ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАКТИЧНА ПЛАТФОРМА
«ДАУН СИНДРОМ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН»
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ МІНІ-ГРАНТІВ
Контекст
Конкурс розроблений і проводиться в рамках організації Інформаційно-практичної платформи «Даун
Синдром: кращі практики для позитивних змін» за фінансової підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas
Group.
Щорічно в Україні народжується приблизно 400 дітей із синдромом Дауна. Ще декілька років тому
приблизно 80% таких дітей залишалися в пологових будинках, бо від них відмовлялися батьки. Рішення
відмовитися від власної дитини часто приймалося на основі поширених у нашому суспільстві хибних і
застарілих уявлень про людей із синдромом Дауна та про їхні можливості розвитку.
Протягом останніх років ця ситуація поступово змінюється, і вже більшість дітей з синдромом Дауна
залишається в сім’ях. Але з боку держави на сьогодні ще відсутня комплексна допомога сім’ям, які
виховують таких дітей. На сьогодні в Україні існує величезна потреба в нових ефективних методиках
підтримки дітей із синдромом Дауна та їх родин.
В 2017 році був підписаний Закон про інклюзивну освіту і діти з особливими освітніми потребами
отримали право відвідувати дитячі садочки та школи. Але спеціалісти, тобто педагоги в дитячих центрах
розвитку, в недавно відкритих ІРЦ (інклюзивно-ресурсних центрах), а також вихователі дитячих садочків
та педагоги шкіл не завжди мають достатньо досвіду чи теоретичних знань щодо ефективного супроводу,
який би сприяв розвитку, навчанню та соціалізації таких дітей. І ще й не зашкодив.
Основна мета ініціативи полягає в підтримці спеціалістів, які працюють з дітьми із синдромом Дауна,
батьківських недержавних організацій (далі - НДО) та самих батьків шляхом популяризації нових
ефективних методик супроводу дітей із синдромом Дауна, які будуть представлені на інформаційнопрактичній платформі «ДАУН СИНДРОМ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН».
Для досягнення вищеназваної мети в рамках Проекту передбачено надання міні-грантів для підтримки
ініціатив / проектів / методик по супроводу дітей із синдромом Дауна в Україні в їхньому розвитку, в
навчанні та соціалізації.
1.

Загальна інформація про конкурс

Мета конкурсу: підтримати ініціативи / проекти / методики щодо розвитку, навчання та соціалізації дітей
із синдромом Дауна в Україні та підвищити рівень обізнаності громадськості з даної теми.
Учасники конкурсу:
У конкурсі можуть брати участь недержавні некомерційні організації, які відповідають наступним
критеріям:
- наявність статусу юридичної особи;
- наявність статусу неприбутковості;

- організації, які представляють інтереси дітей та/або надають послуги (освітні, соціальні,
медичні і юридичні) дітям з синдромом Дауна та їх родинам
Пропозиції від організацій, які не відповідатимуть цим вимогам, розглядатися не будуть.
Конкурс не передбачає надання грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним фізичним
особам.
2. Фінансування
Загальний бюджет конкурсу – 150.000,00 грн. Ця загальна сума буде розділена на три гранти в розмірі
40.000,00 грн., 50.000,00 грн. і 60.000,00 грн.
3. Терміни конкурсу
Оголошення конкурсу:
12 жовтня 2018 р.
Подача проектних пропозицій:
05 листопада 2018 р.
Оцінка пропозицій:
05-25 листопада 2018 р.
Оголошення результатів:
26-28 листопада 2018 р.
Підготовка та підписання грантових угод:
до 5 грудня 2018 р.
Презентація проектів / практик (під час проведення Інформаційно-практичної платформи «ДАУН
СИНДРОМ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН):
7 грудня 2018 р.
Прогнозований термін реалізації проекту не може перевищувати 6 місяців.
4. Дозволені витрати
Допускається використання гранту на наступні напрямки (за вибором):
o оплата заходів з популяризації кращих методик / проектів серед спеціалістів та батьків, що
виховують дітей із синдромом Дауна, посилення потенціалу батьківських НДО та їх партнерів
(семінари, воркшопи, майтер-класи, інтерактивні презентації та тренінги з питань супроводу дітей
із синдром Дауна та їх сімей);
o розробка, тиражування та розповсюдження інформаційної продукції;
o створення фото- та відео- продукції;
o оплата праці / гонорари для спікерів;
o оплата адміністративних витрат, пов'язаних з реалізацією проекту (дані витрати не можуть
перевищувати 20% від суми гранту).
5. Порядок подання проектних пропозицій
Оголошення про конкурс буде розміщено на веб-сайті http://downsyndrome.org.ua/ та на Фейсбук сторінці
організації https://www.facebook.com/downsyndrome.org.ua/
Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів, визначений у цьому розділі, і повинні
бути подані у визначені цим Положенням строки.
Проектна пропозиція має бути подана українською мовою.
Пакет документів проектної пропозиції має містити:
 Заповнена аплікаційна форма проектної заявки (подається в форматі PDF, завірена підписом та
печаткою (за наявності печатки), а також в форматі Word);

 Сканкопія свідоцтва про реєстрацію організації;
 Довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з
відміткою про код неприбутковості (подається у форматі PDF);

Резюме спікера, що буде презентувати проект на інформаційно-практичній платформі «ДАУН
СИНДРОМ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН» 7 грудня 2018 року .
В разі відбору проектної заявки Комісією, організація-заявник додатково надає:
 Фото представника проекту
 Коротку описову презентацію проекту / майстер-класу / ідеї та версію роздаткових
інформаційних матеріалів (якщо є) для додавання в інформаційний роздавальний пакет для учасників
платформи.
Пакет документів необхідно вислати на електронну пошту info@downsyndrome.org.ua з темою листа
"Міні-гранти_Інформаційна Платформа» і вказати коротку назву організації-заявника та населений пункт.
Останній день подачі проектної пропозиції - 23:59 5 листопада 2018 року (визначається за
повідомленням електронної пошти про час отримання електронного відправлення).
6. Критерії оцінки проектних пропозицій
№

Критерії

1
2
3
4
5
6

Відповідність меті та пріоритетам конкурсу
Адміністративна, фінансова, часова реалістичність
Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом
Досвід, період застосування
Обґрунтованість запланованих витрат у відношенні до очікуваних результатів
Практичність отриманого досвіду, можливості до застосування іншими спеціалістами
Загальна оцінка

Макс.
бал
10
10
10
10
10
10
60

Зверніть увагу:
•
•
•
•
•

Проектні пропозиції, які будуть отримані після вказаного в оголошенні терміну, та ті, що не
містять необхідних документів, розглядатися не будуть;
Подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються;
Про результати конкурсу учасники будуть сповіщені електронним листом;
Остаточне рішення Конкурсної комісії стосовно проектних пропозицій перегляду не підлягає;
Про причини відмови в підтримці не повідомляють.

7. Фінансування
Організація-грантоотримувач отримує авансовий платіж на заплановану діяльність в рамках грантової
угоди. Розмір авансового і фінального платежів буде зафіксований в грантовій угоді. Він буде
визначатися індивідуально з урахуванням загального розміру гранту, типу діяльності тощо. Другий /
фінальний транш буде виділятися після отримання та затвердження короткого проміжного звіту
організації або звітів на вимогу.
8. Моніторинг та оцінювання, рамки впровадження проекту
Одержувач гранту несе відповідальність за моніторинг впровадження проекту та оцінювання його
результатів. Визначені відповідальні особи з боку грантонадавача будуть здійснювати моніторинг

грантового проекту через запропоновані звіти, зустрічі з співробітниками проекту, а також шляхом участі
в проектних заходах.
9. Звіти
Грантоотримувач подає звіти за наданою формою:
• короткий звіт перед перерахуванням наступного траншу;
• фінальний звіт, який включатиме опис всіх реалізованих заходів і досягнутих результатів. А також
фінансовий звіт за весь період грантової угоди;
Організатори Конкурсу можуть запитати додаткову інформацію про хід реалізації проекту або додатковий
звіт.
Контакти: тел/факс: +38 (044) 502-31-43 моб.тел: +38 068-340-59-93
e-mail: info@downsyndrome.org.ua

