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з 

ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти 
(квітень — червень 2018) 

 

 

Квітень неформальної освіти (м. Київ) 
Термін проведення: 11.04.2018 - 03.05.2018 

Один місяць, чотири тренінги й ви збережете мільйони нервових клітин, навчитеся переконувати людей, 
креативно підходити до вирішення проблем та правильно трактувати сучасне мистецтво (так, ви зможете 
не лише робити фотографії, а й навіть розуміти усі експозиції в арт-центрах сучасного мистецтва). 

Отож, 11 квітня: Стресостійкість. 18 квітня: Сторітелінг. 25 квітня: Розуміння сучасного мистецтва. 3 
травня: Дизайн-мислення. Оргвнесок становить 20 грн незалежно від того, скільки заходів ви хочете 
відвідати. 

Детальніша інформація:  https://goo.gl/M61kLT . 

 

Нова онлайн-гра про Європу від Представництва 

ЄС в Україні 

Термін подачі заявки: 11 квітня 2018 р. 

До 11 квітня триває реєстрація на IV щорічну всеукраїнську онлайн-вікторину від Представництва ЄС. 
Учасники зможуть перевірити свої знання про Європу, а найуспішніші з них отримають подарунки від 
Представництва Європейського Союзу в Україні: флешки, футболки та багато іншого.  

Пройти Євровікторину можна на сайті www.euroquiz.org.ua. Вікторина проходитиме в п’ять етапів з січня 
по травень 2017 року. Найуспішніші учасники зможуть обміняти свої бали на один з тисячі сувенірів від 
Предстваництва ЄС, а 50 найкращих гравців гарантовано отримають usb-флешки.  

Цього разу організатори підготували дві категорії питань для учасників до 14 років та старших за цей вік. 
Усього за 5 раундів, щоб завершити вікторину потрібно відповісти на 75 питань для учасників до 14 років 
та на 125 питань для тих, хто старший 14 років.  

Детальніша інформація: www.euroquiz.org.ua . 
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Конкурс для школярів від Благодійного фонду 

«Мистецький Арсенал»  
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2018 р. 

Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» та Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 
«Мистецький Арсенал» оголошують конкурс з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія». До 
конкурсу запрошуються діти та підлітки віком від 12 до 16 років (м. Київ), які мають бажання ініціювати та 
реалізувати ідеї, що поліпшуватимуть життя в нашій країні.  

Переможці конкурсу увійдуть до складу Бюро змін «Дитяча Демократія», отримають знання та навички з 
проектного менеджменту, побудують демократичні стосунки з дорослими членами команди і разом з 
експертами реалізують найцікавіші ідеї. також на учасників чекає навчання, інтерактивні заняття і 
спілкування з експертами. 

Детальніша інформація https://goo.gl/zvtpRs  та реєстрація: https://goo.gl/12hkht  

 

Молодіжна освітня програма Au-pair в Німеччині 
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2018 р. 

Організатор:  Українська освітня Компанія STUDY.UA. Програма культурного обміну Au-Pair — це одна 
із найкращих молодіжних програм, за умовами якої кандидат впродовж року живе у будинку гостьової 
родини, допомагає сім'ї в догляді за дітками та вивчає іноземну мову в коледжі. 

Вимоги до учасників програми: вікові межі: 18-26,5 років ( Німеччина); знання іноземної мови: німецька - 
базові знання та сертифікат про здачу іспиту в Гете інституті; бажання та вміння доглядати за дітками; 
відсутність шкідливих звичок. 

Детальніша інформація: http://www.study.ua/program-7665.htm . 

 

Участь в архітектурному воркшопі від 5-ого 

Фестивалю кіно та урбаністики «86» 
Термін подачі заявки: до 18 квітня 2018 р. 

Організатор: Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86». До участі у воркшопі, який відбудеться з 
28 квітня по 8 травня 2018 року, запрошуються українські та іноземні студенти, випускники та молоді 
фахівці усіх творчих напрямків, включаючи архітектуру, містобудування, ландшафтний дизайн тощо.  

Команда 86 забезпечує всіх учасників проживанням та харчуванням протягом усього періоду воркшопу 
(28.04–08.05) та 5-го Міжнародного фестивалю кіно й урбаністики «86» (09.05–13.05). Витрати на доїзд 
до Славутича будуть покриті максимальним обсягом до 1200 грн. на одну людину. Окрім цього, всі 
учасники безкоштовно отримають фестивальний абонемент. 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/799764770234593 , 

запитання: workshop@86.org.ua ; реєстрація: https://goo.gl/9eT3uv  
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Візьміть мене в ІТ! Інструкція до твого 

успіху (16 квітня, м. Львів) 

Термін подачі заявки: до 16 квітня 2018 р. 

Організатор: ІТ-компанія SoftServe. Існує багато міфів, які зупиняють нас на шляху до роботи в ІТ, яка 
буде приносити не тільки задоволення, але і хороший заробіток. Як знайти свою нішу, та не загубитись 
у морі інформації та пропозицій? Як обрати саме той шлях розвитку, який підходить саме Вам та 
отримати максимум результату від докладених зусиль? На всі ці питання Вам дасть відповідь наш спікер, 
викладач LOGOS IT Academy Юрій Волчак. 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/1793880780919281  

Реєстрація: https://goo.gl/ca72qi  

 

Practical CyberSecurity Days (20-21.04. м. Київ) 

Термін подачі заявки: до 20 квітня 2018 р. 
20-21 квітня у 1 корпусі Національного Авіаційного Університету відбудеться конференція «Practical 
CyberSecurity Days – 2018». Пропонуються 2 воркшопи та панельній дискусії, знайомства з іншими 
фахівцями в нетворкінг зоні. В демо-зоні можна дізнатись, як працюють різні засоби та системи захисту.  
Вхід вільний, але обов’язкова реєстрація - https://goo.gl/byv9i9  

Детальніша інформація: http://pcsd.biz . 

 

Конкурс на реалізацію проектів у рамках 

здійснення обмінів молоддю України та Литви 
Термін подачі заявки: до 20 квітня 2018 р. 

Міністерство молоді та спорту оголошує прийом заявок на участь у конкурсі на реалізацію проектів у 
рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви. Українські організації, які подають заявки на участь 
у конкурсі до Мінмолодьспорту, повинні мати партнерську організацію з Литви та надати відомості про 
неї при подачі документів. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/TJHunZ . 

 

Шукаємо учасників другої когорти «Навчай 

для України» 
Термін подачі заявки: до 22 квітня 2018 р. 
«Навчай для України» - програма лідерського розвитку, яка залучає талановиту та проактивну молодь 
до викладання в школах для розкриття їхнього лідерського потенціалу та для розширення освітніх 
можливостей дітей, а також стимулювання змін у громадах. 

Детальніше: http://teachforukraine.org/register. 
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Всеукраїнський Конкурс малюнка серед 

дітей з цукровим діабетом 
Термін подачі заявки: до 22 квітня 2018 р. 
ІХ Всеукраїнський Конкурс малюнка серед дітей з цукровим діабетом. Проект реалізовують Асоціація 
дитячих ендокринологів України та компанія Санофі в Україні.  
 
За підтримки Асоціації дитячих ендокринологів України переможці Конкурсу віком до 12 років матимуть 
змогу пройти курс оздоровлення у спеціалізованому санаторії у м. Миргород, а діти, яким виповнилося 
13 років, та чиї роботи будуть визнані переможними, зможуть підкорити Говерлу у колі нових друзів та 
наставників. 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/DopomozhemoRazom . 

 

II Відкритий всеукраїнський студентсько-

учнівський конкурс соціальних відеопроектів 

«Чесність починається з тебе» 
Термін подачі заявки: до 22 квітня 2018 р. 

Організатор: Американські Ради з міжнародної освіти в рамках Проекту сприяння академічній 
доброчесності в Україні (SAIUP) та Проекту формування академічної доброчесності в школі (SAISS). 

Участь у Конкурсі мають право брати будь-які особи, що на момент проведення Конкурсу навчаються у 
закладах освіти України (будь-якої з форм навчання без обмежень щодо віку, статі, гендеру, сексуальної 
орієнтації чи віросповідання). 

Детальніша інформація: https://goo.gl/CmcvY8 . 

 

Конкурс грантів «ЗМІ за проєвропейські 

зміни в Україні» (10 хвиля) 
Термін подачі заявки: до 24 квітня 2018 р. 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з «Європейською правдою», в 
рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується ЄС оголошують нову хвилю конкурсу 
грантів «ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні». 
У конкурсі можуть брати участь регіональні ЗМІ всіх типів (окрім державних): інтернет, друковані та 
електронні ЗМІ (телебачення та радіо), а також конвергентні ЗМІ, що поєднують кілька типів. Вітається 
здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними ЗМІ, громадськими організаціями, 
організаціями аналітичного, експертного спрямування (у тому числі з інших областей України). 

Детальніша інформація: http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5338.  
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Літня Програма Мистецької Резиденції ім. 

Назарія Войтовича (с. Травневе, Збаразький район) 

Термін подачі заявки: 25 квітня 2018 р. 

Організатори: ГО Конгрес Активістів Культури разом з ГО Родина Героїв Небесної Сотні та ГО МЦР Міст. 
Запрошуються молоді митці, що працюють з графікою, керамікою, живописом, фото та відео, та у своїх 
практиках досліджують проблеми комунікації, інформації та стереотипів.  

Початок програми 1 червня (заїзд). Відкриття зі знайомством із громадою та місцевою спільнотою 2 
червня. Тривалість програми 2 тижні. Відкриття виставки 15 червня. До послуг учасників - майстерня для 
ручного друку з офортним станком, керамічна майстерня з піччю та гончарним колом, кімната для 
проживання у резиденції, майстерня для живопису та бібліотека. 

Реєстрація + резюме, мотиваційний лист, посилання на 

портфоліо:  https://goo.gl/forms/f27KHTXLsDuzwGsB3. Детальніша інформація: 
http://www.culturalactivism.org/art-mobility  

 

Набір молодих лідерів на участь в програмі EUVP 
Термін подачі заявки: до 25 квітня 2018 р. 

EUVP запрошує молодих лідерів з України відвідати Європу, більше дізнатись про діяльність ЄС, краще 
зрозуміти його цінності та обмінятись досвідом. Візит складається з окремої 5-8-денної програми 
зустрічей з посадовими особами ЄС, в установах ЄС у Брюсселі, Страсбурзі та/або Люксембурзі. Візит в 
рамках програми відбудеться в 2019 році. Для того щоб взяти учась в програмі необхідно надіслати 
заявку до Представництва Європейського Союзу в Україну. Заявка повинна включати: лист, аплікаційну 
форму, детальне CV. 

Детальніша інформація: http://europa.eu/euvp/en . 

 

Конкурс відеопоезії «МонОкль» 
Термін подачі заявки: до 25 квітня 2018 р. 

Організатор: Юрій Вітяк. Конкурс відеопоезії «МонОкль» - мистецький трамплін для молодих українських 
авторів та режисерів. Приймаються зафільмовані твори сучасної авторської поезії українською мовою. 
Тривалість стрічки не може перевищувати 5-ти хвилин. Роботи не повинні мати антиукраїнський, 
рекламний та відверто еротичний характер, містити заклики до будь-якого виду дискримінації та 
ненависті. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які створені на основі фотографій. 

Детальніша інформація: http://litcentr.in.ua/news/2018-04-25-8000 та реєстрація:  

https://goo.gl/TjouLR . 
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Фотоконкурс: XII Національна бієнале ПРИРОДА 

2018 
Термін подачі заявки: до 25 квітня 2018 р. 

Основними незмінними організаторами і генераторами проекту є Івано-Франківська обласна організація 
Національної спілки фотохудожників України і Народний фотоклуб «Колумб» (Тисмениця). До участі 
запрошуються учасники попередніх конкурсів ПРИРОДА 1995-2016 років, а також всі бажаючі.  

Цьогоріч на конкурсі введено дві номінації для молодих учасників віком до 15 і 20 років. Відкриття 
виставки і церемонія нагородженні переможців за традицією відбудуться в Івано-Франківському 
краєзнавчому музеї 6 червня, а пленер 6-10 червня у Верховинському районі: село Голови і полонина 
Скупова та околиці. 

Детальніша інформація: https://www.prostir.ua/?grants=fotokonkurs-xii-natsionalna-bijenale-
pryroda-2018 . 

 

Коротко і по суті. Все, що Ви хотіли знати 

про тестування (26 квітня, м. Львів) 

Термін подачі заявки: до 26 квітня 2018 р. 

Організатор: ІТ-компанія SoftServe. Часто ми чуємо, що тестування - це трамплін для входження в ІТ 
сферу, те, з чого варто починати, якщо ви хочете стати програмістом. Але чи справді це так? Існує  багато 
міфів. Також, не менш важливими є питання поведінки на співбесіді. Як зрозуміти, що варто казати і які 
скіли показувати на співбесіді? Що, насправді оцінюють та на що звертають увагу?  Про все це та багато 
іншого розповість Олег Коваль - досвідчений QA Engineer в компанії SoftServe.  

Реєстрація: https://goo.gl/guCqPh . 

 

Всеукраїнські волонтерські табори БУР 
Термін подачі заявки: до 29 квітня 2018 р. 

Будуємо Україну Разом - це волонтерський проект, який направлений на спільну роботу та подорожі. 
Запрошуються бажаючі до участі у волонтерських таборах України.  
 
Окрім лекцій від Сергія Жадана та Ярослава Грицака, вечірок в колі однодумців, учасники зможуть 
долучитися до створення громадського простору в місті або відновлення будинку для потребуючої сім’ї. 
Тривалість одного табору - один тиждень, протягом якого ти долучишся до волонтерської роботи, а ще 
лекцій та майстер-класів, направлених на твій саморозвиток.  
 

Анкета волонтера: https://goo.gl/1FVJtg  

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/burburbuuuuur . 
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Конкурс грантів для громадських організацій  
Термін подачі заявки: до 30 квітня 2018 р. 

Організатор: Центр політико-правових реформ за сприяння Європейської Комісії 

Мета конкурсу: посилення спроможності ОГС у регіонах України впливати на органи державної влади та 
місцевого самоврядування, на їхніх посадових осіб з метою імплементації та прискорення реформ 
шляхом участі у розробці політики, її адвокації, комунікації та моніторингу результатів її реалізації. 

Детальніша інформація та заявки: https://goo.gl/NHf7Ao .  

 

Є Ідея  
Термін подачі заявки: до 1 травня 2018 р. 

Студентський конкурс та освітній практичний проект спрямований на співпрацю бізнесу та студентів. 
Пропонується ідея створення командних проектів реклами та PR кампаній для справжніх замовників 
спільно з професіоналами з медіа-сфери. Команда з найкращою ідеєю, яку оберуть для реалізації, 
отримає винагороду. Наразі є 2 замовники: ювелірний трендсеттер Sova та вегетаріанське кафе 
Shankara food.  

Детальніша інформація: http://zhivotnye.agency/idea.html. Резюме: 

apply@lobbyx.com.ua.  Реєстрація: https://goo.gl/forms/pllOI2TZ70N931R63 .  

 

Всеукраїнський дитячий літературний конкурс 

«Я – майбутнє України» 
Термін подачі заявки: до 10 травня 2018 р. 
 
Благодійний фонд ” Я Майбутнє України”, місією якого є підтримка, захист та розвиток дітей в Україні, з 
1 лютого по 10 травня 2018 року оголошує Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Я – майбутнє 
України» для учнів загально-освітніх шкіл І-ІІІ ступенів, вихованців ліцеїв, технікумів, училищ, коледжів 
України (до 18 років). 

 

Детальніша інформація: https://goo.gl/fy7dvX  .  

 
 

Воркшоп: Культура як метод для 

суспільних змін (10.05., м. Полтава) 
Термін подачі заявки: до 10 травня 2018 р. 
10 травня 2018 року з 9:00 до 17:00 в Полтавському художньому музеї ім. М. Ярошенка відбудеться 
воркшоп для працівників культури, де останні отримають інструменти для  розвитку від експертів зі 
Швеції, Білорусі та України. Очікуваний результат воркшопу: серія пропозицій, які можуть бути 
використані в роботі музеїв та інших культурних установ, а також окремих працівників культури. 
 

Реєстрація: https://goo.gl/YUc23T та деталі: https://www.facebook.com/events/166755430649232. 
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Весняний мандрівний табір «Стежками князів 

Острозьких» (18-20.05.2018) 
Термін подачі заявки: 11 травня 2018 р. 

Організатор: Всеукраїнський молодіжний рух «Національний Альянс». Весняний мандрівний табір 
«Стежками князів Острозьких» - це 3-денний 50-ти кілометровий похід визначними та історичними 
місцями Острозького та Здолбунівського районів, який спрямований на патріотичне виховання молоді.  

У ході мандрівного табору відбуватимуться заходи, які спрямовані на зацікавлення історією та місцевими 
туристичними цікавинками. Маршрут мандрівного табору проляже визначними історичними місцями, 
територією Дермансько-Острозького національного парку. 

Детальніша інформація: https://ostrogmandry.wixsite.com/ostrogmandry. 

 

Грант на оплату 
навчання для студентів-маркетологів 
Термін подачі заявки: до 15 травня 2018 р. 

Організатор: Компанія Cybershark. Конкурс освітніх грантів для студентів-маркетологів. Переможець 
конкурсу отримає грант на навчання в українському вузі.  

Для участі в конкурсі необхідно написати аналітичну, ніде не опубліковану раніше, статтю російською чи 
українською мовою, обсягом 1000 - 3000 слів на тему: «Інтернет-маркетинг VS реклама в офлайні. Якою 
буде розстановка сил на ринку до 2020 року». За результатами конкурсу буде визначено переможця. 
Учасники, які посіли 2-е і 3-е місце, отримають заохочувальні призи.  

Детальніша інформація та реєстрація: https://goo.gl/69V1Qq  

 

Гранти на навчання в українських вузах 
для українських студентів 
Термін подачі заявки: 15 травня 2018 р. 

Організатор: Інформаційно-аналітичний сервіс Дельта-Кредит. Конкурс аналітичних робіт серед 
студентів, переможець якого зможе отримати грант на річну оплату свого навчання у ВУЗі. Завдання - 
написати статтю аналітичного типу, яка до цього ніде не була опублікована, приблизним обсягом від 
1000 до 3000 слів. Можна використовувати для написання українську або російську мову. Тема роботи: 
«Ринок мікрокредитування в Україні: перспективи розвитку до 2020 року». 

За результатами захисту буде визначено переможця. Учасники, які посіли 2-е і 3-е місце, отримають 
заохочувальні призи. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/dEkTru . 
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XIV Міжнародна літня школа медіа права 
(9-27.07. м. Київ) 

Термін подачі заявки: 21травня 2018 р. 

Міжнародна літня школа медіа права – це інтенсивний тритижневий навчальний курс Центру демократії 
та верховенства права (раніше – Інституту Медіа Права) для юристів, присвячений питанням 
забезпечення свободи слова та свободи інформації, захисту честі, гідності і ділової репутації, діяльності 
засобів масової інформації, регулювання телерадіомовлення, регулювання інших питань діяльності мас-
медіа. 
 
Взяти участь у школі можуть юристи, робота яких пов’язана з питаннями свободи слова, свободи 
інформації чи медійного права. Подати заявку можуть юристи, які працюють у ЗМІ чи консультують 
журналістів, юристи громадських організацій, органів влади, адвокати. Також заявки приймаються від 
студентів старших курсів (починаючи з 3 курсу) і випускників, зацікавлених у тематиці Літньої школи. 
 

Детальніша інформація: https://goo.gl/4EtgWS . 

 

Конкурс на «Художні переклади»  
Термін подачі заявки: 25 травня 2018 р. 

Організатор: Креативна Європа. Заявки приймаються за двома напрямками: 

Напрямок 1: дворічні проекти: надається підтримка у роботі з перекладу серії з 3-10 художніх творів, які 
відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу; - ґрант може надаватися одному 
видавництву або групі видавців; максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту 
до 100 000 євро на проект.  

Напрямок 2: рамкові партнерські угоди: надається підтримку у роботі з перекладу серії з 5-10 художніх 
творів, які відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу; щонайбільше 50% від 
загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 100 000 євро на проект; ґрант може надаватися 
одному видавництву або групі видавців. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/qwYB8i . 
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Конкурс соціальної реклами на Міжнародному 
кінофестивалі «БРУКІВКА» 
Термін подачі заявки: 30 травня 2018 р. 

В рамках ІІ Міжнародного Кам’янець-Подільського кінофестивалю “БРУКІВКА” відбувається конкурс 
соціальної реклами до 60 секунд на будь-яку тематику: права людини, екологія, ЛГБТ, освіта, культура 
тощо. Соціальні ролики не повинні бути доступні у вільному доступі на таких ресурсах як Youtube, 
Vimeo тощо до моменту закінчення прийому робіт. Призовий фонд: 300$ 

 

Детальніша інформація: https://brukivkafest.com , https://filmfreeway.com/brukivkafest. 

 

Національний конкурс наукових робіт «Роль молоді у 

розвитку місцевого самоврядування в Україні» 

Термін подачі заявки: 1 червня 2018 р. 

Інститут політико-правових та релігійних досліджень у 2018 році до Дня Конституції України проводить 
Національний конкурс наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні». 

Національний Конкурс проводиться за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України, Українського координаційного центру з підвищення правової освіти 
населення, Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі 
державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві. 
 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/institute2015 . 
 
 

Конкурс есе на тему Угоди про асоціацію з ЄС 
Термін подачі заявки: 30 червня 2018 р. 

Конкурс запрошує молодих (до 30 років) громадян Грузії, Молдови та України подавати свої есе (до 

3000 слів) англійською мовою на будь-яку тему, що має відношення до Угоди про асоціацію між їх 

країнами та ЄС. Есе повинні бути хорошої аналітичної та лінгвістичної якості, та присвячені темі, в 

межах якої автор може продемонструвати глибину своїх знань, досліджень або професійний досвід.  

Есе повинні мати цікаву аргументацію або пропозиції. Крім цього, автори найкращих шести есе 
отримають грошовий приз у розмірі 500 євро. Зараз триває третій раунд конкурсу. Есе приймаються до 

30 червня 2018 року на е-поштовій скриньці: Hrant.Kostanyan@ceps.eu.  

Детальніша інформація: https://goo.gl/tt25sR.  
 
 

  



Випуск 2. 2018 

11 

 

Конкурс перекладацької премії Metaphora'18 

Термін подачі заявки: 1 липня 2018 р. 

На конкурс премії METAPHORA 2018 року приймаються переклади есеїстики та поезії, що стосуються 
урбаністичної теми (образів міст, міської культури, святкувань чи побуту) створені у другій половині ХХ і 
на початку ХХІ століть з європейських мов (окрім російської). Обсяг перекладеного тексту – не більше 20 
тис. знаків (з пробілами). 

Приймаються до розгляду переклади, що раніше не виходили друком і не оприлюднювались українською 
мовою в електронному вигляді. Кількість перекладів від одного учасника, який подає твори на премію, не 
обмежена. Переможець премії отримує гонорар, еквівалентний $600. Також будуть вручені дипломи 
п`яти кращим перекладам у кожній номінації, цінні подарунки за особливі переклади. 

Також оголошується “Премія пам`яті Нонни Сорокіної з перекладу поезії та есеїстики із сербської або 
хорватської мов”, з преміальним фондом у 6000 гривень. 

Детальніша інформація: http://www.metaphora.in.ua/?page_id=11700 . 

 

Спеціальна відзнака для конкурсантів «Новели по-

українськи» від ГО «Європа без бар’єрів» 

Термін подачі заявки: 1 липня 2018 р. 

Громадська організація Європа без бар’єрів» оголошує про спеціальну відзнаку у рамках конкурсу 
“Новела по-українськи”-2018, який проводиться журналом “Країна”, і темою якого цього року став “безвіз”. 

Нагороду «Вільний рух» за ствердження фундаментального права на свободу пересування отримає той 
твір з-поміж фіналістів конкурсу, який найліпше відобразить проблематику взаємин між свободою 
пересування та безпекою, і нову ситуацію в Україні після набуття “безвізу”. Результати будуть оголошені 
одночасно з оголошенням журі переможця конкурсу. Лауреат відзнаки отримає заохочувальний приз. 

Грошова винагорода – 5000 грн з урахуванням усіх утриманих податків і зборів. Новели інших фіналістів 
будуть оприлюднені на сайті Gazeta.ua. Додаткова спеціальна відзнака одному з фіналістів – друк новели 
в "Газеті по-українськи". 

Конкурсні твори надсилайте до 1 липня 2018 року включно на нашу нову адресу novela@gpu.ua  

Детальніша інформація: https://goo.gl/vRF12R . 
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