ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
21 липня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
громадські організації,
професійні об’єднання,
благодійні фонди

Розмір гранту $
150 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/likuvannia_pacienty/

«Відстоювання права на доступ до лікування
силами пацієнтів та активістів»
Передача закупівель від Міністерства Охорони здоров’я до
Міжнародних організацій створила підґрунтя для більш
прозорого використання коштів, оптимізації процесу
закупівель та розширення доступу до лікування. Водночас
залишається багато політичних та технічних питань щодо
реалізації цього механізму, спостерігаються затримки як з
затвердженням номенклатури для закупівель, оголошенням
тендерів, проведенням закупки, підписанням договорів та
фактичною доставкою ліків регіони та їх розподілом в
регіонах. Все це негативно впливає на доступ до лікування
пацієнтів на місцях.
Мета проекту – провести громадський контроль закупівель та
розподілу життєво-необхідних лікарських засобів для
пацієнтів, хворих на онкологічні захворювання, цукровий
діабет, рідкісні захворювання та ін. на національному та
місцевому рівні силами об’єднань пацієнтів, активістів,
лікарів та юристів.
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 липня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
представники мережі
регіональних / місцевих
ресурсних центрів із
розвитку місцевої
демократії, яка функціонує
за підтримки МФВ, інші
громадські організації,
громадські спілки, органи
самоорганізації населення
та благодійні фонди

Розмір гранту $
300 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/konkurs_rozvitok_komu
nikatsii_u_obednanikh_terito
rialnikh_gromadakh_cherez_
vikoristannya_instrumentiv_
mistsevoi_demokratii/

«Розвиток комунікації у об’єднаних
територіальних громадах через використання
інструментів місцевої демократії»
Мета конкурсу
–
посилення
спроможності
членів
територіальних громад, що проживають переважно на
території периферійних населених пунктів об’єднаних
територіальних громад, щодо комунікації із органами
місцевого самоврядування через використання передбачених
законодавством України форм безпосереднього народовладдя
на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів
територіальних громад за місцем проживання, місцеві
ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової
децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
Забезпечити конструктивну комунікацію між членами
територіальних громад і органами місцевого самоврядування та
сприяти вирішенню наявних проблем із використанням
інструментів місцевої демократії (проведення загальних зборів,
місцевих ініціатив, громадських слухань тощо), а також через
створення та діяльність органів самоорганізації населення (далі
– ОСНів).
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Кінцевий термін
подачі заявки
24 липня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Зареєстровані ЗМІ (ТБ,
радіо, друковані газети,
медіа-платформи), або онлайн ресурси, блогери,
громадські організації

Розмір гранту $
1000 дол. США

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfMhe7e8PbLjxmKPTC4jM5pqhGwfYeM0
Xm6KeQM8O8tgUyTQ/viewf
orm

Конкурс серед медіа для участі у Програмі малих
грантів
Міжнародна організація «Internews» та ГО «ІнтерньюзУкраїна» за підтримки Уряду Канади через Міністерство
міжнародних справ Канади оголошують набір на VI хвилю
Програми малих грантів. У рамках програми надаються гранти
на виробництво матеріалів на тему соціального виміру
конфлікту в Україні (життя переселенців, військових, ветеранів
АТО та їхніх родин, громад у зоні конфлікту, відновлення
інфраструктури та екології тощо). Особливу перевагу матимуть
аналітичні матеріали на складні теми (екологічна, гендерна,
соціальна аналітика у пов’язаності із конфліктом).
ТЕМАТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДО МАТЕРІАЛІВ
У
рамках
програми
надаються
гранти
на
виробництво матеріалів на тему соціального виміру конфлікту
в Україні (життя переселенців, військових, ветеранів АТО та
їхніх родин, громад у зоні конфлікту, відновлення
інфраструктури та екології тощо). Особливу перевагу матимуть
аналітичні матеріали на складні теми (екологічна, гендерна,
соціальна аналітика у пов’язаності із конфліктом).
Додаткову інформацію можна отримати у координатора
Програми: Юлія Бабко, e-mail: jbabko@internews.ua,
(063) 710 13 96.
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 грудня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
20 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://pactworld.app.box.co
m/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl
1u0u2nw3li

«Відкриті двері» для підтримки короткострокових
ініціатив організацій громадянського суспільства
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі
громадян у громадській діяльності на національному,
регіональному
та
місцевому
рівнях.
Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в
першу чергу приділяє увагу ключовим демократичним
реформам та імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння
євроінтеграції; боротьба з корупцією; децентралізація; прозоре
та підзвітне врядування (включаючи періоди виборчих
кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю,
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників ЛГБТІ
спільноти
(лесбійок,
гомосексуалістів,
бісексуалів,
трансгендерних осіб та осіб інтерсекс), молоді та інших
вразливих
груп.
Заходи та види діяльності:
- реагування на непередбачувані виклики під час розробки
політик;
- міжрегіональні обміни;
- організація заходів та участь у заходах;
- ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у
заходах;
- заходи спрямовані на боротьбу з корупцією;
- молодіжні ініціативи та студентське самоврядування.
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За додатковою інформацією, підтримкою та супроводом:

м. Львів, вул. Винниченка, 18, кім. 134

+380 32 299 9288
ums.loda@gmail.com

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва,
Відділ співпраці з донорами та методичного забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги, 2017 р.
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