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Інструкція
Про грантовий конкурс
Британська Рада впроваджує проєкт "Залучення молоді: громадянська участь та зміцнення
навичок соціальної дії (Активні Громадяни)", який фінансується Посольством Великої
Британії в Україні у рамках Фонду запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці.
Мета проєкту: сприяти соціальній згуртованості громад через зміцнення молодіжних
центрів, молодіжних рад та громадських організацій у розвитку навичок та впевненості
молоді, наданні практичного досвіду активного громадянства, соціальної залученості та
впливу на позитивні зміни у житті молоді.
В межах проєкту Британська Рада реалізовує грантову програму підтримки волонтерства у
молодіжних центрах.
Мета грантового конкурсу
Підтримати молодіжні центри у започаткуванні та покращенню власних волонтерських
програм. Надати можливість молоді України долучитися до місцевих молодіжних центрів в
ролі волонтерів і в результаті розвинути практичні навички активного громадянина та стати
частиною команди молодіжного центру.
Підходить для
Молодіжних центрів незалежно від підпорядкування та форми власності
Як подати заявку
Щоб подати заявку, будь ласка, ознайомтесь з деталями програми нижче та заповніть
онлайн форму за посиланням https://www.surveymonkey.com/r/YC_vol_2021
У разі виникнення додаткових запитань чи запитів на роз'яснення, будь ласка, пишіть на
адресу activecitizens@britishcouncil.org з темою листа «Програма волонтерства».
Кінцевий термін подачі заявок
21 лютого 2021 р.
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Мета конкурсу
Грантовий конкурс програм підтримки волонтерства у молодіжних центрах, що
впроваджується в межах проєкту «Залучення молоді: громадянська участь та зміцнення
навичок соціальної дії (Активні Громадяни)» має на меті:
● Інституційно посилити молодіжні центри у сфері менеджменту волонтерської
діяльності.
● Розвинути навички активного громадянства та лідерські якості волонтерівучасників програм молодіжних центрів.
● Популяризувати культуру волонтерства та активного громадянства серед молоді
громад України.
● Надати можливість локального нетворкінгу та співпраці між місцевою молоддю та
молодіжними центрами.
● Сприяти обміну досвідом серед молоді, а також діалогу в громадах України.
Конкурс впроваджується Британською Радою за фінансової підтримки Фонду запобігання
конфліктів, сприяння стабільності та безпеці Посольства Великої Британії в Україні.

Опис конкурсу
1. В межах конкурсу молодіжний центр може отримати фінансову підтримку на такі види
діяльності:
● Розробка та започаткування програми волонтерства на базі свого молодіжного
центру;
● Підсилення та розвитку існуючої волонтерської програми на базі свого
молодіжного центру.
2. Програми підтримки волонтерства можуть бути націлені на вирішення конкретних
проблем в громаді та розвиток навичок волонтерів. Підтримка програми волонтерства
може здійснюватися за напрямками (перелік не є вичерпним):
● Створення візії та концепції волонтерської програми у молодіжному центрі, до яких
змін в громаді вона призведе з часом. Створення сприятливого середовища та
простору для розвитку волонтерів.
● Спеціалізоване навчання для команди молодіжного центру з теми менеджменту
волонтерів, роботи в команді, тощо.
● Підготовку інформаційних матеріалів для залучення волонтерів, комунікаційні
кампанії, тощо.
● Навчальні програми для волонтерів з тем громадянської активності, лідерства,
проєктного дизайну, проєктного менеджменту, м’яких навичок, тощо.
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● Реалізацію командами волонтерів соціальних проєктних ініціатив у своїй громаді у
сферах: якісної неформальної освіти, активного громадянства, проблем екології
та зміни клімату, умов для проведення дозвілля молоді, можливостей для
розвитку молоді, тощо.
3. Грантове фінансування є короткостроковим: реалізація програми має розпочатися 10
березня 2021 р та основні заходи програми мають відбутися до 20 квітня 2021 р.
Звітність надається до 25 квітня, про що детальніше у відповідному розділі.
4. Під час реалізації програми волонтерства в молодіжних центрів, буде надаватись
менторська підтримка майстрами-фасилітаторами програми «Активні Громадяни»
Британської Ради.
5. Молодіжний центр може подати заявку у партнерстві з іншими організаціями, в тому
числі закладами освіти, культурними та громадськими організаціями, органами
місцевого самоврядування, тощо. Партнерство має бути підтверджено листом
підтримки (довільна форма).
6. У випадку посилення карантинних заходів впровадження програм волонтерства може
бути повністю або частково перенесено у дистанційний формат.

Вимоги до заявок
1.
2.

3.

Максимальне фінансування програми від Британської Ради становить 40’000,00
грн.
Співфінансування від інших партнерів (власний внесок) до 20% чи від інших
організацій заохочується, але не є обов’язковим. Надані гранти на реалізацію
програми підтримки волонтерства є підзвітними.
Грант на реалізацію програми підтримки волонтерства може покривати витрати
на:
● професійні послуги (за обґрунтованими ринковими цінами);
● матеріали;
● обладнання, необхідне для реалізації програми;
● обґрунтовані адміністративні витрати;
● місцеві поїздки;
● розповсюдження інформації (окрім оплати публікацій в ЗМІ);
● інші витрати, що безпосередньо пов’язані з реалізацією програми.

4.

В рамках гранту на реалізацію програми підтримки волонтерства не
фінансуються:
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● заробітна плата менеджера програми;
● придбання офісної техніки (наприклад, ноутбук, проєктор, принтер, інше офісне
обладнання тощо), 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;
● програми, що мають комерційну мету.
Менеджер програми повинний/на мати 18 повних років.
Програма волонтерства має бути реалізована безпосередньо у громаді, де
розташований молодіжний центр. В рамках конкурсу не підтримується мобільність
волонтерів між громадами.

5.
6.

Умови участі для молодіжних центрів
Для участі у конкурсі молодіжному центру потрібно:
1.
2.
3.
4.
5.

Бути зареєстрованою юридичною особою із можливістю отримання гранту
(благодійного внеску) на власний рахунок організації.
Постійно здійснювати діяльність у громаді, де планується реалізація програми
підтримки волонтерства.
Забезпечити всі відповідні умови для волонтерів, які стануть учасниками
програми.
Молодіжний центр не може стягувати будь-яку плату зі волонтерів, які стануть
учасниками програми.
Один молодіжний центр може подати лише одну заявку на участь у конкурсі.
Подача двох чи більше заявок від одного молодіжного центру автоматично
призведе до втрати права на участь у конкурсі.

Календарний план
Оголошення конкурсу

02 лютого 2021 р.

Кінцевий термін подачі заявок

21 лютого 2021 р.

Оцінювання заявок
Оголошення результатів
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Підписання угод із переможцями та
виплата гранту
Початок реалізації програм

10 – 22 березня 2021 р.
З 10 березня 2021 р.

Кінець реалізації основних заходів
програми

До 20 квітня 2021 р.

Звітування перед Британською Радою

До 25 квітня 2021 р.

Зміст заявки на отримання гранту
У заявці необхідно описати такі аспекти:
● Інформація про молодіжний центр, включаючи проекти/програми, цільову
аудиторію, досвід у сфері волонтерства;
● Цілі та опис волонтерської програми, цільова аудиторія, очікувані результати
(короткострокові та довгострокові), календарний план, команда та зони
відповідальності;
● Інформація про продовження програми після закінчення фінансування (сталість),
врахування потреб людей з інвалідністю, екологічні принципи;
● Бюджет програми.

Оцінювання заявок
1. Оцінка заявок проводитиметься експертною комісією відповідно до критеріїв,
зазначених у цьому розділі.
2. За результатами оцінки буде сформовано та оголошено рейтинг успішних
заявників. Заявки, які отримують найбільшу кількість балів, будуть підтримані.
3. Заявки оцінюються відповідно до різної ваги розділів у формі заявки та з
максимальною оцінкою в 100 балів;
4. Критерії оцінювання:
● Відповідність опису програми до попереднього досвід у сфері, зв’язок з
основними планованими заходами (20 балів).
● Чіткі цілі, які базуються на очікуваних результатах (короткострокових та
довгострокових) (20 балів).
● Залучена аудиторія, яку кількість людей охопить програма, які цільові аудиторії
залучить і який вплив здійснить на них (20 балів).
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● Продовження програми після завершення фінансування (сталість), як програма
буде розвиватись далі. Чи стане програма підґрунтям для більш тривалої
взаємодії молодіжного центра з волонтерами (20 балів).
● Обґрунтованість бюджету, в тому числі чи фінансова частина правильно технічно
обрахована, чи відповідає бюджет цілям програми, чи враховані екологічні
принципи (20 балів).

Звітування
1. Звітність за грант надається до 25 квітня 2021 р.
2. Передбачено два види звітності
● Описовий звіт – надається онлайн через Microsoft Forms.
● Фінансовий звіт - надається в оригіналі разом з копіями підтверджуючих
документів, завірених печаткою та підписом керівника молодіжного центру.

Документи та форми для участі у конкурсі
Основні документи пов’язані із конкурсом такі:
● Форма заявки – заповнюється у Microsoft WORD, та завантажується до онлайн
форми Microsoft Forms;
● Листи підтримки від залучених партнерів (за наявності) у довільній формі

Захист 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 менторам програми для
обробки.
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.
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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.

Політика рівності, різноманіття та інклюзивності
Як провідна організація Великобританії, що займається культурними відносинами,
Британська Рада послідовно застосовує політику рівних можливостей у всіх аспектах
своєї діяльності.
Британська Рада не дискримінує за віком, расовою приналежністю, статтю, сексуальною
орієнтацією, релігією, мовою чи інвалідністю і заохочує подавати заявки усіх потенційних
заявників, що відповідають вказаним вище критеріям.

Форс-мажор
Вплив непередбачених обставин форс-мажору, що настають після оголошення конкурсу,
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 конкурсу та реалізація програм підтримки
волонтерства відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі
обставини. Якщо форс-мажор триває більше 3 (трьох) місяців, то проведення конкурсу та
реалізація програм волонтерства можуть бути припинені в частині подій, які на даний
момент не відбулись.
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