
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ПІДТРИМКА ЖІНОК, МИРУ ТА БЕЗПЕКИ
В УКРАЇНІ», ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ ПОСОЛЬСТВОМ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
В УКРАЇНІ

ПРО ПРОГРАМУ

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ ОТРИМАЮТЬ
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КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ-УЧАСНИКІВ

Програма спрямована на підвищення організаційного потенціалу українських некомерційних 
організацій, які надають підтримку жінкам в умовах російсько-української війни, а також 
організаціям, які займаються розширенням прав і можливостей для жінок, подоланні 
проблем гендерної дискримінації, домашнього насильства, сприяють підвищенню 
економічної та політичної рівності.

Участь у програмі дозволить отримати необхідні навички та знання для посилення 
організаційної стійкості та сталості. Під час інтенсивної навчальної програми експерти 
нададуть прикладні знання з організаційного розвитку, фандрейзингу, маркетингу та 
комунікацій. Також буде реалізована індивідуальна програма для організацій-учасників 
відповідно до їх потреб.

У разі успішного проходження програми, організації-учасники зможуть отримати грант в 
розмірі  5000 фунтів стерлінгів .

Інтенсивну програму, 
спрямовану на підвищення 
організаційного потенціалу

Індивідуальний 
супровід менторів та 
експертів

Грантову підтримку в 
розмірі 5000 фунтів 
стерлінгів 

1 Юридична 
реєстрація в Україні

2 Наявність 
некомерційного 
статусу

4 Мінімальний термін 
діяльності — 3 роки

5 Мінімальна кількість 
співробітників —
5 осіб

32

Діяльність в сферах 
розширення прав і 
можливостей для жінок, 
подоланні проблем 
гендерної дискримінації, 
домашнього насильства, 
сприяння підвищенню 
економічної та політичної 
рівності
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→ Для заповнення реєстраційної форми 
необхідно виділити щонайменше 2-3 години 
та почати заповнення хоча б за 2-3 дні до 
дедлайну, оскільки форма містить складову з 
описом власного проекту (шаблон 
надається)

→ Реєстраційна форма складається з 8 
тематичних секцій, у деяких з них необхідно 
завантажити файли (наприклад, Статут 
організації, виписка з ЄДР тощо)

→ В описі кожної секції зазначено критерії 
відбору та аспекти, на які треба особливо 
звернути увагу при заповненні

→ Попередньо узгодьте щонайменше двох 
представників від організації, які можуть 
долучатися до навчань протягом 
12.09-28.10.2022. Орієнтовне навантаження — 
10 годин на тиждень протягом 4 тижнів,
5-7 тижні — 5 годин на тиждень

→ Уважно читайте запитання анкети та опис 
до них. Відповідайте чітко, лаконічно, 
послідовно, за можливості формувати свої 
відповіді тезами (пунктами)

ОРІЄНТОВНИЙ ТАЙМЛАЙН

02.09
08.09

Дедлайн для подачі заявок учасниками
Оцінювання заявок та проведення інтерв'ю

09.09 Відбір організацій учасників
12.09-28.10 Реалізація Програми організаційного розвитку

Видача грантів28.10
Менторська та експертна підтримка організацій учасників
 

*Для участі у тренінгах з організаційного 
розвитку необхідно заявити щонайменше 
двох представників від організації. 

01.11-25.11

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СКЛАДАЄТЬСЯ З 2-Х БЛОКІВ*

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ

Загальна програма навчання 
складається з тренінгів протягом 
перших трьох тематичних тижнів:

wps@recovery.org.ua

↘1
Індивідуальна робота з учасниками 
Програми з фокусом на їх потреби 
протягом 4-7 тижнів.

↘2

Організаційний розвиток 
Фандрейзинг 
Маркетинг та комунікації 

КОНТАКТИ:

ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ВСТИГНІТЬ ЗАПОВНИТИ ФОРМУ
ДО 2 ВЕРЕСНЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ

Участь у програмі безкоштовна, кількість місць обмежена!

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1pFxtrGnURB4MlS2Mvdl_DqPnDMLk8mL5NzqF1sv6XYw/viewform?edit_requested=true

