Інститут з міжнародного співробітництва
Німецької асоціації народних університетів (DVV International)
Громадська організація «Інформаційно-дослідний центр
«Інтеграція та розвиток»
Шановні колеги!
Запрошуємо вас до співробітництва в рамках проекту Інституту з міжнародного співробітництва
німецької асоціації народних університетів (DVV International) та Інформаційно-дослідного центру
«Інтеграція та розвиток» «Від руйнування до творення. Шляхи примирення в українському
суспільстві», який буде виконуватися за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Дана ініціатива базується на результатах і є логічним продовженням проекту «Спільне майбутнє
українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню та співробітництву в превенції
конфліктів», який реалізовувався з серпня 2014 року по квітень 2015 року.
Проект спрямований на розвиток партнерства й співробітницького підходу в локальних спільнотах
шляхом реалізації різноманітних культурних ініціатив, спрямованих на руйнування стереотипів,
формування взаємоповаги та зміцнення довіри.
Цільові групи проекту:
лідери громадських організацій, в тому числі, етнічних та культурних товариств, релігійних та
правозахисних організацій, активісти молодіжного руху й культурних ініціатив; представники
різноманітних локальних інституцій, в тому числі – культурних (музеї, бібліотеки, театри);
представники органів влади.
Проект реалізується з липня по грудень 2015 року.
На першому етапі за підсумками конкурсу проектних заявок на міні-гранти будуть відібрані 16
організацій-партнерів з восьми областей України: Черкаської, Кіровоградської, Хмельницької,
Миколаївської, Херсонської, Сумської, Полтавської, Житомирської.
Одержувачі гранту будуть мати можливість реалізовувати проектні ініціативи до 30 листопаду
2015 року.
Положення про конкурс міні-грантів та всі необхідні документи для оформлення заявки проекту можна
завантажити тут.
Заявки на одержання міні-гранту приймаються до 17:00 години 19 серпня 2015 року в установленному

Проект виконується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини

форматі англійською або російською мовами в електронному вигляді на електронну адресу:
info@dvv-international.org.ua або безпосередньо в офісі: 01004, Київ, вул. Костьольна, 4, оф.16.
Для представників організацій, які отримають міні-гранти, проектом передбачено участь в семінарах та
тренінгах з наступних тематик:
 проектний та фінансовий менеджмент (27-28 серпня 2015 року);
 фактори, що зумовлюють конфлікти (установки й інтереси, відсутність досвіду комунікації між
людьми з різних регіонів, довіра й страхи, війна пам’ятей й прояв дискримінації в тих чи інших
формах); кампанії адвокасі, демократія участі; співробітницький підхід до вирішення проблем;
розвиток партнерства; фактори успішної чи невдалої комунікації (09-13 вересня 2015 р.);
 співробітництво культурних інституцій, органів місцевого самоврядування з активістами громад
(жовтень 2015 року);
 трансформація культурних проектів в підприємницькі ініціативи (жовтень 2015 року).
Проект також передбачає можливість ознайомлення з досвідом реалізації локальних культурних
ініціатив, спрямованих на подолання розбіжностей й налагодження співробітництва в умовах
культурного розмаїття (п’ятиденний візит до Львова, листопад 2015 року).
Всім учасникам освітньої програми проекту будуть компенсовані витрати на проїзд (економ-класом),
проживання й харчування.
Найбільш цікавий досвід проектів буде презентований на регіональних круглих столах за участю
представників громадських організацій, місцевих органів влади, культурних активістів, журналістів й
експертів.
Презентація фінального збірника проектних матеріалів з описом практик партнерської взаємодії під час
реалізації міні-проектів, направлених на розвиток миротворчого потенціалу локальних громад,
відбудеться в грудні 2015 року.
З усіх питань стосовно проекту звертайтеся на електронні адреси:
integrationcenter97@gmail.com
gulya@dvv-international.org.ua
Керівник проекту:
Юлія Голоднікова
моб. тел.: +38 (096) 275 71 02
Координатори проекту:
Галина Шамкова
моб. тел.: +38 (095) 358 73 77
Анна Гуля
моб. тел.: +38 (050) 315 44 81
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Проект выполняется при поддержке Министерства иностранных дел Германии

