Випуск 1. 2018

ІНФОРМАЦІЯ
про конкурси, проекти, гранти
(січень — лютий 2018)

Копірайтер в Міністерство
здоров'я України

охорони

Термін подачі заявки: до 8 січня 2018 р.
Основні обов'язки: створення контенту, редагування та вичитка текстів, розміщення інформації у
соціальних мережах, перебування в курсі останніх подій та генерування нових ідей для привертання
уваги аудиторії, надання інших послуг за спільною згодою.
Обов'язкові вимоги: освіта у сфері журналістики, PR, маркетингу або дотичних сферах, досвід роботи
копірайтером або журналістом від 2 років, вільне володіння українською та англійською мовами,
володіння SMM інструментами, відмінні навички письма українською та англійською мовами.

Резюме надсилайте : apply@lobbyx.com.ua.

Волонтерство у громадських організаціях
Польщі та Німеччини
Термін подачі заявки: до 15 січня 2018 р.
Річні освітні проекти по програмі Європейська волонтерська служба в громадських організаціях Польщі
та Німеччини для активної молоді. Річні волонтерські проекти мають різну тематику – соціальну,
історичну, культурно-освітню. Протягом року волонтери будуть працювати в обраному проекті в одній з
організацій Польщі та Німеччини.
Запрошуються молоді люди віком від 18 до 30 років. Для участі у польських проектах необхідно
підготувати англійською мовою, а для участі в німецьких – німецькою мовою наступні документи: анкета;
резюме; мотиваційний лист; автобіографія; фото 3,5*4,5.

Детальніша інформація: ngo_akcija_myru@ukr.net , за телефоном (095) 630 50 14, чи
(068) 35 99 013.
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Science Immersion Workshop for Journalists Воркшоп з еко-журналістики
Термін подачі заявки: до 15 січня 2018 р.
До 12 лютого триває прийом заявок на воркшоп з еко-журналістики. Навчання пройде у червні 2018 року
в США. Програма покриває витрати на проживання та відвідування занять. Передбачено стипендію
$1000 на транспортні витрати.

Детальніша інформація:
http://metcalfinstitute.org/awj2018/?utm_source=Internews+Ukraine+Newsletter&utm_campaign=6
b65ca4c07-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_605c88b8e66b65ca4c07-124502085 .

Гранти на підтримку культурних та освітніх
проектів Термін подачі заявки: до 18 січня 2018 р.
Посольство США в Україні оголошує конкурс на Програму «Малі гранти на підтримку культурних та
освітніх проектів». Гранти надаватимуться українським та американським організаціям, що мають статус
недержавних і неприбуткових, а також фізичним особам. Сума гранту - $ 8 000 та $ 24 000.

Детальніша інформація:

https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-

grants .

Хакатон з освітніх технологій HackED
Термін подачі заявки: до 22 січня 2018 р.
HackED – хакатон з освітніх технологій (EdTech) – спосіб вдосконалити свої навички командної роботи
та реалізації проектів і можливість зробити свій внесок у розвиток освіти в Україні. Мета: пошук нових
рішень для покращення освіти в Україні.
30 годин brainshtorming, coding, networking та Thinking Big! Що ми плануємо: зібрати в одному місці на 30
годин фахівців із різних сфер для пошуку нових ідей у сфері EdTech та перетворення їх у майбутні освітні
стартапи. Вартість участі: 350 грн.

Детальніша інформація та реєстрація: https://ucucfe.lvbs.com.ua/event/hacked

2

Випуск 1. 2018

Конкурс художнього репортажу
Майка Йогансена «Самовидець»

імені

Термін подачі заявки: до 25 січня 2018 р.
Організатор: Видавництво «Темпора». Культура, наука, нові технології, суспільство, подорожі… Історії
успіху й історії спроб і помилок. Герої, які роблять щось надзвичайне і глобальне, і герої, які не творять
нічого важливого в масштабах світу та історії, але чий маленький світ і його можливості розгледить
талановитий автор.

Детальніша

інформація:
http://litakcent.com/2017/06/12/konkurs-hudozhnogoreportazhu-imeni-mayka-yogansena-samovidets-startuye-vshoste .

Гранти від Європейської комісії для країн
Східного партнерства на 2018 рік
Термін подачі заявки: до 28 січня 2018 р.
У рамках грантового контракту з Європейською комісією Секретаріат Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства (EaP CSF) оголошує конкурс грантів для країн Східного партнерства на 2018 рік.
Мета конкурсу – підтримка проектів неурядових організацій, що стосуються таких тем: демократія, права
людини, справедливе управління; економічна інтеграція та розвиток; зміна клімату та збереження енергії;
комунікація між людьми; соціальна політика та соціальний діалог. Обсяг фінансування передбачається
в межах 10 000 – 25 000 євро.

Детальніша інформація: https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eapcsf-re-granting-scheme .

Проекти національної співпраці
Термін подачі заявки: до 29 січня 2018 р.
Організатор: British Council. Програма надає гранти до 8000 євро для українських культурних інституцій
із щонайменше двох несуміжних областей України на реалізацію спільних культурних і мистецьких
проектів.
Проекти можуть бути присвячені широкому колу культурних і творчих секторів, зокрема архітектурі,
архівній справі, бібліотекам та музейництву, художнім ремеслам, аудіовізуальному мистецтву (зокрема
кіно, телебаченню, відео іграм та іншим мультимедіа), сферам матеріальної та нематеріальної
культурної спадщини, дизайну, музики, літератури, виконавських мистецтв, видавничої справи, радіо,
візуальних мистецтв та креативних індустрій.

Детальніша інформація:
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges/national-project-grants .
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Проекти міжнародної співпраці
Термін подачі заявки: 29 січня 2018 р.
Організатор: British Council. Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС на реалізацію
спільних проектів, які сприяють обміну досвідом та ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових
культурних продуктів. Ця категорія відкрита лише для партнерських заявок від двох або більше
організацій, що базуються в Україні та ЄС, а не для індивідуальних заявників.
До проекту має бути залучена Україна та щонайменше одна країна ЄС. Тривалість проекту – від 3 до
12 місяців. Пропонуються гранти різного розміру: до 10 000 євро для малих, до 20 000 євро для
середніх та до 50 000 євро для великих проектів.

Детальніша інформація:
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges/international-project-grants.

10 конкурс Програма підтримки «Місце
зустрічі - Діалог»
Термін подачі заявки: до 31 січня 2018 р.
Гуманітарна програма підтримки для України від Фонду «Пам‘ять, Відповідальність, Майбутнє»,
Німеччина (Фонд EVZ) у співпраці з Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в
Україні».
До участі у Конкурсі запрошуються некомерційні організації (недержавні, державні, муніципальні,
громадські, релігійні, тощо), які зареєстровані і діють в Україні. Державні та муніципальні організації
можуть брати участь у конкурсі лише у партнерстві з громадськими організаціями, та, якщо планована
проектна діяльність виходить за межі поточної діяльності організації і не фінансується з бюджету.

Детальніша інформація

та

реєстрація: http://mestovstrechi.info/ua/ukra-

na/konkurs

Конкурс документального кіно «CIVIL
PITCH: фільми громадської активності»
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2018 р.
Goethe-Institut в Україні та Docudays UA запрошують представниць та представників ОГС, режисерів та
режисерок з України подавати свої ідеї документальних фільмів або проекти на стадії розвитку/раннього
виробництва на всеукраїнський конкурс, переможці якого отримають грошові призи для виробництва
фільмів.

Детальніша інформація:

http://docudays.org.ua/civil-pitch
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Програма малих грантів від BEARR Trust
(Small Grants Scheme 2018)
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2018 р.
Траст BEARR із задоволенням оголошує про свою схему малих грантів на 2018 рік та запрошує заявки
від НУО та інших організацій. Приймаються до розгляду проекти, спрямовані на підвищення
можливостей працевлаштування молоді (16-30 років) з інвалідністю.

Детальніша інформація:

http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018.

Конкурс «Заряди майбутнє щастям»
Термін подачі заявки: до 15 лютого 2018 р.
Соціальний проект івент агенції ROCKETS. Це конкурс на кращий проект, суть якого полягає у
креативній ідеї організації заходу, що зможе донести важливу інформацію до учасників і слухачів.
Таким заходом може бути флеш моб, нестандартна лекція, ярмарок, фестиваль, якесь незвичайне
дійство…
Взяти участь у конкурсі може кожен, але проект має відповідати вимогам організаторів і містити
інформацію про мету, концепцію, формат та кошторис із розподілом призових коштів.

Детальніша інформація та реєстрація: http://zms.rocketsevent.com

MEET UP! Німецько-українські зустрічі
молоді
Термін подачі заявки: до 15 лютого 2018 р.
Фонд EVZ має на меті підтримку в 2018 році німецько-українські та німецько-українсько-російські зустрічі
молоді у віці з 16-35 років. Метою програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» є
інтенсифікувати відносини з Україною, надати підтримку молодим людям з Німеччини та України з
активною позицією за демократичні цінності та підтримати порозуміння між народами.
Основною складовою зустрічей є спільна робота над проектом у сфері історично-політичної освіти,
німецько-українських відносин, прав людини, чи, наприклад, захисту навколишнього середовища.
Можуть бути підтримані обміни з медіальною, креативною або музичною складовою, наприклад,
театральні проекти, фільми, інтернет-портали, мобільні додатки або мережеві зустрічі. Можливі зустрічі
молодих митців, спортсменів чи інших професійних груп.

Детальніша інформація:
https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html.
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Конкурс студентських робіт
Термін подачі заявки: 01 березня 2018 р.
Конкурс студентських робіт проводиться ТОВ «Текслінк» та Асоціацією податкових радників. Брати
участь у конкурсі можуть особи, які навчаються на юридичних або економічних спеціальностях
вітчизняних вищих навчальних закладах будь-якої форми навчання, та особи, які мають вищу освіту за
вищевказаними спеціальностями, стаж роботи яких становить не більше трьох років.
Кожна конкурсна робота оцінюється Конкурсною комісією ТЕКСЛІНК, Конкурсною комісією АПР, а також
бере участь в голосуванні серед зареєстрованих користувачів сайту taxlink.ua за найкращу роботу.

Детальніша інформація: https://taxlink.ua/ua/work .

Участь у програмі Au-pair в Німеччині
Термін подачі заявки: до 1 березня 2018 р.
Німецька агенція SUPER AUPAIR (2003) - надає унікальну можливість без посередників і безкоштовно
взяти участь в програмі Au-pair в Німеччині. Au-pair це молоді люди, які певний час живуть в приймаючій
родині як член сім'ї, і допомагають у догляді за дітьми і в домашньому господарстві.
Перебування в якості Au-pair в Німеччині служить поглибленню знань німецької мови і ознайомленню з
культурою країни. Віза за програмою АU-PAIR (Національна віза). З 1.01.2017 - обов´язково GOETHEZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH

Громадська організація запрошує тренерів
Термін подачі заявки: до 1 серпня 2018 р.
Громадська організація «Файноград» шукає тренерів для проведення освітніх заходів в рамках проекту
«Посилення громадянського взаємодії молоді» за підтримки Європейського фонду за демократію та
уряду Канади. Ключовою ідеєю курсу тренінгів є зміцнення соціальних комунікацій серед молоді.
Аудиторія: школярі і студенти Павлоградського району, близько 20 осіб. Місце: Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград..
Зацікавлених просимо надсилати мотиваційний лист, приблизний план тренінгу, контакти і бюджет
заходу, який повинен включати в себе витрати на роздаткові матеріали, дорогу та проживання (за
потребою), а також суму очікуваного гонорару на електронну пошту ksenianez@gmail.com з копією листа
на адресу marinel.kuznetsova@gmail.com, вказавши тему листа «Тренер».

Детальніша інформація: ksenianez@gmail.com ; адресу marinel.kuznetsova@gmail.com .
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Безкоштовний е-курс польської мови
Польща – це не тільки найбільший із західних сусідів України, але також країна, яка виступає у ролі
посередника між Україною та ЄС. Знання польської мови допомагає у кар’єрі та може бути твоїм козирем
у процесі пошуку роботи – особливо якщо ти живеш на Сході і Півдні України та в Києві, де польська мова
мало поширена.
Знання принаймні двох іноземних мов – це абсолютний мінімум. Таке буде невдовзі і в Україні, тому
варто завчасно подумати про своє професійне майбутнє і окрім англійської (або німецької) вивчити ще
другу іноземну мову.

Детальніша інформація: http://porteuropa.eu/ua/polskamowa .

«Prometheus». Безкоштовні масові онлайн-курси від
викладачів КНУ ім. Шевченка, КПІ та Могилянки
Громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК)У співпраці з викладачами кращих ВНЗ
України ми створюємо та розміщуємо МВОК на власній онлайн-платформі та надаємо безкоштовну
можливість університетам, організаціям та провідним компаніям публікувати та розповсюджувати курси
на цій платформі.

Детальніша інформація: https://prometheus.org.ua.

Програма «Креативна Європа»
Рамкова програма Європейської комісії, спрямована на підтримку культурного та креативного секторів
Європи. Загальні цілі програми полягають у захисті, розвитку та популяризації культурного та
лінгвістичного різноманіття і зміцненні конкурентної здатності культурного та креативного секторів
Європи.
Орієнтовний обсяг фінансування програми з бюджету ЄС – 1,46 млрд. євро. Програма складається з
двох підпрограм: «Культура» (31% бюджету програми) і «Медіа» (56% бюджету). Також окремою статтею
бюджетних витрат в рамках програми є міжсекторальний напрямок (13% бюджету), завданням якого є
забезпечення реалізації інструменту фінансового кредитування (Guarantee Facility) та підтримка мережі
національних бюро програми «Креативна Європа».

Детальніша інформація: http://creativeeurope.in.ua.
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