ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ГРАНТОВІЙ ПРОГРАМІ
“ЛЮДИ для ЛЮДЕЙ: світ рятує українські громади”
Прийом заявок відбувається на постійній основі, починаючи від 1 червня 2022 року
Заявки передаються на розгляд комісії і оцінюються по мірі їх надходження.
Рішення повідомляється заявнику на його електронну пошту відразу після
розгляду заявки комісією протягом 3 днів після отримання заявки.

ОПИС ТА МЕТА ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ
З 24 лютого 2022 року ІСАР Єднання розпочав однойменну з грантовою програмою
міжнародну фандрейзингову ініціативу “ЛЮДИ для ЛЮДЕЙ: світ рятує українські
громади”, що започаткована для надання можливості всім охочим іноземцям та
спроможним на таку допомогу українцям підтримати тих, хто опинився у скруті у зв’язку з
війною в Україні.
В межах цієї програми ІСАР Єднання через надання грантів громадським та благодійним
організаціям має на меті підтримати громади та людей на території всієї України,
спрямувавши допомогу туди, де вона найбільше необхідна та найбільше сприятиме
підвищенню якості життя людей, що постраждали від війни або ж запобігатиме
очікуваному погіршенню якості їх життя через війну.

ПРІОРИТЕТИ ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ
ІСАР Єднання керується тим, що саме громадські та благодійні організації на місцях є
тими, хто найбільше розуміє потреби громад, в яких вони працюють, та цільових груп, з
якими мають довготривалу співпрацю. Місцеві громадські ініціативи спроможні
запропонувати сталі рішення у відповідь на виклики, що виникають в умовах війни перед
громадами, окремими людьми та групами людей, які в цих громадах проживають.

Пріоритетні напрямки підтримки:
●

●

●

Відновлення
критичної
соціальної
інфраструктури/забезпечення
обладнанням, що сприятиме покращенню якості життя людей в громадах, або
громад в цілому, що постраждали від воєнних дій, або ж посилення цієї
інфраструктури, щоб відповідати на воєнні виклики (для прикладу - закупівлі
устаткування для лікарень та інших соціальних закладів в громадах, відсутність
якого в умовах війни обмежує можливість надання необхідного обсягу послуг,
закупівля генераторів для об’єктів критичної інфраструктури - пологових,
водозабезпечуючих об’єктів і т.п у громадах близьких до воєнних дій, НЕ
капітальний ремонт пошкоджених воєнними діями об’єктів соціальної
інфраструктури у випадку, якщо від цього суттєво залежить якість життя
людей/конкретних уразливих груп; можливості розвитку і навчання, відновлення
та дообладнання дозвіллєвих/розвиткових закладів для дітей та молоді у
громадах, що постраждали від воєнних дій - все зазначене не є вичерпним
переліком, а є точковими прикладами можливих ініціатив);
Посилення продовольчої та економічної безпеки для груп людей/громад,
щоб:
− запобігти голоду;
− створити можливості зайнятості для людей/груп людей, які стоять перед ризиком
опинитися за межею бідності та без засобів до існування;
(для забезпечення таких рішень можливе придбання необхідних матеріалів та
обладнання, розвиток професійних, особистих навичок, компетенцій, тощо,
підтримка кооперацій місцевого бізнесу з жителями громади, що нестиме
економічні та продовольчі вигоди для людей з громади, підтримка форматів
місцевого підприємництва та створення ланцюгів доданої вартості з видимими
економічними вигодами для великої кількості людей з громади)
Діяльність або рішення, спрямовані на стале підвищення якості життя
- мешканців громади

- вимушено переселених осіб в інші громади
- конкретних вразливих груп людей (діти, багатодітні родини, діти-сироти, люди з
інвалідністю, діти з інвалідністю та інші), які вимушено переселилися в громади.
(для прикладу створення розробка/розвиток сервісів необхідних для уразливих
груп та переселених осіб, створення умов для довготривалого та адаптованого
до потреб проживання переселених осіб у громадах тимчасового розміщення , а
також багато інших видів активностей, що відповідають вказаному пріоритету)
●

Евакуація з громад, що перебувають під загрозою окупації (у випадках, де
оперативно не спрацьовують забезпечені державними та місцевими органами влади
можливості)

●

Адресна допомога людям або групам людей. Перевага надаватиметься проєктам
адресної підтримки людей/груп людей, якщо (а) ця допомога сприятиме не лише
короткостроковому вирішенню проблем, а й закладе основи значущого, сталого
покращення на тривалий час (б) до вирішення проблеми, на що
спрямовуватиметься запитувана адресна допомога,
долучатимуться ще і інші
стейкхолдери з громади та у випадках (коли додавши незначну суму коштів можна
суттєво посприяти вирішенню проблем тих, хто цієї адресної допомоги потребує).
Зверніть увагу, що адресна допомога не є ключовим пріоритетом і
надаватиметься пріоритетно у випадках, коли допомога невеликим обсягом
ресурсів може дати поштовх до сталого покращення якості життя людей - для
прикладу покриття витрат на здійснення косметичного ремонту чи
переобладнання житлового простору у будинку сімейного типу, який бере на
усиновлення дітей, що втратили свої родини через війну).

ІСАР Єднання залучає кошти на всі з вище зазначених пріоритетів, але розподіляє їх
відповідно до сум, які вдалося залучити за кожним окремо пріоритетом. Наразі 85% від
коштів, які будуть розподілятися в межах даного грантового конкурсу були зібрані саме для
підтримки громад в умовах війни, тож рішення, які спрямовані на посилення громад, від
організацій, які працюють для розвитку та розбудови громад, мають більше шансів на
підтримку.
КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
●

●

До участі у конкурсі приймаються пропозиції від організацій, які зареєстровані
відповідно до Закону України “Про громадські об'єднання” або відповідно до закону
України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” та включені до
“Реєстру неприбуткових організацій” з ознакою неприбутковості 0032, 0034, 0036,
0038, 0039 та 0048;
організація-заявник
має працювати на території тієї громади, на вирішення
проблем якої подає заявку, історією своєї діяльності демонструвати, що добре
розуміє потреби громади, в якій працює та спрямовує свою діяльність на
покращення життя громади в цілому, або ж певних груп цієї громади.

Пропозиції від заявників,
розглядатимуться.

які

не

відповідають

визначеним

вимогам,

не

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВОК ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ
Прийом проєктних пропозицій за цією грантовою програмою відбувається постійно,
починаючи з 1 червня 2022 року до офіційного завершення, про що буде повідомлено
додатково на сайті ІСАР Єднання http://ednannia.ua Про результати розгляду заявки ІСАР
Єднання повідомляє протягом 3 днів з моменту подачі пропозиції від заявника.

Проєкти, які подаються на розгляд, можуть мати різну тривалість, але враховуючи те, що
ця підтримка є швидким реагуванням на потреби громад, вітається подання проєктів,
що передбачатимуть дуже оперативне здійснення необхідної діяльності для
закриття критичних потреб та можуть продемонструвати вплив в терміни до 1-3
місяців. Триваліші проєкти теж розглядатимуться, якщо їх тривалість буде виправданою,
зважаючи на специфіку діяльності, що планується в межах проєктів.

ОЦІНКА ТА ВІДБІР ЗАЯВОК
Оцінку та відбір заявок здійснюватиме цільово сформована в межах цієї грантової
програми Відбіркова комісія, до складу якої входитимуть досвідчені фахівці й фахівчині в
напрямку тематики оголошеної грантової програми.
Проєктні пропозиції Відбіркова комісія оцінюватиме за такими критеріями:
●
●
●

Актуальність та нагальність запропонованого проєкту для підтримки громад та
людей, що зазнали негативного впливу від війни;
Логічність проєкту, узгодженість ланцюжка “мета – цілі – завдання – заходи –
результати”;
Обґрунтованість бюджету, дотримання принципу “найвища якість за найменшу
доступну ціну”.

Усі проєктні пропозиції не підлягають рецензуванню. У разі відмови у фінансуванні
ІСАР Єднання залишає за собою право не надавати пояснень щодо причин відмови.
ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ТА СУМИ ГРАНТІВ
З організаціями укладатиметься Договір про надання гранту. Його умови є обов’язковими
до виконання грантоотримувачами.
Максимально можлива сума гранту - 300 тис. грн. Мінімальна сума гранту не
встановлюється. Пріоритет надаватиметься проєктам, які меншими ресурсами
сприятимуть більшим змінам у якості життя людей/груп/громад, що зазнали впливу
війни. Очікується, що сума фінансування більшості проєктів складатиме до 30-100
тис. грн. Обсяг запитуваного фінансування визначає організація-заявник, враховуючи
заплановані активності, заходи, тип підтримки, яка надається, тощо.
Формуючи бюджети проєктів враховуйте, що кошти для фінансування проєктів надаються
звичайними громадянами інших країн та України для того, щоб кожна копійка була
максимально ефективно використана для підтримки тих, хто опинився у скруті у зв’язку з
війною. Зважено ставтеся до витрат, які вносите в бюджети проєктів.
Прийнятні витрати
У цьому конкурсі прийнятними вважаються витрати, які:
●
●
●

фактично будуть понесені протягом запропонованого терміну реалізації проєкту;
є обґрунтованими з точки зору доцільності та співвідношення вартості та
об´єму/якості запланованих послуг;
будуть коректно задокументованими та підкріпленими відповідною документацією
фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятні витрати
Не можуть бути профінансовані витрати, пов’язані з:

●
●
●
●

витратами та закупівлями для ЗСУ та ТРО;
сплатою боргів;
підтримкою ініціатив, пов’язаних з політичною, релігійною чи терористичною
діяльністю;
виплатою заробітної плати та гонорарів державним службовцям або працівникам
органів місцевого самоврядування, співробітникам правоохоронних органів, органів
прокуратури, судів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Заявки на участь у цьому конкурсі грантів (проєктні пропозиції) приймаються до розгляду
через онлайн систему на сайті ІСАР Єднання:
1. Учасник має зареєструвати свою організацію або установу за посиланням
http://ednannia.ua/reestratsiya та дочекатися відповіді адміністратора, яка надійде на
адресу електронної скриньки, вказаної при реєстрації.
2. Після активації облікового запису потрібно зайти до «робочого кабінету» на сайті –
ввести адресу електронної пошти та пароль, вказані під час реєстрації.
3. Заповнити заявку в розділі «Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий конкурс»
та натиснути «Надіслати заявку до ІСАР Єднання, після чого вона збережеться на
сервері і можливість її редагувати буде закрито.
4. Грантові менеджери ІСАР Єднання переглянуть заявку одразу після того, як вона
буде збережена на сервері. Якщо заявка потребуватиме доопрацювання
(неповністю заповнена, відсутній бюджет тощо), статус заявки буде змінений на
«Потребує доопрацювання». Після цього учаснику конкурсу відкриється можливість
редагувати заявку.
5. Якщо заявка заповнена повністю, статус заявки буде змінений на «Прийнято до
розгляду Конкурсною комісією».
Усі комунікації з грантовими менеджерами ІСАР Єднання учасники конкурсу здійснюють
через
«робочий
кабінет»
на
сайті ІСАР Єднання, електронною поштою
community@ednannia.ua або за телефоном 044 2010160 (офіс ІСАР Єднання)
ЗВІТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ
ІСАР ЄДНАННЯ проводитиме моніторинг діяльності та може залучати для моніторингу та
оцінки проєкту інші організації або наймати спеціалістів із зовнішньої оцінки. Отримувачі
грантів відповідальні за подання програмних та фінансових звітів про виконану діяльність
до офісу ІСАР Єднання на розгляд та затвердження.
Отримувачі грантів подаватимуть такі звіти про діяльність за кошти гранту:
●
●

програмний звіт, включаючи копії (примірники) усіх документів, що свідчитимуть
про досягнення результатів проєкту;
фінансовий звіт, включаючи копії підтверджуючих документів (вся первинна
бухгалтерська документація).

Проєктна пропозиція
для участі у конкурсі
“ЛЮДИ для ЛЮДЕЙ: світ рятує українські громади”

Назва організації
ЄДРПОУ
Контактна особа в організації,
відповідальна за цю заявку та її
мобільний телефон
Назва проєкту
Очікувана
ЄДНАННЯ

сума

від

ІСАР

Очікувана тривалість проєкту

У гривнях

місяців

Назва громади та область, в якій
заплановані заходи за проєктом
Річний бюджет заявника, грн

За 2020 та 2021 роки окремо

І. Опис проєкту (!Будьте дуже лаконічними та конкретними у описі проєкту: опис
проблеми (5-7 недовгих речень), цілі та діяльність(7-9 недовгих речень) та
результати (5-7 недовних речень) мають займати не більше орієнтовно 1 сторінки
(вся проєктна пропозиція з базовою інформацією про організацію та бюджетом максимум 1,5 - 2 сторінки ):

1.1
Опишіть проблему на вирішення якої спрямований проєкт (дуже коротко та
конкретно):

1.2.

Опишіть цілі та заплановану діяльність:

1.3. Опишіть очікувані результати:
Опишіть очікувані результати проєкту. Обов’язково вкажіть які якісні та зміни
відбудуться завдяки запропонованій Вами ініціативі

1.4.Бюджет проєкту
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