Інструкція
для учасників конкурсу проєктів соціальної дії на рівні громад щодо
подання заявок на отримання фінансової підтримки.
Вступ: Ця інструкція має на меті надати інформацію активним громадянам про
конкурс проектів соціальної дії (ПСД) на рівні громади (далі – пітчинг проєктів). Він
співфінансується Британською Радою та Європейським Союзом в рамках проекту
«Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)».
Загальна інформація:
«Активні Громадяни» – програма Британської Ради для молоді у галузі
міжкультурного діалогу і соціального розвитку, яка реалізовується в Україні з 2014 р.
Проєкт «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості»
(SC3) розрахований на 36 місяців і покликаний забезпечити ефективне подолання
викликів і реалізацію перспективних можливостей в галузі розвитку на місцевому рівні
шляхом покращення співробітництва між організаціями громадянського суспільства
(ОГС) та місцевими органами влади (МОВ) в Україні. Він здійснюється Британською
Радою спільно з трьома досвідченими спів-заявниками (ОГС): НУО «Сильна
громада», НУО «Молодіжна Платформа», та Херсонським обласним благодійним
фондом «Об’єднання», що розміщуються на сході, заході та на півдні України
відповідно. Проєкт здійснюється на всій території країни, яка перебуває під контролем
Українського Уряду (підконтрольній Уряду території, ПУТ), в тому числі на ПУТ
Донецької і Луганської областей.
Європейський Союз, представлений Європейською Комісією.
Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого Королівства, що працює
у більш ніж 100 країнах на шести континентах. Мета діяльності – розширення
культурних відносин та розповсюдження освітніх можливостей.
Організації – національні партнери:
1. Херсонський Регіональний Благодійний Фонд «Об’єднання»
2. Неурядова організація «Міцна громада»
3. Неурядова організація «Молодіжна платформа»
Пітчинг проєктів – конкурс проєктів соціальної дії за фінансової підтримки
Європейської Комісії та Британської Ради у співфінансуванні з органами місцевого
самоврядування.

Учасники пітчингу – ними можуть бути всі мешканці населеного пункту або ОТГ (де
проводиться пітчинг), які мають ідею та бажання реалізувати проєкт соціальної дії
офлайн або онлайн та мають бажання отримати фінансову підтримку на реалізацію
цього проєкту соціальної дії. Увага! Перед поданням заявки на пітчинг, учасникам
буде корисно продивитись курс по основах дизайну проєктів на платформі ВУМ
(посилання).
Загальний процес
•
•

•
•
•
•
•

Подання ідеї проєкту соціальної дії на розгляд на сайті Британської Ради в
Україні.
Якщо ідея відповідає умовам конкурсу – вас запросять на 3-х денне навчання,
яке включає презентацію первинних ідей та тренінг для розробки плану
проєкту. Навчання є обов’язковою умовою участі у пітчингу, якщо ви його
не завершили, вашу заявку до конкурсу не приймуть.
Після навчання ви подаєте вдосконалену заявку по вашому проєкту на пітчинг.
Допрацьований проєкт має бути презентований на конкурсі перед комісією за 5
хвилин.
Якщо заявка відповідатиме критеріям конкурсу за оцінкою комісії – Ви
отримаєте фінансування на реалізацію проєкту.
Втілення ПСД.
Звітування за ПСД.

Проєкти соціальної дії:
Учасники мають запропонувати проєкт, який повинен базуватися на загальновизнаних
суспільних цінностях, бути добре спланованим та стосуватися локально-глобальних
зв’язків. Учасникам надається підтримка організацій-партнерів.
Напрямки проєктів:
Культура (творчі події, виставки, реалізація просвітницьких проєктів);
Екологія (покращення стану навколишнього середовища, екологічна
просвіта);
•
Неформальна освіта (освітніх заходів поза національною системою
освіти, зокрема спрямовані на навчання протягом життя);
•
Молодь (ідеї для розвитку молоді);
•
Простори (облаштування місць відпочинку та дозвілля в громаді);
•
Інклюзія (підвищення рівноправного доступу до середовища громади,
зокрема людей з інвалідністю);
•
Діалог та співпраця (підвищення комунікаційних здібностей,
формування взаємоповаги та поваги до різноманіття, вміння вести
безконфліктний та взаємовигідний діалог);
•
Спорт (активний відпочинок та популяризація здорового способу
життя);
•
Співпраця громади та місцевої влади (побудова діалогу та
створення спільних можливостей співпраці між владою та громадою);
•
•

Лідерство (популяризація активної громадянської позиції та
формування лідерських якостей).
•

В рамках пітчингу проєкти можуть бути спрямовані на:
• зміцнення соціальної згуртованості в Україні;
• створення та зміцнення зв’язки між волонтерами, міською владою, лікарнями,
бізнесом та іншими учасниками суспільних процесів;
• підтримка людей старшого віку та сприяння поширенню інклюзії (підвищення
рівноправного доступу до середовища громади, зокрема людей з інвалідністю);
• сприяння розвитку молоді, популяризації активної громадянської позиції та
формування лідерських якостей;
• сприяння ментальному здоров'ю жителів громад в умовах соціального
дистанціювання;
• сприяння досягненню гендерної рівності та забезпечення дотримання рівності
прав та можливостей;
• сприяння покращенню стану навколишнього середовища

Бюджет пітчингу:
Бюджет пітчингу складається з організації конкурсу та фінансування проєктів
соціальної дії. Обов’язковим є співфінансування зі сторони органу місцевого
самоврядування (партнера). Європейська Комісія та Британська Рада повністю
фінансують проведення конкурсу та виділяють 150 000 грн на реалізацію проєктів
соціальної дії. Орган місцевого самоврядування має збільшити бюджет проєктів на
суму, яка буде визначена в кожному окремому випадку. В рамках пітчингу очікується
підтримка близько 10-ти заявок, тобто бюджет одного проєкту соціальної дії - близько
15 000 грн + фінансування органу місцевого самоврядування.

Вимоги до проєктів соціальної дії (ПСД):
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Максимальне фінансування проєкту соціальної дії від Британської Ради
становить 15 000.00 грн.
Заохочується співфінансування від інших партнерів (власний внесок) до
30% від інших організацій і буде оцінюватися більш високо співфінансування
від органів місцевого самоврядування.
Надані гранти на реалізацію проєктів соціальної дії є підзвітними.
Якщо для реалізації проєкту соціальної дії необхідно отримати згоду
місцевого самоврядування / установи / жителів будинку, тощо, заявники
повинні надати лист підтримки разом із заповненою аплікаційною формою.
Заохочується проведення активностей проєктів онлайн. Плануючи онлайнподії, сформулюйте як будуть вони організовані у відповідності до діючих
обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19.
Грант на реалізацію проєкту соціальної дії може покривати витрати на:

•
•
•
•
•
•
•
7.

професійні послуги (за ринковими цінами)
матеріали,
обладнання, необхідне для реалізації проєкту,
обґрунтовані адміністративні витрати,
місцеві поїздки,
розповсюдження інформації (окрім оплати публікацій в ЗМІ),
інші витрати, що безпосередньо пов’язані з реалізацією проєкту.
В рамках гранту на реалізацію проєкту соціальної дії не фінансуються:
•
•
•

•
•
•
•
8.

заробітна плата менеджера проєкту;
придбання офісної техніки (наприклад, ноутбук, проєктор, принтер, інше
офісне обладнання тощо), меблів, алкоголю;
витрати на оренду офісів, поточних організаційних витрат (наприклад,
поповнення мобільних рахунків, оплата послуг Інтернет провайдерів,
тощо);
вивчення мови;
заробітна плата державних службовців;
Витрати на зовнішню рекламу та оплату публікацій в ЗМІ;
проєкти, що мають комерційну мету.

Менеджер проєкту соціальної дії повинний/на мати 18 повних років.

Політика захисту дітей та вразливих груп дорослих:
Якщо підтриманий проєкт соціальної дії передбачає роботу з дітьми (проведення
заходів для дитячої цільової аудиторії), то партнерська організація має надати
Британській Раді копію внутрішньої політики захисту дітей, яка прийнята на рівні
організації. У разі відсутності такого документу – план захисту та забезпечення
безпеки дітей для конкретного проєкту соціальної дії.
Форму для підготовки плану захисту та забезпечення безпеки дітей можна знайти
за цим посиланням. ЇЇ необхідно надіслати на електрону адресу проєкту.

Вимоги до формування комісії та критерії оцінки заявок:
Відбір заявок для участі в конкурсі виконується Британською Радою. Конкурсні
заявки будуть оцінені комісією, яка складатиметься з представників Британської
Ради, організації – партнера та органів місцевої влади.
Критерії: Загальна оцінка за проєкт складається з таких критеріїв:
1) чіткість визначення мети, результатів та стратегії – чи зрозуміла суть
проєкту, чи він є соціальним, чи буде мати результати які розвивають усю

2)

3)
4)
5)
6)

громаду, чи він є конкретним і вимірюваним. Мета оцінюється також за
системою SMART (деталі – https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART);
Відповідність пріоритетам Активних Громадян (міжкультурний діалог,
розвиток громади, інклюзія) та критеріям конкурсу – чи проєкт розвиває
громаду, покращує життя мешканців, залучає представників місцевої влади,
зміцнює соціальну згрунтованість, сприяє поширенню інклюзії та т.і.);
обґрунтованість бюджету – чи фінансова частина правильно технічно
обрахована, чи відповідає вона цілям проєкту, чи є власний внесок у проєкт;
вплив – яку аудиторію охоплює проєкт, як залучає представників місцевої
влади, інших громадських організацій;
сталість проєкту – чи буде продовжуватися проєкт після завершення
фінансування, як він буде розвиватись далі?;
залучена аудиторія – яку кількість людей охопить проєкт, які цільові
аудиторії він залучить і який вплив він здійснить на них.

Кожен критерій має рівноважний вплив на загальну оцінку. Система оцінювання
здійснюється від 0 до 10, де:
0 – не відповідність критерію;
2-4 – низька відповідність критерію;
6-8 – середня-висока відповідність критерію;
10 – максимальна відповідність критерію.

Процес оцінювання та результат: Для розрахунку підсумкового балу щодо
кожного проєкту вираховується середня оцінка за усіма критеріями. За
результатами оцінки комісії десять проєктів отримають фінансування. Інформація
про оцінювання буде представлена на сайті Британської Ради в Україні.

Адміністрування проєкту соціальної дії:
Підтримувати переможців в адмініструванні ПСД будуть організації-національні
партнери в залежності від області, де реалізовується ПСД:
1) Херсонський Регіональний Благодійний Фонд «Об’єднання» – Херсонська,
Миколаївська, Одеська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Житомирська,
Дніпровська області;
2) Неурядова організація «Міцна громада» – Донецька, Луганська, Запорізька,
Харківська, Київська, Сумська, Чернігівська, Полтавська області;
3) Неурядова організація «Молодіжна платформа» – Волинська, Львівська,
Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська,
Закарпатська, Хмельницька області;

Договір із менеджером/кою проєкту соціальної дії
Організація-партнер зобов’язана підписати договір на реалізацію підтриманого
проєкту соціальної дії із менеджером цього проєкту. Партнер зберігає цей договір у
своєму архіві.
Типовий договір і додатки до нього можна знайти за посиланням.
Звітність по проєктах соціальної дії:
Описова форма звітності та оригінал фінансової звітності разом із
підтверджуючими документами мають бути надані Британській Раді у встановлені
терміни.
Фінансова звітність надається в оригіналі разом з копіями підтверджуючих
документів за печаткою та підписом керівника організації.
Форс-мажор:
Вплив непередбачених обставин форс-мажору, що настають після оголошення
пітчингу проєктів, внаслідок надзвичайних подій, які було неможливо ані
передбачити, ані уникнути шляхом вжиття розумних заходів, регулюється
внутрішніми процедурами Британської Ради. Ці обставини включають в себе події,
які відбуваються незалежно від волі організаторів чи учасників конкурсу, тобто на
які організатори чи учасники не можуть впливати та/або які знаходяться поза їх
контролем, а отже ті, за які вони не можуть нести відповідальність. До цих обставин,
окрім іншого, належать стихійні лиха (наприклад землетруси, паводки, повені,
замерзання і т. ін.), пожежі, інші природні катастрофи та соціальні катаклізми,
страйки, терористичні акти, військові дії, війни і т. ін. Зазначені обставини також
включають в себе громадянські заворушення, дії / несприятливі дії урядових або
інших державних органів, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, інші недружні
дії країн і т. ін., до яких організатори чи учасники конкурсу не має відношення та на
які вони не можуть вплинути. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин
підтверджується уповноваженими органами, у порядку, встановленому чинним
законодавством. За наявності форс-мажорних обставин проведення пітчингу та
реалізація проєктів соціальної дії відсувається відповідно до часу, протягом якого
будуть діяти такі обставини. Якщо форс-мажор триває більше 3 (трьох) місяців, то
проведення пітчингу та реалізація проєктів соціальної дії можуть бути припинені в
частині подій, які на даний момент не відбулись.

Контакти:
Комунікація за проєктом відбувається через основну пошту:
activecitizens@britishcouncil.org.ua
Контактний номер телефону: +38 050 422 81 04
Контакти національних партнерів:
1) Херсонський Благодійний Фонд «Об’єднання»

office@fundunion.org
+380 99 942 8115;
2) Неурядова організація «Міцна громада»
Micna.gromada@gmail.com
+380 66 673 37 88;
3) Неурядова організація «Молодіжна платформа»
Molod.platforma@gmail.com
+380 95 151 94 91

Захист персональних даних:
Британська Рада використовуватиме інформацію, яку Ви надаєте у зв'язку з
обробкою Вашої заяви. Правовою основою для обробки вашої інформації є згода з
нашими умовами заявки. Можливо, нам доведеться передати цю інформацію
наступним партнерам: ГО «Міцна Громада», ГО «Молодіжна Платформа», та
Херсонському обласному благодійному фонду «Об’єднання» для обробки та
зберігання.
Британська Рада дотримується закону про захист даних у Великобританії та законів
інших країн, які відповідають міжнародним стандартам.
Ви маєте право вимагати копію інформації, яку ми зберігаємо про вас, і право
вимагати від нас виправлення будь-яких неточностей у цій інформації. Якщо ви
маєте занепокоєння щодо того, як ми використовували вашу особисту інформацію,
ви також маєте право подати скаргу до регулятора приватності.
Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до розділу
конфіденційності нашого веб-сайту, www.britishcouncil.org/privacy або зверніться до
місцевого офісу Британської Ради за адресою info@britishcouncil.org.ua
Ми зберігатимемо вашу інформацію протягом 7 років з моменту збору.

