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Грант від Фонду демократії ООН  

 
 

 

ФДООН підтримує проекти, які посилюють 
голос громадянського суспільства, заохо-
чення підтримки прав людини, і заохочують 
участь усіх груп у демократичних процесах. 
Переважна більшість коштів йдуть на міс-
цеві організації громадянського суспільст-
ва. Гранти видаються на один із семи на-
прямів:  
 активізм спільнот,  
 верховенство закону та прав людини, і 
 нструменти для знань,  
 розширення прав і можливостей жінок,  
 залучення молоді,  
 засоби масової інформації та свобода 

інформації,  
 зміцнення взаємодії з урядом.  
Детальніше... 
 

Дедлайн: 31 грудня   

«Успіх - це встигнути» 
(Марина Цвєтаєва) 

Як написати 

проект на 

грант 
 

Написання проекту – це за-
вдання, в якому слід дотри-
муватися чіткості, лаконічно-
сті й бути максимально конк-
ретним. Фахівці із проектно-
го менеджменту радять ко-
ристуватися SMART-
моделлю, розробленою ні-
мецьким ученим Пітером 
Друкером. SMART модель – 
абревіатура 5 критеріїв, за 
якими необхідно оцінити 
ідею, – specific, measurable, 
attainable, elevant, time-
bound   (конкретність, вимір-
ність, територіальність, реа-
лістичність, визначеність у 
часі). Детальніше... 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
  

http://www.un.org/democracyfund/application-materials
http://studway.com.ua/proekt-na-grant/


Програма підтримки соціальних  
ініціатив у Львові, Києві та Херсоні  

 
 

КримSOS та УВКБ ООН запускають гран-
тову програму підтримки соціальних ініціа-
тив переселенців у Львові, Києві та Херсо-
ні. На гранти можуть претендувати волон-
терські проекти за наступними напрямками 
роботи:  
 інтеграція та побудова діалогу між пе-

реселенцями і місцевими громадами;  
 захист прав;  
 зміцнення ініціатив та спільнот внутріш-

ньо переміщених осіб (ВПО); 
 підтримка жінок і вирішення проблеми 

гендерно-обумовленого насильства, а 
також захист людей з особливими пот-
ребами та інших соціально незахище-
них груп населення.  

Для участі в конкурсі 5 великих грантів за-
прошуються: громадські організації; органі-
зації, які мають встановлену організаційну 
структуру і систему прозорої фінансової 
звітності; організації, які здійснюють діяль-
ність у Києві / Київській області, Херсоні / 
Херсонській області, Львові / Львівській 
області. Детальніше... 
 

Дедлайн: 31 грудня   
      

KYIV MUSIC LABS шукає ВОЛОНТЕРІВ 

 

 

Kyiv Music Labs – це ресурс про музичне 
життя України та українських музикантів.  
Вакансії: ЖУРНАЛІСТ, ЕКСПЕРТ, РЕДАК-
ТОР, КРИТИК, ФОТОГРАФ, ДИЗАЙНЕР, 
ФАНДРАЙЗІНГ-МЕНЕДЖЕР, МАРКЕТИНГ-
МЕНЕДЖЕР . 
Ви отримуєте: 
 Безкоштовне відвідування концертів 
 Можливість навчитись писати ефектив-

ні текст 
 Досвід роботи в медіа-проекті та у сфе-

рі музичного менеджменту.  

Детальніше... 

 

 

 

 

 

 

 

Без дедлайну    
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Програма  
«Молодь змінить 

Україну” 
 
 

Програма від Фонду 
Богдана Гаврилиши-
на, метою якої є тво-
рення критичної маси 
молодих людей, які є 
рушієм змін і можуть 
здійснити трансфор-
мацію України. Учас-
ники програми відві-
дують європейські 
країни, щоб здобути 
досвід “здорового” 
управління держа-
вою, щоб потім втіли-
ти ефективні методи 
управління в Україні. 
Детальніше... 
 

Без дедлайну 
    

Hackathon Bridge 2.1  

 
 

Конкурс інноваційних проектів, спрямований на підтримку 
молодих, творчих та активних людей з Польщі, України та 
Молдови, щоб допомогти їм зробити свої ідеї реальними. 
Активні та креативні зможуть отримати фінансування та 
менторство свого проекту, запропонувавши інноваційну 
ідею в одній з трьох сфер (можна пропонувати ідеї для 
двох чи трьох сфер одразу):  
 Бізнес 
 Суспільство 
 Культура  
Взяти участь в конкурсі зможуть молоді люди до 35 років, 
які створять команди, учасником якої буде принаймні 1 
представник будь-якої з 2-х названих країн 
(Польща+Україна, Україна+Молдова, Молдова+Польща). 
Команди матимуть можливість відвідувати наші підготовчі 
тренінги з управління проектами в трьох країнах. Інновацій-
ні проектні рішення в сфері Бізнесу, Соціуму та Культури 
можуть отримати фінансову підтримку з грантового бюдже-
ту в розмірі 45 000 євро. Детальніше... 
 

Дедлайн: 30 квітня 2016    
       

http://gurt.org.ua/news/grants/28103/
https://vk.com/m_molod?z=photo-34598455_388430954%2Falbum-34598455_00%2Frev
http://bhfoundation.com.ua/programi/uchast-u-program.html
http://hackathonbridge.com


КОНКУРСИ 

Новорічний вокальний онлайн-

конкурс 
 

Конкурс проводиться спільнотою "Ukrainian 

Musicians", метою якої є підтримка україн-

ських музикантів, надання можливостей 

для спілкування в межах музики та за її 

межами. Спільнота створення для об'єд-

нання однодумців, для розвитку та втілен-

ня власних музичних амбіцій. Детальніше... 

 

Дедлайн: 27 грудня   

«Антонов» оголосив конкурс на  

назву нового літака Ан-178 

 

 

 

Українське авіабудівне підприємство 
«Антонов» оголосило конкурс на назву но-
вого літака Ан-178. Під яким іменем буде 
працювати Ан-178, залежить від кожного, 
хто візьме участь у конкурсі. Ваших пропо-
зицій організатори конкурсу чекають на 
сторінці ДП "Антонов" в соціальній мережі 
Facebook. Переможці отримають спеціаль-
ні призи. Детальніше... 
 

Дедлайн: 19 грудня   
      

Зимовий міжнародний бліц-конкурс 

з веб-дизайну серед студентів та 

школярів 
 

Студентів та школярів запрошують взяти 

участь у дистанційному бліц-конкурсі з веб

-дизайну та комп'ютерної графіки, який 

пройде з 28 грудня по 18 січня 2016 року. 

Професійне журі конкурсу, до складу яко-

го входять провідні фахівці з веб-дизайну 

та комп'ютерної графіки, визначить пере-

можців у кількох номінаціях. Тему завдан-

ня буде розміщено на сайті конкурсу 28 

грудня. 

Учасникам конкурсу необхідно виконати 

роботу на задану тему (з 28 грудня по 18 

січня 2016) і відправити її до оргкомітету 

конкурсу. Детальніше... 

 

Дедлайн: 18 січня 2016   

ТРЕНІНГИ 

Тренінг «Права людини в  

Інтернеті»  
 

Всі, хто любить «зависнути» в Інтернеті! 
Не увляєте свого життя без селфі? З кож-
ної вечірки викладаєте фото друзів в соціа-
льні мережі? Ведете власний блог?  
Інтернет ввійшов в наше життя і багато лю-
дей сприймають його, як окремий віртуаль-
ний світ, в якому можна робити будь-що. 
Чи справді це так? Питання, які обговорю-
ватимуться на тренінгу: 
 Чи діють в Інтернеті принципи прав лю-

дини? Якщо діють, то як? 
 Чи можливо порушення прав людини в 

Інтернеті? Що ухвалив з цього приводу 
Європейський суд з прав людини? 

 Як поводити себе, аби не порушувати 
права інших людей? 

 Як забезпечити захист своїх прав? 
 Що повинна робити держава, аби права 

людини були захищені в Інтернеті 
Тренінг відбудеться з 16-00 до 19-00 год. в 
один з днів з 7 по 11 грудня 2015р. Відібра-
них учасників буде повідомлено про місце і 
час тренінгу. Детальніше... 
 

Дедлайн: 3 грудня      Місто: Вінниця 

Засновник, редакція: 

Наукова бібліотека  

Вінницького національного  

медичного університету  

імені М. І. Пирогова 

Редакція: 

Сахарова М.П. 

Кравчук Н.М. 

Контакти редакції: 

21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 56  

(0432) 35-37-97 

(0432) 35-55-33 

http://library.vnmu.edu.ua 

libvnmu@gmail.com  

http://vk.com/bestukrainianmusicians
https://www.facebook.com/antonov.company.ua?pnref=story
http://webdesign.vntu.edu.ua/?page=organisators&lang=ua
https://docs.google.com/forms/d/1BlXoN-jNJpvqizP1kMT2tpx3B1ykus-7kga-XS95Mfo/viewform
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+56,+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F,+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@49.22
mail:libvnmu@gmail.com

