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Можливості для ОГС від

ІСАР Єднання



ШВИДКА ПІДТРИМКА 
ПРОМОЖНОСТЕЙ 
громадянського

суспільства України діяти в 
надзвичайних обставинах

Мета  - дати ресурс організаціям
громадянського суспільства, щоб
вони змогли швидко відреагувати
на виклики і потреби у воєнних
умовах

Заявку та бюджет надсилати за 
поштою u2u.ednannia@gmail.com

Розгляд і результати протягом 3 
днів

Постійний конкурс

Максимальна та мінімальна
суми не встановлюються

mailto:u2u.ednannia@gmail.com


•  Організація змінює свою діяльність і адаптовується до 

воєнних умов. 

•   Організація розробляє/адаптує послуги для конкретних

уразливих груп, організовує

простори/середовища/інфраструктуру з фаховими

спеціалізованими затребуваними в умовах війни сервісами для 

конкретних уразливих груп

•   Дофінансування ініціатив, які виникають із взаємодії

організації з громадою та  місцевою владою

•   Організація відновлює/cтворює громадські простори

в громадах, що зазнали безпосереднього руйнівного

впливу бойових дій. Передбачається, що такі простори

стануть осередками розвитку, комунікації та координації задля

відновлення в громадах та сформують доступ до послуг, що

були втрачені, або ж створить нові можливості для підвищення

якості життя людей в громадах 

Пріоритети:



• Організація започатковує або розвиває роботу 

спільного робочого простору  для ОГС, що

релокувались/релокуються з інших територій, або ж 

для місцевих організацій, що бачать доцільність в наявних

умовах ділити цей простір з іншими організаціями, що

працюють в регіоні для підвищення координації та 

ефективності роботи. 

• Організація підтримує свою спільноту (діти, вразливі

групи населення, постраждалі внаслідок воєнних дій тощо) за 

допомогою громади. 

• Моніторинг ситуації в країні

• Інші заходи, спрямовані на те, щоб посилити спроможність

громадських організацій та благодійних фондів швидко

реагувати і діяти в умовах надзвичайних обставин

Пріоритети:



Постійно чинний грантовий конкурс від 1 
червня 2022 року

підтримати громади та людей на території всієї
України, спрямувавши допомогу туди, де вона 
найбільше необхідна та найбільше сприятиме
підвищенню якості життя людей, що постраждали від
війни, або ж запобігатиме очікуваному погіршенню
якості їх життя через війну.

Максимально можлива сума гранту - 300 тис.
грн.

Очікувана: 30-100 тис. грн.

Очікується, що проєкти демонструватимуть
вплив в терміни до 1-3 місяців.



• відновлення критичної соціальної інфраструктури/забезпечення
обладнанням, що сприятиме покращенню якості життя людей в громадах

• Сталі рішення посилення продовольчої та економічної безпеки
для груп людей/громад, щоб: запобігти голоду;створити
можливості зайнятості для людей;

• Діяльність або рішення, спрямовані на стале підвищення якості
життя мешканців громади;вимушено переселених осіб в інші
громади;конкретних вразливих груп людей. 

• Адресна допомога людям або групам людей. 

• Евакуація з громад, що перебувають під загрозою окупації (у 
випадках, де оперативно не спрацьовують забезпечені державними та 
місцевими органами влади можливості)

Пріоритети



1. зареєструвати свою організацію або установу за посиланням
http://ednannia.ua/reestratsiya

3. Заповнити заявку в розділі «Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий конкурс» та
натиснути «Надіслати заявку до ІСАР Єднання

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

2. Після активації облікового запису
потрібно зайти до «робочого кабінету» на
сайті – ввести адресу електронної пошти
та пароль, вказані під час реєстрації.

http://ednannia.ua/reestratsiya


ІНСТИТУЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ОГС

для посилення спроможності 

масштабувати підтримку людей, що 
постраждали від війни

ІСАР Єднання має на меті 
інституційно посилити ОГС/їх 
об’єднання та партнерства для 
МАСШТАБУВАННЯ їх впливу та 
підтримки ЯКОМОГА БІЛЬШОЇ 
КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ, що зазнали 
впливу війни - як ВПО, так і  
конкретних уразливих груп :

Дедлайн – 17.00 8 липня

Можлива сума гранту за цим 
конкурсом грантів – до 1 
650 000 грн.

Проєкти тривалістю до 5 
місяців. 



Підтримка для ОГС/їх об’єднань, що 

впроваджуватимуть діяльність, 

створюватимуть та розвиватимуть 

інфраструктуру та формуватимуть 

партнерства, що в результаті 

сприятиме МАСШТАБУВАННЮ їх 

роботи та наданню ними компетентної, 

орієнтованої на потреби підтримки 

ВЕЛИКІЙ кількості людей, що зазнали 

негативного впливу війни

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
• бути офіційно 
зареєстрованими відповідно до 
Закону України "Про громадські 
об'єднання" (№ 2415-VIII від 
15.05.2018) та Закону України "Про 
благодійну діяльність та 
благодійні організації" (№ 1664-
VIII від 06.10.2016) зі статусом 
юридичної особи; 

• мати статус 
неприбутковості (виключно коди 
неприбутковості 0032, 0034, 0036, 
0038, 0039 або 0048);

Інституційна підтримка



Грантова підтримка буде надана організаціям, які: 

• посилюють свою спроможність надавати фахову  комплексну підтримку ЯКОМОГА 
БІЛЬШІЙ кількості потребуючих через  створення/розбудову інфраструктури для 
забезпечення потреб цільових аудиторій та посилення власної спроможності на ці 
потреби відповідати;

• Пропонують рішення, які  завдяки розбудові партнерства з державними 
інституціями/місцевою владою/бізнесом/експертними організаціями як з України, 
так і з-за кордону дозволять збільшити обсяг допомоги, що надходить в Україну
або/та підвищити якість розподілу цієї допомоги та якість і обсяг послуг для 
потребуючих та МАСШТАБУВАТИ роботу організацій/об’єднань для підтримки тих, 
хто постраждав від війни

• Розвиток фандрейзингових спроможностей організацій/їх об’єднань та  розбудова 
партнерств для ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА ВТІЛЕННЯ 
ФАНДРЕЙЗИНГОВИХ РІШЕНЬ для ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ПІДТРИМКИ, ЗАЛУЧЕННЯ 
РЕСУРСІВ ТА ДОПОМОГИ З-ЗА КОРДОНУ/України для людей, що зазнали негативного 
впливу війни. 

Інституційна підтримка



ГРАНТИ З 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ОГС

Заходи, які допомагають
організації ефективно досягати
своїх цілей і адаптуватися до 
зовнішніх умов

• для отримання консультацій 
та/або імплементації плану 
орг. розвитку

• для участі в освітніх заходах
• стажування
• навчальні поїздки
• менторінг
• для залучення місцевих 

коштів 
• для побудови партнерств і 

коаліцій
• повний цикл організаційного 

розвитку
• Інші види та типи грантів



Вид гранту Сума
, USD

Вимоги

Простий 3 000 Самооцінка, план розвитку

Для зовнішньої 
оцінки

1 000 Самооцінка, план розвитку
Вимоги до самооцінки 
провайдеру

Комплексний 10 
000

Зовнішня оцінка, план 
розвитку

Для групи 
організацій

10 
000

Самооцінка від кожної 
організації,
обґрунтування спільної 
потреби

Для 
навчального 
візиту

3 000 Самооцінка, план розвитку,
обґрунтування потреби, 
програма, запрошення

На участь у 
навчальних 
заходах

1 000 Самооцінка, план розвитку,
обґрунтування потреби, 
навчальний план, 
запрошення

Грант для
провайдерів

5000 Самооцінка, план розвитку

ГРАНТИ З 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ОГС
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Податкові виклики в умовах війни:

https://podatok.ednannia.ua/

https://podatok.ednannia.ua/
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ІСАР ЄДНАННЯ

http://ednannia.ua/

https://www.facebook.com/isar.ednannia

http://ednannia.ua/
https://www.facebook.com/isar.ednannia

