Випуск 1. 2019

ІНФОРМАЦІЯ
про конкурси, проекти, гранти
(січень — березень 2019)

Science and Robotics for Kids and Teens
Термін подачі заявки: до 6 січня 2019 р.
Зимовий кемп для дітей від 4 до 14 років, готових пірнути у світ англійської мови та науки.
Запрошуємо 7-12 січня 2019 у м. Славутич
Планується організація 3 вікових групи по 10 дітей в кожній: 5-6 років, 7-10 та 11-14, які щоденно
будуть вивчати науку через призму англійської мови, робототехніку, гуляти та грати разом.
Можливе відвідування басейну, за бажанням дітей та батьків.

Детальніша інформація та заявка : http://bit.ly/Science_Robotics_Сamp.

Конкурс проектів для фахівців
організацій культурного сектору

та

Термін подачі заявки: 9/31 січня 2019 р.
Організатор: Програма Culture Bridges. Програма підтримує розвиток професіоналів в українському
культурному та креативному секторах, та сприяє їхній співпраці з організаціями та окремими особами
в ЄС.
П’ятий конкурс Culture Bridges розпочався 20 листопада 2018 року. Гранти надаватимуться у всіх
трьох категоріях. Проекти міжнародної мобільності фінансують поїздки до країн ЄС (і навпаки) до 4
000 євро. Проекти національної співпраці надають фінансування до 10 000 євро на реалізацію
спільних проектів українських інституцій із щонайменше двох несуміжних областей України. Проекти
міжнародної співпраці підтримують спільні проекти культурних операторів з України та країн ЄС
грантами до 50 000 євро.

Детальніша інформація:

http://culturebridges.eu.

Відбір тренерів для циклу для
проведення тренінгів з шкільної медіації
та прав людини
Термін подачі заявки: до 13 січня 2019 р.
Громадська організація «Офіс Регіонального Розвитку» у партнерстві з ChildFund Deutschland у
рамках проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в
Україні», оголошує конкурс тендерних пропозицій з метою відбору тренерів для проведення двох 2модульних 4-денних мультиплікаційних тренінгів з шкільної медіації та прав людини.
Мультиплікаційні тренінги покликані забезпечити учасників проекту поглибленими та практичними
знаннями щодо використання медіації в школі та мирного співіснування, прав людини,
толерантності та протидії дискримінаційним проявам. Навчання здійснюватимуть два українські
тренери спільно з міжнародним експертом у сфері шкільної медіації.

Детальніша інформація : https://goo.gl/UveP29 .
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Навчальна програма для ОТГ «Школа 3.0.
Об’єднані громади»
Термін подачі заявки: до 15 січня 2019 р.
Організатор: Центр інноваційної освіти Про.Світ оголошує набір на спеціальну програму для
об’єднаних територіальних громад в рамках проекту Школа 3.0.
Спеціальна програма Школа 3.0. Об’єднані громади орієнтована на розвиток автономії шкіл та їх
організаційної культури. Програма впроваджується за підтримки Інституту Лідерства та Управління
Українського Католицького Університету та Фундації Чарльза Стюарта Мотта.
Участь у програмі беруть не окремі школи або їх представники, а об’єднана територіальна громада.
Мета п’ятимісячної програми – розвиток освіти у громаді через ефективну, прозору та довірливу
взаємодію між органом управління освітою ОТГ та школами, а також всередині шкіл між усіма
учасниками освітнього процесу.

Детальніша інформація:

https://goo.gl/3tx3YZ .

Грантовий конкурс від Фонду демократії
Організації Об’єднаних Націй
Термін подачі заявки: до 15 січня 2019 р.
Організатор: Фонд демократії ООН запрошує організації громадянського суспільства подавати
заявки на фінансування проектів, спрямованих на просування та підтримку демократії. Фонд
підтримує дворічні проекти, які розширюють можливості громадянського суспільства, сприяють
дотриманню прав людини та заохочують участь усіх груп у демократичних процесах. Переважна
більшість коштів Фонду спрямована на місцеві організації громадянського суспільства.
Фонд пропонує проектні пропозиції, що охоплюють одну або більше з восьми тематичних областей:
Гендерна рівність Громадська активність. Верховенство права та права людини. Залучення молоді.
Посилення взаємодії громадянського суспільства з урядом. Медіа та свобода інформації.
Інструменти для знань. Виборчі процеси.

Детальніша інформація: https://www.un.org/democracyfund/content/call-civilsociety-apply-funding.

Конкурс для молодих дизайнерок одягу
Термін подачі заявки: до 25 січня 2019 р.
Організатор: «Французька ділова спільнота в Україні» та ТМ «Активіа» Асоціація "Французька
ділова спільнота в Україні" та ТМ "Активіа", за підтримки українського жіночого підприємництва та у
рамках соціального проекту – Премії "Створено жінками", відкривають конкурс для українських
дизайнерок-початківців у сфері моделювання одягу.
Завантажуйте умови конкурсу.
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/2S08SVO
У разі виникнення питань, пишіть design(@)ccifu.com.ua

Детальніша

інформація:

https://www.ccifu.com.ua/uk/premija-biznes-ledi-2019/konkurs-

dizainu-vid-tm-aktivia.html.
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Дитячий літературний конкурс
«ПероДактиль»
Термін подачі заявки: до 27 січня 2019 р.
Дитячий літературний конкурс «ПероДактиль» – це можливість для кожної талановитої дитини
спробувати свої письменницькі здібності, а також творчий майданчик для спілкування школярів між
собою та з літературним середовищем. До участі в конкурсі допускаються твори, написані лише
українською мовою, які раніше не друкувались, не розповсюджувались будь-яким чином, і права на
які не були передані третім особам.

Детальніша інформація:

http://perodaktyl.com.ua

Науковий обмін в рамках швейцарськоукраїнського проекту з вивчення лісів
Термін подачі заявки: до 31 січня 2019 р.
Організатор: Швейцарський федеральний інститут лісових, снігових та ландшафтних досліджень
запрошує аспірантів, кандидатів наук і магістрів афільованих з університетами і науковими
установами, представників некомерційних організацій, віком до 40 років, для підвищення
кваліфікації і поглиблення знань в екології та управлінні лісами.
Кандидат отримує мін. зарплатню, що покриває проживання, харчування, проїзд і подорож з
України до Швейцарії, а також вартість візи. Витрати на відрядження в межах Швейцарії також
компенсуються.

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

Конкурс оповідань для школярів
від Dream School
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2019 р
Організатор: Програма Culture Bridges. Конкурс українського оповідання оголошено серед школярів.
Обсяг - від 250 до 700 слів. Темою оповідань для конкурсу мають бути «Мрії».

Подія у Facebook:: https://www.facebook.com/events/358141471643350.
Детальніша інформація: http://litcentr.in.ua/news/2019-02-01-9467

Конкурс фентезі-оповідань «Аль Мор 2019»
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2019 р.
На конкурс приймаються написані українською мовою і раніше ніде не публіковані (включно з
уривками в Інтернеті) прозові твори жанру фентезі. Елементи фентезі мають бути значущими для
сюжету. Вік учасників не обмежений. Вимоги до конкурсних оповідань: обсяг – від 10 000 знаків із
прогаликами до 30 000 знаків із прогаликами, кегль 14 (Times New Roman), інтервал – 1,5; .doc, .docx.
Від одного автора приймається одне конкурсне оповідання. До конкурсу не допускаються неякісні,
незавершені твори, а також твори з великою кількістю помилок у тексті. Прийом творів здійснюється
з 15 грудня 2018 до 1 лютого 2019 року. Оголошення переможців: 23 лютого 2019 року, на фестивалі
«Аль Мор» у Києві.

Детальніша

інформація:

http://allmor.com.ua/конкурс-фентезі-оповідань-аль-

мор-2019
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Грантова програма на підтримку розвитку
громадянського суспільства та впровадження
реформ
Термін подачі заявки: до 11 лютого 2019 р.
Організатор Програма Матра (трансформації суспільства), започаткована Міністерством
закордонних справ Нідерландів в 1994 році, спрямована на підтримку перехідних процесів. Програма
відкрита для подання заявок від організацій громадянського суспільства, зареєстрованих в Україні.
Пріоритетні напрямки:
• Посилення позицій організацій громадянського суспільства для виконання своїх ролей як
незалежних суб'єктів, особливо на місцевому та регіональному рівнях;
• Посилення верховенства права з акцентом на боротьбу з корупцією;
• Моніторинг виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною;
• Підтримка уряду у покращенні ключових реформ та зміцненні належного управління;
• Моніторинг виборів та підвищення обізнаності громадськості.
Програма MATRA відкрита для заявок від організацій громадянського суспільства, зареєстрованих в
Україні.

Детальніша інформація:

https://goo.gl/6mnvRU .

Конкурс художніх робіт «Аль Мор 2019»
Термін подачі заявки: до 10 лютого 2019 р.
Організатор: оргкомітет фестивалю «Аль Мор». Школа CANactions. Для участі в конкурсі
приймаються роботи будь-якого стилю, матеріалу, традиційні та цифрові. Приймаються оригінальні
роботи, створені спеціально для фестивалю. Приз переможцю 1000 грн.
Роботи приймаються з 20 грудня 2018 року до 10 лютого 2019. Представлення найкращих робіт і
оголошення переможця відбудеться 23 лютого 2019 року, на фестивалі “Аль Мор” у Києві.
За додатковою інформацією пишіть нам на пошту : svitallmor@gmail.com

Детальніша інформація:

http://allmor.com.ua/ конкурс-художніх-робіт-аль-мор-2019

«Юний Самовидець» приймає дитячі художні
репортажі
Термін подачі заявки: до 14 лютого 2019 р.
Конкурс дитячого художнього репортажу «Юний Самовидець» пам’яті Степана Чубенка. Він
покликаний залучити дітей до обговорення суспільно важливих тем та познайомити із жанром
художнього репортажу.
Основне завданням – дати можливість висловитися у цьому жанрі журналістам шкільних видань і
проявити їхню активну громадську позицію.
«Юний Самовидець» – конкурс-меморіал, присвячений пам’яті Степана Чубенка — 16-річного
школяра із Краматорська, вбитого бойовиками «ДНР» у 2014 році в Донецьку за проукраїнську
позицію.
Тема першого «Юного Самовидця» – «Як вижити у школі».
Чи завжди бути у школі безпечно, особливо коли просто за її вікнами війна? Чи можуть сторонні
люди безперешкодно потрапити до школи і до чого це може привести? Чи всім дітям комфортно
бути у колективі і як боротися із булінгом? Чи можуть діти з інвалідністю відвідувати звичайну
українську школу? А також інші теми безпеки, які захочуть розкрити автори.
Автори – учні від 1 до 11 класу.

Детальніша інформація:

http://litcentr.in.ua/news/2019-02-15-8686.
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V Зимова літературна школа в Карпатах –
2019 (платно)
Термін подачі заявки: до 18 лютого 2019 р.
18-23 лютого в Карпатах відбудеться V Зимова літературна школа від Litosvita. 6 днів насиченого
відпочинку в зимових горах, інтенсивного навчання та неформальне спілкування з письменниками і
однодумцями. Лектори – письменники, видавці, літературознавці та критики – Юрій Андрухович,
Андрій Любка, Любко Дереш, Олександр Бойченко, Наталія Щерба, Олександр Михед, Ростислав
Семків, Богдана Романцова і Оксана Пендерецька.
У програмі: 20 годин лекцій та майстер-класів; 10 годин практичних занять, аналіз і обговорення
текстів учасників; літературні читання, веселі вечірки та барбекю паті; походи в гори та літературні
ігри; вправи для роботи над письмом;6 днів неформального спілкування нон-стоп з лекторами і
учасниками.

Детальніша інформація: http://litcentr.in.ua/news/2019-02-18-9485.

Інтерактивний Фентезійний Фестиваль
«Аль Мор»
Термін подачі заявки: до 23 лютого 2019 р.
У програмі - лекції дослідників, майстер-класи, презентації проектів, рольові ігри, дитяча програма,
крафтові стенди, інтерактивні розваги, виставка-ярмарок та дивовижне костюмоване шоу.
Допитливі відвідувачі зможуть побачити оригінальні витвори мистецтва, пізнати нові вражаючі
факти зі світу фентезі та таємниці старовинного ремесла. А на активних учасників фестивалю
чекатимуть епічні баталії на полях настільних ігор та захоплюючі рольові ігри, які занурять в
переплетіння цікавих історій.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/343380139554268.

Конкурс проектів Фонду прав людини
Термін подачі заявки: до 25 лютого 2019 р.
Організатор: Посольство Королівства Нідерландів. Українські організації, що працюють в сфері
захисту прав людини, взяти участь у конкурсі проектів у рамках Фонду прав людини Міністерства
закордонних справ Нідерландів. Пріоритетні напрямки на 2019 рік: Сприяння свободі зібрань,
свободі слова та свободі вираження поглядів (включаючи свободу ЗМІ та свободу Інтернет);
Підтримка роботи правозахисників; Протидія дискримінації та насильству, зокрема - щодо
релігійних груп, національних меншин, жінок та ЛГБТІ. Боротьба з безкарністю та забезпечення
доступу до правосуддя

Детальніша інформація:

https://gurt.org.ua/news/grants/49890.
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Конкурс Ukrainian Young Book Design
Awards – 2019
Термін подачі заявки: до 18 березня 2019 р.
Організатор: видавництво «Основи» разом з Hooga запускають конкурс Ukrainian Young Book Design
Awards. Ukrainian Young Book Design Awards має стати платформою для відкриття нових імен у
книжковому дизайні та допомогти талановитим початківцям заявити про себе. До участі в конкурсі
запрошують учасників зі всього світу. Водночас організатори прагнуть ввести український книжковий
дизайн у світовий контекст. Оскільки головна мета конкурсу – дати платформу для нових імен, для
учасників встановили обмеження у віці: 14-30 років.
Переможців визначать у 4-х номінаціях: Візуальна концепція (судді оцінюватимуть візуальну
концепцію цілої книжки). Макет і верстка. Серія ілюстрацій. Обкладинка. Крім цього визначать
володаря гран-прі. Прийом заявок учасників розпочнеться 21 січня 2019 року і триватиме до 24
березня. 14 квітня журі оприлюднить список фіналістів. 20 квітня, під час офіційної церемонії,
оголосять переможців конкурсу.

Сторінка у Facebook: http://facebook.com/UkrainianYoungBookDesignAwards .
Детальніша інформація: http://youngbookdesign.com.

Премія принцеси Діани для молоді
Термін подачі заявки: до 29 березня 2019 р.
Премія принцеси Діани - найпрестижніша премія для молодих людей, які займаються соціальною і
гуманітарною роботою. Вона особлива тим, що молодь не працює заради премії, а молоді люди
працюють заради блага свого суспільства, не чекаючи що отримають за це премію.
Переможці візьмуть участь в програмі розвитку, яка спрямована на розвиток лідерських якостей,
навичок управління, розвитку спільнот, соціального підприємництва і використання технологій.
Також переможці отримають сертифікат та титул Legacy Award.

Детальніша інформація: https://diana-award.org.uk/award/nomination-centre.

Другий конкурс оповідань «ProМинуле»
Термін подачі заявки: до 4 квітня 2019 р.
Організатори: Видавництво «Темпора» і Літакцент. Жанр конкурсних робіт: історичні оповідання, що
раніше не були надруковані чи оприлюднені (зокрема через Інтернет). Тема 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.

Сторінка конкурсу у Facebook: https://www.facebook.com/ProMynule.

Мистецький фестиваль «Ї» в Тернополі | 2019
Термін подачі заявки: до 3 травня 2019 р.
Мистецький фестиваль «Ї» - триденний фестиваль, який є симбіозом літератури, музики, живопису,
фотографії та кіномистецтва. протягом 3 днів ти поринеш у багатогранність сучасного українського
мистецтва. Драйвові музичні перформанси, незвичні літературні тандеми, цікаві поетичні читання,
захоплюючі презентації книг, лекторії, оригінальні виставки, мистецькі дискусії, книжкові ярмарки та
безліч незабутніх емоцій у спільноті поціновувачів мистецтва.

Група фестивалю у Facebook: https://www.facebook.com/festji.
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Конференція «Фаховий та художній переклад»
Термін подачі заявки: до 5 травня 2019 р.
ХIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фаховий та художній переклад: теорія,
методологія, практика» відбудеться 5-6 квітня 2019 р. у Національному авіаційному університеті.
До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники вишів, аспіранти,
магістранти, перекладачі-практики. Тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та
практики перекладу, підготовки фахівців із перекладу. Робочі мови конференції: українська,
англійська, російська.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/466991770458814.

Конкурс фентезійних романів «Брама 2019»
Термін подачі заявки: до 1 червня 2019 р.
З 1 грудня 2018 року по 1 червня 2019 року приймаємо твори обсягом від 55 000 слів. Це має бути
виключно підліткове фентезі, розраховане на читацьку аудиторію 12-18 років.
Немає жодних жанрових, стильових чи інших обмежень, окрім трьох: це має бути фентезі,
орієнтоване на підлітків і написане виключно українською мовою. Не приймаємо до розгляду уже
видані романи, також романи, які були опубліковані в періодиці чи інтернеті. Допускаються лише
публікації уривків (не більше 1000 слів з усього роману).

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/bramafantasy.

Краща соціальна реклама про вибори в
Україні
Термін подачі заявки: 1 липня 2019 р.
У рамках ІІІ Кам'янець-Подільського кінофестивалю «БРУКІВКА» розпочато прийом робіт у новій
номінації «Краща соціальна реклама про вибори в Україні»! Це може бути як і алегорія та пародія на
політичну агітацію відомий партій так і висвітлення різних актуальних проблем.

Детальніша інформація :

https://filmfreeway.com/BRUKIVKAFest.

Поетичний конкурс з нагоди 130-річчя
Остапа Вишні
Термін подачі заявки: до 1 жовтня 2019 р.
З нагоди 130-річчя народження Остапа Вишні – класика сатиричної прози XX століття, журналом
«Склянка Часу*Zeitglas» оголошено міжнародний конкурс гумористичного твору «Чудака, їй-богу!».
(Проза, поезія, есеї, нариси).
Це літературне змагання прозаїків, поетів та есеїстів має відбуватися відповідно темі сучасності,
насиченої сатирою, іронію, сарказмом, бурлеском, пародіюванням, а головне – гумором. До
розгляду беруться і карикатури та інші малюнки гумористичного характеру.
По завершенню терміну прийому творів (опісля 1 жовтня 2019 року) плануємо видання Віснику
конкурсу «Чудака, їй-богу!».

Детальніша інформація: https://zeitglas.io.ua/s2640400
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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.

Грант для неурядових організацій від
Європейської молодіжної фундації
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага при розгляді
питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам українських громадських
організацій або європейськими громадськими організаціями, які мають бажання спрацювати з
українськими громадськими організаціями у зазначених сферах. Максимальна сума гранту – 10 000
євро.
Заявки на отримання гранту від українських громадських організацій повинні містити на початку
опису надпис: «Special Call Ukraine».

Реєстрація:

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
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Підготувала: Світлана Воробель
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