
Схема малих грантів BEARR Trust 2023

Заявки на участь у програмі малих грантів BEARR на 2023 рік відкрито.

У 2022 році більша частина роботи BEARR була зосереджена на Україні та

Молдові, а екстрений збір коштів для України був пріоритетом нашої діяльності.

Цього року основна схема малих грантів буде зосереджена на інших країнах, з

якими ми працюємо, а окрема схема буде діяти для заявників в Україні та

Молдові.

Сприяння розвитку співпраці та партнерств завжди було частиною

довгострокової місії BEARR, , адже ми переконані, що це є фундаментальним для

успішної діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС).

У 2023 році ми запрошуємо подавати заявки на суму до 4000 фунтів стерлінгів

для спільних проектів, які сприяють довгостроковому партнерству між двома чи

більше ОГС, які підтримують уразливі категорії людей у будь-якій сфері охорони



здоров’я чи соціального забезпечення. Заявки приймаються від ОГС Вірменії,

Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та

Узбекистану.

Наразі гранти не можуть надаватися ОГС Росії та Білорусі через труднощі з

перерахуванням коштів у ці країни.

Ми також запрошуватимемо окремі заявки на суму до 1000 фунтів стерлінгів від

колишніх або існуючих грантоотримувачів BEARR в Україні та Молдові для

проектів, спрямованих на підвищення організаційної стійкості. Ці гранти є

окремими від нашого програми екстреної допомоги у звязку із війною в Україні

(яка продовжуватиме фінансувати розподіл гуманітарної допомоги) і призначені

спеціально для підтримки заходів, які покращують добробут персоналу та

волонтерів, а також покращують стійкість організації.

Зазвичай проекти мають бути завершені протягом шести місяців після

отримання коштів, і очікується, що заявники заповнять форму моніторингу та

напишуть статтю про свій проект для публікації на веб-сайті BEARR. BEARR Trust

залишає за собою право доручити незалежну оцінку будь-якого

профінансованого проекту.

Кінцевий термін подання заявок – середа, 15 лютого 2023, о 23:59 GMT.

Будь ласка, завантажте відповідні документи:

Проект А

Спільні проекти, які сприяють довгостроковому партнерству між двома чи

більше ОГС, які підтримують уразливих людей у будь-якій сфері охорони

здоров’я чи соціального забезпечення. Заявки приймаються від ОГС Вірменії,



Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану

та Узбекистану.

• Форма заявки проекта А

• Керівництво щодо заповнення проекту [Англійський]

• Контрольний список проекту А [Англійський]

• Керівництво щодо заповнення проекту А [Російський]

• Контрольний список проекту А [Російський]

Проект Б

Проекти, спрямовані на підвищення стійкості організації або покращення

добробуту персоналу та волонтерів. Заявки приймаються лише від колишніх

чи існуючих грантоотримувачів BEARR з України та Молдови.

• Форма заявки на проект B

• Керівництво щодо заповнення проекту B [Англійський]

• Контрольний список проекту B [Англійський]

• Керівництво щодо заповнення проекту B [Український]

• Контрольний список проекту B [Український]

• Керівництво щодо заповнення проекту B [Російський]

• Контрольний список проекту B [Російський]

Заповнення заявки:

Усі заявники повинні використовувати надані форми заявки.

Заявки повинні бути заповнені англійською мовою.

https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-A-application-form.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-A-guidelines.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-A-checklist-for-applicants.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-A-guidelines-RUS.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-A-checklist-for-applicants-RUS.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-application-form.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-B-guidelines.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-B-checklist-for-applicants.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-guidelines-UKR.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-checklist-for-applicants-UKR.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-guidelines-RUS.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-checklist-for-applicants-RUS.docx


Будь ласка, зверніться до керівництво щодо подання заявки, щоб дізнатися, як

заповнити форму заявки.Якщо у вас залишилися запитання щодо процесу

подання заявки, будь ласка, скеровуйте їх до Анни Луканіної-Морган за адресою

sgs@bearr.org. Ви можете написати Анні англійською, російською чи українською

мовами.

Подання заявки:

Будь ласка, надішліть свою заявку Анні Луканіній-Морган за адресою

sgs@bearr.org та надішліть копію Алексії Клейдон за адресою info@bearr.org.

Обов’язково вкажіть «SGS 2023/Назва організації» як тему вашого

електронного листа.

mailto:sgs@bearr.org
mailto:info@bearr.org

