
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відкритий Конкурс проектів   

 

«Залучення молоді до запобігання торгівлі людьми в Україні» 

 

1.  Загальні положення 

 

1.1. Положення регламентує порядок проведення Конкурсу, відбору та 

фінансування проектних пропозицій  MTV EXIT та Всеукраїнською благодійною 

організацією «Український фонд «Благополуччя дітей».   

1.2. Процес проведення відбору та фінансування проектних пропозицій 

проводиться в рамках проекту MTV EXIT «Залучення молоді до запобігання 

торгівлі людьми в Україні», який реалізується за фінансової підтримки USAID.  

1.3. Організатором Конкурсу виступає Український фонд «Благополуччя  дітей» 

(сайт http://www.ccf.org.ua/).  

1.4. Положення визначає вимоги до учасників і проектів Конкурсу, порядок   

подання проектних заявок на Конкурс, відбору пропозицій, подальшого їх 

фінансування та моніторингу, терміни проведення Конкурсу. Положення діє до 

завершення заходів проекту - 1 березня 2014 р. 

 

 2.  Мета  конкурсу  

 

2.1. Конкурс проводиться з метою залучення молоді до розробки та реалізації  

креативних проектів  в громадах  з підвищення обізнаності молодих людей щодо 

питань торгівлі людьми та безпечної міграції.  

 

3. Умови участі в конкурсі  

 

3.1. У Конкурсі мають право брати участь неурядові неприбуткові молодіжні 

організації та організації, що працюють з молоддю, цілі яких не суперечать 

принципам MTV EXIT та ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» щодо 

дотримання прав людини, захисту дітей та гендерної рівності. 

3.2. Конкурс проводиться по всій території України. Пріоритет буде віддаватися 

проектам, які впроваджуватимуться в Вінницькій, Волинській, Закарпатській, 

Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, 

Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та м. Київ – за 

інформацією МОМ саме ці регіони мають високий ризик трудової міграції.  

3.3. Представлена проектна заявка повинна відповідати наступним рекомендаціям:   
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 провідна роль у розробці та впровадженні проекту повинна належати  

молодим людям  віком 18 - 25 років; 

 учасниками заходів проекту переважно мають бути молоді люди віком 15 - 

30 років; 

 проекти повинні зосереджуватися на підвищенні обізнаності з питань  

торгівлі людьми та безпечної міграції; 

 запропоновані ініціативи в громадах повинні бути впроваджені у період з 1 

грудня 2013 року по 1 березня 2014 року; 

 просвітницькі заходи обов’язково мають включати в себе демонстрацію 

документального фільму «Не поневолені» виробництва  MTV EXIT (30-

хвилинний фільм українською мовою представляє 3 життєві історії, надає 

інформацію з питань торгівлі людьми та експлуатації). Документальний 

фільм буде наданий організаторами.  

 

3.4.  Проектна заявка українською мовою має надійти в електронному вигляді до 

17.00 11 жовтня 2013 року на електронну адресу Українського фонду 

«Благополуччя дітей»: info@ccf.kiev.ua з поміткою «До участі у конкурсі».   

3.5. Пакет проектної заявки повинен включати в себе:   

 заповнену проектну заявку (додаток № 1), 

 сканкопії статуту організації, 

 сканкопію свідоцтва про реєстрацію, 

 сканкопію довідки з податкової інспекції про внесення організації до 

Реєстру неприбуткових організацій, 

 резюме керівника проекту.   

До пакету проектної заявки можуть бути додані сканкопії рекомендаційних листів, 

інші матеріали та документи, що ілюструють ефективність діяльності організації.  

3.6. До участі в Конкурсі допускаються проектні заявки, оформлені відповідно до 

вимог цього Положення, за наявності всіх необхідних додатків і документів.  

 

4. Терміни проведення Конкурсу   

 

Оголошення Конкурсу  17 вересня 2013 

Закінчення прийому проектних заявок   11 жовтня 2013 

Оголошення результатів Конкурсу 31 жовтня 2013 

 

5.  Визначення переможців конкурсу 

 

5.1. Оцінку прийнятих проектних заявок і визначення переможців Конкурсу 

здійснює незалежна Рада експертів.  

5.2. Рада експертів Конкурсу відповідає за розгляд, оцінку, відбір, надання 

рекомендацій заявникам (в разі необхідності), затвердження проектних заявок. 

5.3. Рада експертів оцінює проектні пропозиції відповідно до визначених критеріїв, 

наданих в пункті 6.1. 

5.4. Рада експертів складатиметься з 5-7 експертів - представників державних та 

недержавних організацій. 
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6. Критерії оцінювання проектних заявок   

 

6.1. Заявки, що надійшли на Конкурс, будуть оцінюватися за такими критеріями: 

 

 наявність повного пакету проектної заявки для участі в Конкурсі; 

 відповідність рекомендаціям; 

 креативність заходів проекту; 

 зрозумілість і логічність викладення проектної заявки;    

 кількість молодих людей, які прийматимуть участь у впровадженні 

проекту;   

 кількість молодих людей віком 15-30 років, яку планується охопити 

проектом; 

 прийнятність, доцільність форм надання молоді інформації з питань 

торгівлі людьми, експлуатації та безпечної міграції; 

 плани щодо використання документального фільму MTV EXIT в заходах 

проекту; 

 залучення партнерів до реалізації проекту;  

 наявність достатніх ресурсів для виконання проекту у разі його 

фінансування; 

 обґрунтованість бюджету та відповідність витрат до проектної діяльності; 

 наявність власного внеску (який може бути в не грошовій формі) або 

залучення додаткових джерел фінансування.  

 

7 . Оголошення переможців конкурсу та подальша робота з ними 

 

7.1. Результати Конкурсу проектів буде оголошено на сайті Українського фонду 

«Благополуччя дітей» 31 жовтня 2013 року. 

7.2. Всі організації, що направили заявки для участі в Конкурсі, будуть повідомлені 

про результати Конкурсу електронною поштою.  

7.3. Організації-переможці Конкурсу мають делегувати 2-3 представників віком 18-

25 років для участі у Молодіжному форумі, що буде проходити 19-22 листопада в 

місті Києві. Основна мета Молодіжного форуму — допрацювати проектні 

пропозиції, надати більш детальну інформацію про MTV EXIT, включаючи 

перегляд та обговорення  документального фільму MTV EXIT.  

7.4. Молоді лідери повинні мати повноваження для презентації проектних заявок 

на Форумі та їх доповнення в разі необхідності.   

7.5.Організації-переможці конкурсу можуть отримати рекомендації по 

доопрацюванню проектних заявок та мають доопрацювати їх до 25 листопада 2013 

року.     

 

8.  Порядок надання грантів переможцям  

 

8.1. Загальний бюджет Конкурсу становить 300 000 гривень. В рамках Конкурсу 

планується підтримати 7-10 проектів. 



8.2. Український фонд «Благополуччя дітей» має повноваження укладати угоди з 

переможцями Конкурсу, які рекомендовані для фінансування Радою експертів 

Конкурсу та погоджені з MTV EXIT. 

8.3. З організаціями-переможцями Конкурсу у період з 26 по 30 листопада 2013 

року буде проведено установчу зустріч, укладені договори про фінансування 

проектів. Всі витрати, пов’язані з організацією зустрічей, будуть відшкодовані 

організаторами.   

8.4. Грантові договори включатимуть бюджет проекту, і у випадку залишку коштів 

вони мають бути повернуті до Українського фонду «Благополуччя дітей».  

8.5. Фінансування проектів буде відбуватися шляхом переказу коштів на рахунок 

організації у два транші. Перший — 90% від бюджету проекту, другий — 10% 

після завершення проекту. 

8.6. В разі нецільового використання проектних коштів, несвоєчасності чи  

неповноти поданого звіту, Український фонд «Благополуччя дітей» залишає за 

собою право коригувати суму останнього траншу. 

8.7. Український фонд «Благополуччя дітей» буде проводити моніторинг 

впровадження проектів та відповідності витрат. 
 

9. Обмеження на використання проектних коштів 
 

9.1. У бюджет проекту не можуть бути включені такі витрати: 

 витрати на здійснення діяльності, що не передбачена наданою на Конкурс 

проектною заявкою; 

 придбання у власність організації аудіо-відео апаратури та обладнання,  
при цьому допускається оренда зазначеного обладнання; 

 кошти на відшкодування витрат, які були здійснені до підписання 

Договору. 

 

9.2. Прийнятними вважаються витрати, які: 

 фактично відбулися протягом терміну виконання проекту, коректно 

задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені 

відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності; 

 зазначені у бюджеті проекту та були зроблені у період впровадження 

проекту, як це передбачено у Договорі. 

9.3. Адміністративні витрати на здійснення проекту не можуть перевищувати 15%  

від внеску УФ «Благополуччя дітей». 

 

 

10. Моніторинг та оцінювання проектів  

 

10.1. Організації, що отримають гранти, відповідають за своєчасне подання 

програмних та фінансових звітів до Українського фонду «Благополуччя дітей» для 

розгляду та затвердження відповідно до умов, що будуть визначені в Договорі про 

надання гранту.  

 

 



Додаткову інформацію щодо Конкурсу можна отримати, звернувшись до Українського 

фонду «Благополуччя дітей». 

Контактна особа:  

 

Тетяна Хомутініна 

E-mail: khomutynina@ccf.kiev.ua  

Телефон: (044) 537-20-16 
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