено результативність тренінгу?
Нижче наводиться один із можливих варіантів опису частини діяльності в межах тренінгу, яка передбачає
тренінг:
У межах реалізації проекту буде проведено два триденних тренінги «Розробка стратегічного плану розвитку
громадської організації».
Мета тренінгу: покращити знання учасників про сутність та основні етапи стратегічного планування,
вдосконалити навички розробки стратегічних планів розвитку організацій.
Цільова аудиторія – керівники та топ-менеджери громадських організацій. Кожна тренінгові група
складатиметься з 20 учасників (по два учасники від організацій). Тренінгові групи формуватимуться на
основі відкритого набору із числа заінтересованих організацій. Для цього буде розроблено оголошення,
критерії відбору та форму заявки, які будуть оприлюднені через цільові веб-сайти («Гурт», Громадський
простір та сайт організації). Основними критеріями відбору учасників буде: мотивація, чітке бачення, яким
чином отримані знання та інформація будуть застосовуватися на практиці). Тренінг розраховано на
організації, які ще не мали досвіду розробки стратегічних планів.
Програма тренінгу включатиме такі основні питання: визначення бачення та місії організації, проведення
SWOT-аналізу, розробка стратегічних та операційних цілей, розробка індикаторів виконання плану. Тренінг
проводитиметься двома тренерами, які будуть відібрані на конкурсній основі. Оголошення про відбір
тренерів буде розміщено на веб-сайті «Розвиток ОГС».
Результативність тренінгу буде виміряно на основі анкетування учасників одразу після завершення тренінгу
та інтерв’ю учасників про те, як вони застосовують отримані знання, які будуть проведені через 2 місяці
після завершення тренінгу.

Яким чином розрахувати вартість тренінгу? Для цього необхідно визначити ключові складові витрат, до
яких можна віднести: оренда місця проведення тренінгу, оренда обладнання (відео проектор, фліп-чарт і
т.п.), харчування учасників, проведення перерв на каву/чай, копіювання тренінгових матеріалів для
учасників, канцелярське обладнання (блокнот, ручка, папка і т.п.), гонорар тренера, компенсація витрат на
проїзд учасників тощо.
Найчастіше при розрахунку використовують за одиницю «особа». Наприклад: харчування 25 осіб*100 грн=
2500 грн
При розрахунку гонорару тренера треба застосовувати або вартість одного дня роботи, або однієї години
роботи тренера.

Використання викладених матеріалів в інших друкованих або електронних засобах інформації
можливо лише з обов’язковим посиланням на джерело інформації: Електронний бюлетень «Ключ
до фінансування від ТЦК» (Творчий Центр «ТЦК»).
Над випуском працював: Іван Ледчак
При підготовці цього випуску «Ключа до фінансування від ТЦК» було використано
інформацію з таких джерел:

www.fair.org.ua
www.irf.ua
www.civic.ua
www.eaptc.eu

ВИ ВЖЕ ЗНАЙШЛИ ФІНАНСУВАННЯ?
До нього веде вчасна інформація та наполеглива праця.
Ви першими отримаєте інформацію про ресурси та можливості через «Ключ до фінансування від ТЦК».
Якщо Ви ще не отримуєте бюлетень, оформити безкоштовну підписку можна надіславши на адресу
office@ccc.kiev.ua запит, де необхідно вказати:
назву організації (якщо можливо);
контактну особу;
електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримувати «Ключ до фінансування від ТЦК».
Якщо Ви бажаєте відмовитись від отримання видання, будь ласка, надішліть лист-повідомлення.
Якщо Ви бажаєте змінити електронну адресу, на яку Вам надходить «Ключ до фінансування від ТЦК» –
надішліть лист-повідомлення, де необхідно вказати:
назву організації;
нову електронну адресу (на яку Ви бажаєте отримувати бюлетень);
стару електронну адресу (на яку Ви раніше отримували бюлетень).
Якщо Ви бажаєте розмістити новини в «Ключі до фінансування від ТЦК», надішліть
інформацію, яку Ви бажаєте розмістити.
Якщо у Вас є побажання, або відгуки стосовно «Ключа до фінансування від ТЦК», напишіть нам про це.
Якщо Ви отримали фінансування завдяки інформації розміщеній у «КДФ», напишіть нам про це.
Контактна інформація:
02140, Київ, Україна, проспект Бажана, 30, кв. 8
тeл./факс: (38 044) 574-6411, (38 044) 574-6413
Електронна скринька: office@ccc.kiev.ua
Інтернет сторінка: http://ccc-tck.org.ua/

