
 

 

 

СОЛІДАРНА ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ ОГС 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ 
 

Ресурсний центр ГУРТ за фінансування Національного фонду демократії проводить конкурс 
міні-грантів, спрямований на підтримку діяльності українських ОГС з надання 
психосоціальної допомоги населенню, постраждалому від війни. 
 
ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 
Визначити та підтримати десять перспективних ініціатив українських ОГС з надання 
психосоціальної допомоги населенню, постраждалому від війни. 
 
УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
Офіційно зареєстровані українські громадські та благодійні організації, які надають або 
планують надавати психосоціальну допомогу населенню, постраждалому від війни, зокрема, 
ветеранам війни та їх сім’ям, волонтерам, вимушеним переселенцям, а також тим, хто 
втратив роботу. 
 
Учасники конкурсу міні-грантів мають гарантувати:  

- наявність приміщення для надання психосоціальної допомоги. Це може бути власне 
приміщення, орендоване приміщення, або приміщення, яке надається у тимчасове 
користування місцевою владою чи бізнесом; 

- надання психосоціальної допомоги заявленим цільовим групам принаймні до кінця 
2022 року. 

 
РОЗМІР ГРАНТІВ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ 
Максимальний розмір гранту – 87 тисяч гривень, кошти гранту мають бути повністю 
використані до 19 серпня 2022 року. 
 
Грант частково покриватиме витрати на надання чи започаткування надання 
психосоціальної допомоги населенню, постраждалому від війни, що включає: 

- оплату праці персоналу та залучених експертів; 
- устаткування (меблі, обладнання, програмне забезпечення тощо) та облаштування 

приміщення (ремонт тощо) для створення умов надання психосоціальної допомоги; 
- інформування цільових груп про можливість отримання психосоціальної допомоги. 

 
Кошти гранту не можуть бути використані для сплати за оренду приміщення та комунальних 
послуг. 
 
ЕТАПИ КОНКУРСУ МІНІ-ГРАНТІВ 
Етап 1. Подання заявок учасників конкурсу 
Кінцевий строк: 08 червня 2022 року 
Заявка на учать у конкурсі міні-грантів подається онлайн. Для подання заявки 
рекомендуємо завчасно підготувати таку інформацію: 

- повна статутна назва організації 
- код ЄДРПОУ організації 
- короткий опис психосоціальної допомоги, яка буде надаватися організацією (до 1000 

знаків) 
- кошторис, який формується з розрахунку надання психосоціальної допомоги 

заявленим цільовим групам протягом 7 місяців (червень-грудень 2022 року). 
Кожний учасник конкурсу може подати лише одну заявку.  
 
Етап 2. Визначення переможців конкурсу, укладання договорів та надання грантів 
Кінцевий строк: 15 червня 2022 року 

https://crm.gurt.org.ua/ned_grants/
https://crm.gurt.org.ua/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/ned_22_budget_template_orgname.xlsx


Конкурсна комісія визначає переможців та розмір гранту за такими критеріями: 
- актуальність психосоціальної допомоги, яка пропонується; 
- спроможність учасника конкурсу надавати запропоновану психосоціальну допомогу; 
- кількість осіб, яким буде надано психосоціальну допомогу до кінця 2022 року. 

 
З переможцями конкурсу буде укладено договір про надання цільового фінансування. Грант 
надається у безготівковій формі шляхом переказу 100% затвердженого розміру гранту на 
банківський рахунок переможця конкурсу протягом 5 банківських днів після підписання 
договору про надання цільового фінансування. 
 
Зверніть увагу, підписання договору та інших документів щодо його виконання буде 
відбуватися виключно через електронну систему документообігу «Вчасно». 
 
Етап 3. Впровадження, моніторинг, оцінювання та звітування 
Кінцевий строк: 31 серпня 2022 року 
Ресурсний центр ГУРТ надає виконавцю гранту консультаційну допомогу у вирішенні питань, 
пов’язаних із впровадженням гранту згідно підписаного договору про надання цільового 
фінансування. 
 
Виконавець самостійно збирає і аналізує інформацію та дані, що стосуються впровадження 
гранту, а також готує і подає Ресурсному центру ГУРТ програмний та фінансовий звіти згідно 
підписаного договору про надання цільового фінансування. 
 
КОНКУРСНА КОМІСІЯ 
Конкурсна комісія складається з представників Ресурсного центру ГУРТ та незалежних 
експертів з надання психосоціальної допомоги населенню. 
 
Контакти: 
Ресурсний центр ГУРТ 
вул. Еспланадна 28, офіс 7, м. Київ, 01001 
т.: 044 300 2410  
е-пошта: info@gurt.org.ua  
веб-сайт: http://www.gurt.org.ua 
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