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Оголошення про прийом заявок для реалізації проєктів 
 
Опис програми 
 
У відповідь на безпекові виклики та гуманітарну кризу, спричинені війною Росії проти 
України, the German Marshall Fund of the United States в рамках програми Ukraine: Relief, 
Resilience, Recovery оголошує новий прийом заявок для реалізації проєктів громадськими 
організаціями та незалежними медіа України.  
 

1. Негайні проєкти: бюджет до $25 000; тривалість 3-12 місяців. 

У цій тематиці пріоритет надаватиметься заявкам, які включають нагальні потреби 
громадських активістів/ток та медійників/ць, а також їхніх сімей (зокрема, але не тільки): 

▪ Доступ до соціальних, юридичних, психологічних послуг; 
▪ Підтримка у негайному/тимчасовому переміщенні в межах України або до країн-сусідів 

(наприклад Молдови, Румунії, Польщі, інших країн, які приймають біженців), зокрема 
допомога з витратами на транспорт, тимчасове житло та сезонне спорядження; 

2. Відновлення та розвиток спроможностей громадських організацій: бюджет 
до $25 000; тривалість 3-12 місяців. 

У цій тематиці пріоритет надаватиметься заявкам, які пропонуватимуть вирішення нагальних 
потреб громадських організацій, аби уможливити їхню діяльність та продовження надання 
допомоги їхнім бенефіціарам. У межах цієї тематики передбачені такі види діяльності 
(зокрема, але не тільки): 

▪ Цифрова підтримка, наприклад: заміна та/або придбання нового обладнання, 
відновлення та/або розроблення систем для зберігання та захисту даних; 

▪ Доступ до послуг психологічної допомоги та лікування для персоналу та волонтерів; 
▪ Юридична підтримка для тих, хто опинився в аб’юзивних ситуаціях, включно з торгівлею 

людьми, хабарництвом тощо; 
▪ Інституційна підтримка для відшкодування заробітних плат основній команді, орендної 

плати за офісні приміщення (тимчасове переміщення або постійний офіс), комунальних 
послуг, послуг зв’язку; 

▪ Підготовка до надзвичайних ситуацій, зокрема тренінги щодо захисту даних, першої 
домедичної допомоги та навичок виживання у зонах війни/конфлікту; 

▪ Розвиток спроможностей та способів, які можуть запобігти цифровим та фізичним атакам 
проти громадських та медійних організацій, розташованих в Україні та в еміграції. 
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3. Відновлення та розвиток спроможностей громадських організацій на 
звільнених територіях: бюджет до $25 000; тривалість 3-12 місяців 

 
У цій тематиці пріоритет надаватиметься заявкам, які пропонуватимуть вирішення нагальних 
потреб громадських організацій щодо відновлення їхньої діяльності та продовження 
надання підтримки їхнім бенефіціарам. У межах цієї тематики передбачені такі види 
діяльності (зокрема, але не тільки): 
 
▪ Сприяння розвитку та підтримка організацій та їх бенефеціарів на звільнених територіях, 

зокрема сприяння відновленню доступу до адміністративних та соціальних послуг; 
▪ Підтримка організацій, які працюють над налагоджуванням комунікації та координації з 

державними та місцевими орнагами самоврядування для реінтеграції звільнених 
територій; 

▪ Підтримка організацій внутрішньо-переміщених та місцевих жителів звільнених 
територій, зокрема з доступом до юридичних, соціальних, психологічних послуг та 
сервісів; 

▪ Інституційна підтримка для відшкодування заробітних плат основній команді, орендної 
плати за офісні приміщення (тимчасове переміщення або постійний офіс), комунальних 
послуг, послуг зв’язку; 

▪ Підтримка з впровадження формальних та неформальних освітніх безпекових тренінгів, 
зокрема на тему безпеки та правил поведінки з вибухонебезпечними предметами, що 
залишилися від війни, зокрема на звільнених територіях. 
 

4. Підтримка медіа: бюджет до $25 000; тривалість 3-12 місяців. 

У цій тематиці пріоритет надаватиметься заявкам, які підтримують ключову роль медіа – 
інформуванню своїх аудиторій. У межах цієї тематики передбачені такі види діяльності 
(зокрема, але не тільки): 

▪ Ключова підтримка нагальних потреб, зокрема з виплатами заробітних плат, витрати на 
тимчасове переміщення (орендна плата, комунальні послуги), послуги зв’язку та 
обладнання, зокрема ноутбуки, камери, мікрофони та інше; 

▪ Підтримка для тих, хто створює медіа-контент, з урізноманітненням джерел та форматів 
достовірності інформації через репортажі з місць подій та перевірки фактів; 

▪ Моніторинг та викриття інформаційних зловмисників, їхніх наративів та способів 
розповсюдження інформації; 

▪ Створення контенту, націленого для урізноманітнення аудиторії та залучення нової; 
▪ Розроблення рекомендацій для зменшення впливу неправдивої інформації; 
▪ Доступ до послуг для журналістів, зокрема до психологічної підтримки, коучингу, та 

лікування й пропрацювання травм; 
▪ Тренінги з особистої безпеки/навичок виживання для журналістів у зонах 

війни/конфліктів. 
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5. Підтримка освітніх проєктів, молодіжних організацій та громадських 
ініціатив з відбудови України: бюджет до $25 000; тривалість 3-12 місяців. 
 

У цій тематиці пріоритет надаватиметься заявкам, які спрямовані на підтримку громадських 
організацій, у тому числі молодіжних організацій, та відновлення їхньої діяльності та 
підтримки їхніх бенефвціарів. У межах цієї тематики передбачені такі види діяльності 
(зокрема, але не тільки): 

 
▪ Сприяння розвитку та підтримка організацій, які працюють над розробленням та 

розвитком стратегій творення національної пам’яті, ідентичності в контексті війни та 
після-воєнниї відбудови на місцевому та державному рівнях; 

▪ Сприяння розвитку та підтримка організацій, зокрема молодіжних, які працюють над 
розробленням та впровадженням стратегій і проєктів з відбудови країни, особливо на 
місцевих рівнях; 

▪ Розвиток спроможностей організацій, які працюють та/чи залучені до розробки, 
впровадження та моніторингу планів й проєктів з відбудови України на місцевому, 
регіональному та/чи національному рівнях, а також сприяють налагодженню 
координцації цих зусиль поміж громадськими організаціями й державними інституціями. 

Кваліфікація 

Проєкти повинні бути ініційовані громадськими організаціями та незалежними медіа, які 
юридично зареєстровані, розташовані, переміщені до, та/або працюють з України й сусідніх 
країн. Залученість інших місцевих партнерів дозволяється та заохочується. Заявки не можуть 
покривати витрати на харчування, будівництво/ремонт чи одяг. Частка витрат, передбачених 
у бюджеті для компенсації гонорарів членам команди організації, не повинна перевищувати 
40 відсотків. 

Подання заявок 

Заявки приймаються та опрацьовуються на постійній основі. Надсилайте заявки на 
Ukraine3R@gmfus.org Будь ласка, вкажіть номер пріоритетного напряму та коротку назву 
проєкту в темі листа. 

Для участі у відборі проєктних заявок організації повинні заповнити форми, опубліковані на 
сайті, українською або англійською мовами. 

Розглядатимуться тільки заявки з цими заповненими формами. 

З додатковими запитаннями, будь ласка, звертайтесь до колег на електронну адресу - 
Ukraine3R@gmfus.org 


