Гранти від NESEHNUTI для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської
областей!
Чеська NGO NESEHNUTI запрошує активістів взяти участь в конкурсі
громадських ініціатив та пропонує свою допомогу в організації кампаній
громадської дії.
Учасником програми можуть стати:
Неурядові некомерційні організації, незалежні засоби масової інформації
та неформальні об’єднання, місцеві асоціації та спілки, які територіально
знаходяться у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонських областях.
Допомога не надається політичним партіям або їх формальним і
неформальним філіям.
Основні напрямки, які підтримує програма:
захист навколишнього середовища, клімату, природи або прав тварин;
участь громадськості в прийнятті рішень, вільний доступ до інформації;
рівноправність чоловіків і жінок;
захист прав людини (включаючи громадянські та соціальні права, права
меншин та малозабезпечених верств населення)
незалежна журналістика.
Основні етапи відбору кандидатів для програми:
31 березня 2020 року - останній термін прийому анкет-заявок (пропозиції, що
надійшли після цього терміну, не розглядатимуться).
06 квітня 2020 року - всі кандидати отримають інформацію про підсумки конкурсу, та
з обраними кандидатами буде домовленість про дату зустрічі;
14-21 квітня 2020 року - зустрічі з обраними кандидатами;
липень 2020 року - тренінг, під час якого обрані кандидати будуть складати детальні
плани громадських кампаній за допомогою експертів. Участь у тренінгу - обов’язкова (3-4
учасники від кожної з обраних ініціатив);
липень 2020 року - серпень 2021 року - фактична реалізація громадських кампаній;
лютий 2021 року - семінар, на якому буде оцінено проміжні результати реалізації
кампанії;
липень/серпень 2021 року - моніторингові зустрічі, оцінка реалізації кампанії.

Відібрані групи та ініціативи візьмуть участь в тренінгах під керівництвом
професійних тренерів з Чеської Республіки, за допомогою яких учасники
зможуть перевтілити свої ідеї в конкретні плани громадських кампаній, а потім
реалізувати їх з липня 2020 до серпня 2021 року. Всі витрати, пов’язані за
участю в тренінгах (проїзд, харчування та, за необхідності, проживання) будуть
відшкодовані. Додатково ініціативи отримають фінансову допомогу на
реалізацію кампанії в розмірі до 40 тисяч гривень, а також регулярні
консультації від закордонних експертів по електронною поштою та Скайпом,
консультації експертів у Вашому місті і оперативну підтримку ініціативи.
Поняття "громадської кампанії" за посиланням: https://bit.ly/2SR2bGm.
Заявки надсилаються до 31 березня 2020 року: iniciativy@nesehnuti.cz.
Інформація про програму підтримки та бланку заявки додається за
посиланням http://ru.cestainiciativy.cz/aktuality/ukraine2020/.
Контактна особа: Борис Кудар – тел. + 38 097-712-62-87, e-mail:
kudar.boris@gmail.com, iniciativy@nesehnuti.cz.

