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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти 
(липень — вересень 2018) 

 

 

 

Літня дванадцята сесія стажування «Хаб 

медіамобільності» (м. Київ) 
Термін подачі заявки: до 2 липня 2018 р. 

Фундація «Суспільність» спільно з ГО «Інтерньюз-Україна» та за сприяння інтернет-видання Детектор 
медіа.  запрошує студентів випускних курсів бакалаврату та магістратури шкіл журналістики з усіх регіонів 
країни взяти участь у 15-тиденному стажуванні в Києві в редакціях провідних медіа. 

Учасники журналістської інтернатури опанують інтенсивний практичний курс з виготовлення 
інформаційних продуктів для конвергентних редакцій, радіо, ТБ, соціальних мереж та теоретичні засади 
роботи сучасного універсального журналіста.  

Дата проведення школи: з 16 по 30 серпня 2018 року. Участь безкоштовна. Фундація «Суспільність» 
забезпечить учасників проживанням, харчуванням, а також відшкодує транспортні витрати (потяг, 
автобус). 

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсних засадах. Усім кандидатам необхідно буде заповнити 
аплікаційну форму: https://goo.gl/forms/nJgSRWLI1yAniYUn1, надіслати професійне CV та мотиваційний 
лист. 

Останній день прийому заявок до участі: 2 липня 2018 року, 23:59. 

Детальніша інформація: (097)297 08 42, 044 483 03 72 ; souspilnistfoundation@gmail.com   

Реєстрація: https://goo.gl/12hkht . 
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Конкурси культурно-мистецьких проектів 

Українського культурного фонду 
Термін подачі заявки: до 2 липня 2018 р. 

Український культурний фонд оголошує три конкурси культурно-мистецьких проектів, а саме: 1) Конкурс 
індивідуальних проектів. 2) Конкурс проектів національної співпраці. 3) Конкурс проектів міжнародної 
співпраці. 

Детальніша інформація: https://ucf.in.ua/news/21_05_2018 . 

Green Camp у Карпатах  

Термін подачі заявки: до 4 липня 2018 р. 

Організатор: ГО Ekoltava за підтримки Українська Кліматична Мережа, Heinrich-Böll-Stiftung Ukraine та 
350.org - Україна. Учасники та учасниці будуть проживати в наметовому містечку на території Дідової 
Хатчини. Активіст(к)и самі себе забезпечують кемпінговим спорядженням (каремат, спальник, намет). 
Під час табору буде передбачена гуцульська кухня з 5-ти разовим вегетаріанським харчуванням. 
Організатори покривають витрати учасників на проживання та харчування. Організаційний внесок на 
табір складає 500 грн. з особи. 

Щоб приєднатися до участі в таборі потрібно заповнити реєстраційну форму 
(https://goo.gl/forms/JHWHcIw9jOBUFft53) до 4 липня. Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній 
основі. Максимальна кількість - 50 осіб. Результати відбору будуть відомі 6 липня. 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/641138069566918    

 

Open Data Story Camp: дводенний інтенсив з 
аналізу відкритих даних якості води (м. Київ) 

Термін подачі заявки: 04.07.2018 р. 

Організатор: ГО «Агенція журналістики даних» за сприяння Державного агентства з питань електронного 
урядування України в рамках проекту USAID/UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у 
державному управлінні та послугах».  Мета - навчити роботі з відкритими даними про якість води та 
поглибити навички опрацювання геоданих. 

Воркшоп буде цікавим для тих, хто прагне вийти на новий рівень розуміння принципів роботи з даними, 
хоче автоматизувати процеси обробки даних. Основою для роботи стануть дані екологічного моніторингу 
поверхневих вод, оприлюднені Державним агентством водних ресурсів України.  

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсних засадах. Для участі у тренінгу необхідно до 4 липня 

заповнити анкету: http://bit.ly/2K2kuUG 

Детальніша інформація:   

http://texty.org.ua/pg/news/hohobi/read/85977/Teksty_zaproshujut_na_dvodennyj_intensyv_z_analizu?a_

offset=  
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Школа адвокації від Центру демократії та 

верховенства права 
Термін подачі заявки: до 4 липня 2018 р. 

 3 дні цікавих лекцій, тренінгів та кейс-стадіс від експертів з адвокації; неформальне спілкування та 
нетворкінг. Критерії відбору: наявність початкового досвіду адвокаційної діяльності, зацікавленість у 
подальшій роботі у сфері адвокації, активна громадська позиція. 
 
Участь у навчанні безкоштовна. Період навчання: 12-14 липня 2018 року. Навчання проходитиме у місті 
Києві. Для участі у Школі необхідно подати заявку із CV за посиланням https://goo.gl/ms2gBF - до 4 липня 
2018 року включно. Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. В окремих випадках можливе 
проведення співбесіди.  

 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/780797858974316 . 

 

The Denys Holland Scholarship 
в Університетському коледжі Лондона 
Термін подачі заявки: до 6 липня 2018 р. 

Стипендія The Denys Holland Scholarship була створена для кандидатів, які без стипендії не можуть 
здобути вищу освіту і демонструють наміри повністю використовувати знання, набуті в 
Університетському коледжі Лондона. У стипендійній програмі беруть участь усі програми бакалаврату 
Університетського коледжу Лондона. Пріоритет надається кандидатам, які мають не більш ніж 25 років 
на момент подання заявки. 

Грант: стипендія становить 9 000 £ на рік. Стипендія виплачується на один рік, але за умови успішності 
студента подовжується на наступний рік, і так весь період навчання на бакалавраті (3 роки). 

 

Детальніша інформація: https://www.ucl.ac.uk/prospective-

students/scholarships/undergraduate/denyshollandug.  

 

Навчальна поїздка «Східна Європа» до 

Словенії 
Термін подачі заявки: до 8 липня 2018 р. 

Culture Bridges організовує першу  тижневу навчальну поїздку  до Словенії  для групи фахівців з галузі  

культури та творчої індустрії,  які представляють українські організації, які  мають намір подати заявку 

на програму «Креативна Європа» в 2019 році, а також мають намір встановити та / або розвивати 

відносини з потенційними чи підтвердженими партнерами, що базуються в ЄС.  

Детальніша інформація: https://www.surveymonkey.co.uk/r/st-slovenia. 
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Бакалаврат дизайнерських стипендій у 

галузі архітектури (Кембриджський університет, 

Великобританія) 
Термін подачі заявки: до 10 липня 2018 р. 
Запрошення подаються на три стипендії дизайну в Департаменті архітектури. Ці неповний робочий день, 
термінові посади доступні протягом 12 місяців з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року; вони можуть 
бути відновлені щорічно, за певних обставин.  
 

Детальніше:  http://www.jobs.cam.ac.uk/job/17923. 

 

Вебінар «Угода про асоціацію: як Україна 

захищатиме інтелектуальну власність»  
Дата проведення: 10 липня 2018 12:00-13:00 2018 р. 

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Спікер: Євген Ангел, науковий  

Реєстрація тут. У реєстраційній формі є поле, де ви можете поставити свої запитання. Подія у 

facebook:  facebook. Переглянути вебінар можна буде за посиланням. 

Тренінг «Соціальний розвиток через місцеві 
ініціативи»  
Термін подачі заявки: до 11 липня 2018 р. 

Організатори: ВОО МГО «Україна – Польща – Німеччина», ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади 
Вінниччини», ГО «Інститут розвитку демократії та регіональних ініціатив». В ході тренінгу учасники 
дізнаються про форми та механізми активізації та залучення громадськості в процеси прийняття рішень; 
ефективну співпрацю місцевої влади та громадськості; інструменти реалізації та просування громадських 
ініціатив, а також можливі способи фінансування  громадських ініціатив. 

До участі в тренінгу запрошуються представники громадських організацій, профспілок, органів влади та 
інші зацікавлені сторони. Організатори забезпечують проживання учасників, харчування та роздаткові 
матеріали. Транспортні витрати є власним внеском учасника. 

Детальніша інформація: за тел. (067) 794-86-64 (Юлія) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaYDTaesEJwy0k9dVxOjUNBpt8Q_YX8sDR8JwDJ

6jsQ3TYRw/viewform. 
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YouthSpeak Hackathon 2018 (м. Київ) 

Термін подачі заявки: 14-15 липня 2018 р.   

Організатор: AIESEC. Чи задоволений ти рівнем теперішньої освіти? Чи вважаєш ти, що навчання 

доступне кожному? Чи вдається тобі реалізовувати свій професійний потенціал, і які умови твого 

подальшого розвитку? 

Завдання хакатону - використовуючи засоби IT- розробки, дизайну та урбаністики, створити прототип 
продуктового рішення або сервісу в заданих темах:  Інновації та інфраструктура/ Гідна праця та 
економічне зростання/ Якісна освіта 

Реєстрація: https://bit.ly/2ISC3Km   та детальніша інформація:  

https://www.facebook.com/YouthSpeak-Hackathon-2018-837239273138520/  

 

Літній табір соціальних інновацій 

Термін подачі заявки: 15 липня 2018 р  

Організатор: проект USAID "Взаємодія!". 10-12 серпня 2018 р. (м. Київ) 

Запрошуються команди з 3-5 учасників. Проживання та проїзд команд покривають організатори. Табір 
ідей - це: досвідчені ментори; драйвова атмосфера творчості та соціальних інновацій; можливість 
позмагатись за впровадження саме твого проекту. Вимоги до учасників: Ідея, що відповідає пріоритетам; 
Команда не менше 3 і не більше 5 осіб (вік - 18+); Прагнення прозорості та доброчесності та бажання 
надалі ділитися досвідом. 

Детальніша інформація:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfExnwfgzBosM0xKm_aR5IJX5tJZCAMDAieJtHB9uyJ1EMjDw/vi

ewform . 

SWAP: UK/Ukraine Residencу Programme 
Термін подачі заявки: 15 липня 2018 р. 

Протягом трьох років Британська Рада в Україні та Ліверпульська бієнале взаємодіють з найбільш 
передовими мистецькими інституціями в Україні та Великобританії, щоб надати час та підтримку 
перспективним митцям та кураторам з обох країн.  Кого шукає програма SWAP: UK/Ukraine Residency? 
Митців і кураторів. За програмою пропонується наступне: 

для трьох митців з України -– резиденції до 45 днів у вересні та жовтні 2018 року в Ліверпулі (Англія) під 
кураторством команди Ліверпульської бієнале; для одного куратора з України – резиденцію до 45 днів у 
вересні та жовтні 2018 року в Ліверпулі (Англія) під кураторством команди Ліверпульської бієнале; 

для шести митців з Великобританії  – резиденції до 45 днів у серпні та вересні 2018 року, які надаються 
нашими українськими партнерами в Харкові, або у вересні та жовтні 2018 року – в Києві,  Львові та Одесі. 

Детальніша інформація: britishcouncil.org.ua Заявки: swap@britishcouncil.org.ua  
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Стипендія на магістратуру в Штутгартському 

університеті 
Термін подачі заявки: 15 липня 2018 р. 

Штутгартський університет у Німеччині пропонує стипендії на навчання на магістратурі на програмах 
Infrastructure Planning, Integrated Urbanism and Sustainable Design.  

Мова навчання на програмах – англійська. Стипендіати в обов’язковому порядку повинні будуть пройти 
курс вивчення німецької мови (онлайн-курс до прибуття в Німеччину і курс у Німеччині). Стипендія 
покриває 750 € щомісяця, транспортні витрати з рідної країни студента в Німеччину й назад, грант на 
проведення досліджень, субсидію на оренду житла й медичне страхування. 

Детальніша інформація: http://www.uni-stuttgart.de/usus/en/fully-funded-masters-

programmes-at-university-of-stuttgart . 

 

World Water Challenge 2018 
Термін подачі заявки: до 30 липня 2018 р. 

World Water Challenge  - це міжнародний конкурс водних розробок. Будучи подальшою діяльністю 7-го 
Всесвітнього форуму з водних ресурсів у 2015 році, вона щорічно проводиться спільно з Корейським 
міжнародним водним тижнем (KIWW), метою якого є виявлення неминучих проблем у водному 
середовищі, з якими стикається світ, та пошуку їх реалістичних рішень. 

Детальніша інформація: kiww.org. 

 

Стипендія на навчання в Македонії 
Термін подачі заявки: до 31 липня 2018 р. 

Уряд Македонії запрошує іноземних студентів навчатися на програмах бакалаврату в Університеті 
інформаційних наук і технологій імені св. Апостола Павла, який розміщується в місті Охрид. Стипендія 
виплачується протягом першого року і подовжується ще на три роки за умови успішного навчання. 

Стипендія поширюється на спеціальності: комунікаційні мережі й безпека, комп’ютерні науки, інженерія, 
інформаційні системи, візуалізація, мультимедіа й анімація, інформація та комунікація, цифрова бізнес-
інформатика, IT, штучний інтелект, електронний уряд, електронний бізнес, електронна культура. 

Грант: оплата навчання, тревел-грант, витрати на візу, проживання й харчування, додаткова стипендія в 
обсязі 5 000 македонських денарів (приблизно 82 €) на місяць 

Детальніша інформація та заявки: http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-

24/vesti-i-nastani/2383-call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students-2 .  
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Стипендія іноземним студентам від 
Каунаського технологічного університету, Литва 
Термін подачі заявки: 31 липня 2018 р. 

Каунаський технологічний університет пропонує ряд стипендій талановитим іноземним студентам. 
Грант розрахований на студентів, які вступили на перший курс програми бакалаврату або магістратури.  

Стипендія повністю покриває вартість навчання на першому курсі програми бакалаврату або 
магістратури. Усі іноземні студенти, що вступили до університету, автоматично стають претендентами 
на цю стипендію. Грант: стипендія покриває навчання або щомісячну фінансову допомогу. 

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

 

Summer Research Scholarships 
Термін подачі заявки: до 3 серпня 2018 р. 

Університет Окленда в Новій Зеландії пропонує стипендії на проведення літніх досліджень протягом 10 
тижнів. 

Дослідження можна проводити за дисциплінами: мистецтво, біоінженерія, бізнес, креативне мистецтво 
та індустрія, освіта й соціальна робота, інженерна справа, право, медичні науки, наука. 

Подати заявку на стипендію можна в онлайн. Перед поданням студент повинен отримати лист від 
Університету Окленда, який підтвердить, що студент зарахований на програму літніх досліджень. Грант: 
стипендія в обсязі 6 000 $ 

Детальніша інформація та реєстрація: 

https://www.auckland.ac.nz/en/study/scholarships-and-awards/scholarship-types/undergraduate-

scholarships/summer-research-scholarships/how-to-apply.html  

 

Australian Government Research Training 

Program Scholarship 
Термін подачі заявки: до 13 серпня 2018 р. 

Університет Фліндерса в Австралії пропонує стипендії на проведення досліджень. Стипендії 
поширюються на громадян будь-якої країни й надаються на період до двох років (у випадку обрання 
кандидатом магістерської програми) або трьох років (якщо обрана програма аспірантури). Грант 
поширюється на всі спеціальності. Грант покриває кошти на навчання й проживання. 

Детальніша інформація: http://www.flinders.edu.au/scholarships-

system/index.cfm/scholarships/display/a731e2  
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Конкурс «Напишіть про мене книжку!» - 2018  
Термін подачі заявки: 15 серпня 2018 р. 

Літературний конкурс «Напишіть про мене книжку!» заснований у 2015 році видавництвом «Фонтан 
казок». Із 2016 року конкурс проходив у двох номінаціях: «Книжка про мене» – для дітей середнього 
шкільного віку і «Добрі пригоди» – для дітей молодшого шкільного віку. Із 2018 року запроваджено 
третю номінацію – «Добрі казки».  

До участі в конкурсі запрошуються українські письменники (громадяни України) – на рівних умовах як 
відомі автори, так і дебютанти. Єдине обмеження: на час подачі рукопису на конкурс авторові має 
виповнитися 18 років. Один автор може подавати на розгляд кілька творів, які відповідають умовам 
конкурсу, притому як в одній номінації, так і в різних – кожен із цих творів розглядатиметься й 
оцінюватиметься окремо. 

Детальніша інформація: http://fontan-book.com/nashi-aktsiyi/literaturnyj-konkurs-napyshit-

pro-mene-knyzhku-chetvertyj-sezon-2018-r. 

 

ГРАНТИ ВІД МЗС ДАНІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
Термін подачі заявки: до 16 серпня 2018 р. 

Міністерство закордонних справ Данії надає грантові заявки з метою сприяння сталому економічному 
зростанню в країнах, що розвиваються. Програма партнерства передбачає інноваційний підхід до 
залучення бізнес-сектора та сприяє мотивації та мобілізації інвестицій приватного сектора.  

У концептуальній записці заявники можуть подати заявку на отримання до 500 000 Датських крон (від 
загальної суми гранту) для покриття витрат на розробку проекту, включаючи дослідження, відвідування 
партнерів тощо протягом періоду розробки проекту. 

Детальніша інформація:  

http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E . 

 

Грант на дослідження в Японії від організації 
Matsumae International Foundation 
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2018 р. 

Matsumae International Foundation – неурядова організація, що приймає заявки на участь у дослідницькій 
програмі на тему: «На шляху до глибшого розуміння Японії та миру в усьому світі». Кандидати вільні у 
виборі закладів для проведення досліджень (інститутів, університетів, лабораторій, національних або 
приватних закладів). Щороку грант виплачується 20 кандидатам на період від 3 до 6 місяців. 

Грант: успішні кандидати отримають стипендію на дослідження та проживання, страхування, авіаквиток 
і одноразову допомогу, що виплачується після прибуття в Японію. 
 

Детальніша інформація: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 
 



Випуск 3. 2018 

9 

 

 

Розкажіть свою історію успіху: конкурс 

кращі практики молодіжної роботи 2018 
Термін подачі заявки: до 1 вересня 2018 р. 

7 червня 2018 року - Установи Організації Об'єднаних Націй в Україні, а саме ФАО, МОМ, ПРООН, Фонд 
Народонаселення ООН, ЮНІСЕФ і ООН-Жінки спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України запрошують журналістів національних та регіональних ЗМІ в Україні, а також студентів 
факультетів журналістики, блогерів та фрілансерів взяти участь у конкурсі матеріалів у ЗМІ на тему 
досягнення Цілей сталого розвитку в Україні. 

Участь у конкурсі відкрита для авторів, які опублікують матеріали з тематики конкурсу в період між 1-м 
січня 2018 року і 1-м грудня 2018. Десять переможців конкурсу (1 переможець у кожній номінації) 
отримають дипломи та 5000 грн/або сертифікати на придбання технічних медіа пристроїв (на вибір 
конкурсанта, вартістю до 5000 грн).  

Матеріали переможців будуть опубліковані на веб-ресурсах ООН в Україні з зазначенням імені автора. 
Церемонія нагородження відбудеться в січні 2019 року. 

Детальніша інформація: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGCW7ukmm3i8Y4H1_MvTroTrTbw3vMRNGzOhs

zLcL9ZPaDeA/viewform . 

Освітній грант на навчання на програмі 

Ukrainian MBA 

Термін подачі заявки: 13 вересня 2018 р. 

Організатор: Бізнес-школа "Міжнародний інститут бізнесу". Грант ім. Олександра Савченка, ректора МІБ 
встановлений для молодої і талановитої молоді, яка прагне до розвитку своїх управлінських навичок 
шляхом навчання на програмі МВА. Лише троє переможців спеціального відкритого конкурсу будуть 
удостоєні гранта.  

Гранти не видаються в грошовій формі, а являють собою сертифікати на навчання на програмі Ukrainian 
MBA. Тобто вартість навчання буде зменшена на суму отриманого гранту. Повна вартість програми: 112 
000 грн. 

Детальніша інформація та реєстрація: https://goo.gl/uGFQr2  
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25 Форум видавців у Львові | Book Forum Lviv  

Дата:  19 вересня 2018 р. 

19-23 вересня відбудеться 25 Форум видавців у Львові – найбільший книжковий, літературний, 
культурний захід України і Центрально-Східної Європи. Упродовж 5 днів можна буде відвідати 1000 
культурних та освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книжки.  

Весь Львів традиційно перетвориться на Форум видавців, адже події відбуватимуться у Палаці 
Мистецтв та 50 локаціях міста. Фокусна тема фестивалю – Ринок свободи. Квитки будуть доступні з 2 
липня. 

Детальніша інформація:  http://bookforum.ua . 

 

Фестиваль TRANSLATORIUM (м. Хмельницький) 

Дата проведення: 28-30 вересня 2018 р. 

28-30 вересня у Хмельницькому вдруге відбудеться Літературно-перекладацький фестиваль 
TRANSLATORIUM, приурочений до Міжнародного дня перекладача. Учасниками фестивалю стануть 
відомі перекладачі, літератори, поети, музиканти, менеджери культури та видавці із різних куточків 
країни. 

Програма фестивалю складатиметься із двох блоків подій, що розраховані як на перекладачів, так і на 
відвідувачів, які цікавляться сучасними літературними процесами. 

 

Детальніша інформація: https://translatoriumfest.wixsite.com/translatorium . 

 

Конкурс "ADAMI Медіа Приз за Культурну 

Різноманітність у Східній Європі"  

Термін подачі заявки: 1 жовтня 2018 р. 

До участі в конкурсі запрошуються телекомпанії, продюсерські компанії, незалежні журналісти, режисери, 
продюсери та інші професіонали в галузі медіа з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та 
України. Премія ADAMI присуджується за кращі телевізійні програми і фільми, а також онлайн-проекти, 
які стосуються тем міграції, інтеграції, етнічного, релігійного та культурного розмаїття. 

Премія ADAMI присуджується в шести категоріях. Тематика конкурсу: міграція, інтеграція, культурна 
різноманітність в країнах східного партнерства.  

Детальніша інформація: office@adamimediaprize.eu 
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Конкурс грантів на реалізацію соціальних 

міні-проектів  
Термін подачі заявки: до 5 жовтня 2018 р. 

Громадська спілка «Громадські ініціативи України» оголошує конкурс малих грантів. Цей конкурс є 
частиною проекту «Підтримка місцевих НУО і громадянських ініціатив» який реалізується за підтримки 
Національного фонду в підтримку демократії.  

Учасники конкурсу – громадські організації та благодійні фонди, дитячі та молодіжні громадські 
організації, а також їхні коаліції, мережі та об’єднання, ініціативні групи громадян у партнерстві з 
громадськими організаціями. 

Детальніша інформація: https://invest.kh.ua/ua/grants/recent-contests-from-grant-

organizations/1529-konkurs-grantiv-na-realizatsiyu-sotsialnikh-mini-proektiv  

 

Конкурс для журналістів «Цілі сталого 

розвитку: Не залишити нікого осторонь» 
Термін подачі заявки: до 3 грудня 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: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4376-

konkurs-dlia-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron. 

 

Master Scholarship Programme 

Термін подачі заявки: 15 грудня 2018 р. 

Федеральна вища технічна школа Цюриха, Німеччина, щорічно виділяє стипендії для іноземних 
студентів, які бажають навчатися на програмах магістратури. Потенційні кандидати повинні навчатися на 
відмінно. Стипендію можна отримати на всіх спеціальностях університету. Грант: оплата навчання та 
стипендія 

Детальніша інформація: 

https://www.ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/excellencescholarship.html .  
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Другий конкурс оповідань «ProМинуле»  

Термін подачі заявки: 5 квітня 2019 р. 

Організатор:  Організатори: Видавництво «Темпора» і Літакцент. Що писати? Історичні оповідання, що 
раніше не були надруковані чи оприлюднені (зокрема через Інтернет). Тема цьогорічного конкурсу: 
Українська  еліта у ХІХ столітті.  

Мова: українська. Обсяг: 10-25 тис. друкованих знаків із пробілами. Взяти участь у конкурсі може будь-
хто, незалежно від віку, громадянства та наявності чи відсутності попередніх публікацій. 

Детальніша інформація: http://litcentr.in.ua/news/2019-04-05-8516 . 

  

Ви зацікавлені у роботі в ООН? 
Ідея змінювати світ на краще надихає вас? Відчуваєте в собі сили взятися за це нелегке завдання? Ми 
хочемо працювати зі справедливими, неупередженими і чесними людьми, які добре адаптуються до змін, 
не бояться мислити творчо, проявляти ініціативу та діяти гнучко і оперативно.  

Якщо ви вважаєте, що саме вам притаманні ці риси, перегляньте наведені за посиланням пропозиції 
щодо працевлаштування в Організації Об’єднаних Націй як в Україні, так і в усьому світі. 

 

Ґрантова допомога по проектах людської безпеки 

програми «Кусаноне»  

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії. Будь яка некомерційна організація може стати 
одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує 
основні проекти розвитку. Приклади потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові 
організації (незалежно від громадянства), лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути та інші 
неприбуткові організації. 

Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак 
особлива увага буде приділятися у таких сферах: Медична допомога. Освіта. Спорт. Допомога. Надання 
допомоги прошарку населення, що терпить нужду. Суспільний добробут. Навколишнє середовище. 

Детальніша інформація: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html. 
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