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Інструкції до Грантів швидкого реагування Українсько-данського 

молодіжного дому 

 
Інструкції до Грантів швидкого реагування Українсько-данського молодіжного дому доступні як 

українською, так і англійською мовами, але у разі сумнівів перевагу мають формулювання 

англійською мовою. 

 

Як подати заявку 
Заявку потрібно завантажити за посиланням https://theyouthhouse.org/support-grants, заповнити 
українською або англійською мовами та надіслати на електронну адресу grants@theyouthhouse.org з 
темою «Application_[Прізвище/назва організації]». 
 

Заявка містить запитання щодо деталей, які повинні бути розкриті у заявці, та підсумовує наступне: 

• Опис того, хто є бенефіціаром проекту 

• Обґрунтування необхідності підтримки 

• Види діяльності, для яких заявник/-ця бажає отримати підтримку 

• Бюджет проекту 

 
Заявники можуть отримати консультації щодо заповнення заявки, написавши листа на електронну 
адресу grants@theyouthhouse.org. Після заповнення заявки її слід надіслати на цю електронну адресу. 
Якщо проект буде підтримано, адміністрація Грантів швидкого реагування, у разі необхідності, може 
провести перевірку заявника. 
 

Контекст 
Гранти швидкого реагування – це грантова програма, яка дозволяє Українсько-данському 

молодіжному дому надавати швидку фінансову підтримку для розвитку молодіжних організацій, 

громадянського суспільства та активістів в Україні. 

Гранти швидкого реагування адмініструються Секретаріатом Українсько-данського молодіжного дому 
та надаються Данським інститутом культури в Копенгагені, Данія. 
 
Українсько-данський молодіжний дім прагне підтримувати молодіжний активізм та волонтерство в 

Україні, а також зв’язки між Данією та Україною, які сприяють розвитку демократії в Україні шляхом 

залучення молоді, самовираження чи культурного обміну. 

Мета 
Гранти швидкого реагування нададуть молодим представникам громадянського суспільства швидкі 

та критично необхідні фінансові ресурси для підтримки їх розвитку, відкриють нові можливості та 

дозволять захистити їхню постійну діяльність, яка є співзвучною з цілями Українсько-данського 

молодіжного дому: підтримка демократичного розвитку України і зміцнення зв'язків між молодими 

українцями та данцями. 

https://theyouthhouse.org/support-grants
mailto:grants@theyouthhouse.org
mailto:grants@theyouthhouse.org


 

2 
 

Цільові групи 
Гранти швидкого реагування Українсько-данського молодіжного дому надаються молодіжним 

організаціям, організаціям громадянського суспільства, активістам та активісткам, митцям та 

мисткиням, які працюють з молоддю віком до 35 років в обставинах надзвичайних ситуацій, війни та 

серйозних політичних чи законодавчих змін. Основна цільова група – люди, які працюють в Україні. 

Проте всі грантові заявки, пов’язані з Україною у період війни, також можуть бути розглянутими. 

Хто може подати заявку 
Представники молоді в громадянському суспільстві України або Данії, які працюють на підтримку 

України. Представниками молоді в громадянському суспільстві можуть виступати молодіжні 

організації, правозахисники, організації громадянського суспільства, які працюють з молоддю до 35 

років, митці, громадські рухи, культурні організації, незалежні активісти та громадські групи. 

Заявник/-ця повинен/-на належати до вікової групи 15-35 років або працювати безпосередньо з 

людьми цієї вікової групи. Якщо це фізична особа з України, у заявника/-ці повинен бути статус 

фізичної особи-підприємця (ФОП). 

Які проекти підтримуються 
Сума, необхідна для проекту, має бути чітко визначена в бюджеті із зазначенням усіх окремих витрат. 

Сума гранту, на яку подається заявка, не повинна перевищувати EUR 7,000. Співфінансування 

допускається за потреби. Програма Грантів швидкого реагування залишає за собою право зменшити 

суму, надану окремим заявкам, беручи до уваги обмежені доступні кошти, а також інші відповідні 

фактори. 

Загальний фонд Грантів швидкого реагування становить EUR 150,000 (приблизно DKK 1,115,800), які 

доступні з квітня 2022 року до кінця 2022 року. Запропоновані проекти мають бути реалізовані до 

кінця 2022 року. 

Гранти швидкого реагування можуть надаватися як для реактивних, так і для проактивних дій: 

A) Гранти на місцеві дії для негайної допомоги та підтримки  
B) Гранти на місцеві дії зі сталого розвитку 
C) Екстренна фінансова підтримка особам чи групам, які знаходяться під загрозою  

 

ПРИМІТКА: Гранти не можуть бути використані на військове спорядження або пряму військову 

підтримку. 

A) Гранти для надання негайної допомоги та підтримки 

Діяльність здійснюється заявником на користь ширшої аудиторії, для надання негайної допомоги та 

підтримки людям і громадам в Україні, які безпосередньо постраждали від вторгнення. 

Вона може включати:  

- Гуманітарну допомогу 
- Невеликий ремонт або відновлення територій спільного користування (міські простори, молодіжні 

центри) 
- Створення безпечного простору для молоді  
- Освітні проекти для надолуження втраченої освіти 
- Підтримка зв’язку в надзвичайних ситуаціях 
- Непередбачені витрати, що становлять ризик для існування організації/її програм 
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B) Гранти для забезпечення сталого розвитку 

Діяльність буде спрямована на створення сильнішої, стійкішої та більш демократичної України та 

Європи, підтримки активностей, що створюють міцний потенціал для молоді, довгострокове 

співробітництво, обмін, а також розвиток зв’язків між Україною та Данією. Заходи можуть відбуватися 

в Україні, онлайн або в Данії. Пріоритетними будуть проекти, створені у партнерстві між українськими 

та данськими організаціями. 

Вони можуть включати:  

- Розвиток потенціалу молоді 
- Креативні, мистецькі та культурні проекти 
- Солідарність/інформаційну підтримку України 
- Відбудову України (інклюзивні простори, циркулярна економіка тощо) 

 

C) Екстренна фінансова підтримка особам та групам осіб, які знаходяться під загрозою 

Безпосередня підтримка групи чи окремої особи, які пережили війну, погрози, напади, судове 

переслідування, ув’язнення, тортури, наклеп, переслідування, стигматизацію, дискримінацію, 

відчуження, маргіналізацію, переміщення тощо. 

Екстренна фінансова підтримка: надається особі чи групі осіб, які перебувають під загрозою чи 

тиском. Перевага надаватиметься заявникам, пов’язаним зі спільнотою Українсько-данського 

молодіжного дому. Типи діяльності/обладнання, які можуть бути підтримані: 

- Гуманітарна допомога 
- Необхідне медичне та захисне обладнання 
- Тимчасове переселення осіб, які знаходяться під безпосереднім ризиком 
- Підтримка тимчасово переміщених осіб, яка дозволяє їм продовжити свою 

мистецьку/громадянську/активістську діяльність 
- Заміна інформаційних і комунікаційних технологій та майна, конфіскованого або пошкодженого під час 

війни 
- Інші релевантні види діяльності, визначені заявником 

 

Процес подачі заявки 
Розгляд заявок відбувається відповідно до черговості їх надходження від заявників, які відповідають 

критеріям відбору. Українсько-данський молодіжний дім перевіряє відповідність заявки вимогам 

відбору та оцінює її на основі встановлених критеріїв, досвіду партнерства та роботи Українського-

данського молодіжного дому в Україні та Данії. 

1) Можливість надання гранту буде розглянута для всіх заявок, які відповідають меті та критеріям, 

описаним у цій інструкції.  

 

2) Одна особа або організація, яка працює з молоддю, може подати не більше ніж 3 заявки за кожним 
типом гранту протягом одного календарного року. 
 

3) Українсько-данський молодіжний дім може виділити меншу суму, ніж та, яка вказана у заявці, 
враховуючи потреби заявника, наявні кошти та відповідний розподіл грантів. 
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4) У разі виникнення потреби внести значні зміни до проекту після схвалення заявки Грантовим 

Комітетом та наданням гранту, зміни повинні бути узгоджені з Українсько-данським молодіжним 

домом до початку реалізації такого проекту. 

 

Критерії оцінки є наступними: 
 

• Необхідність і терміновість проекту  

• Релевантність проекту щодо визначених цільових груп 

• Досвід заявника та його команди в межах запропонованого виду діяльності 

• Прозорість бюджету – включаючи чітку прозорість витрат, зарплат тощо 

• За можливості, інтеграція підходів, заснованих на правах людини, гендерних аспектах, інклюзії тощо 

• Узгодженість та логічність плану реалізації проекту 

• Оцінка ризиків, включаючи безпекові ризики 

• За можливості, перспективи сталості проекту 

 

Грантовий Комітет складається з 3 членів, призначених партнерами Консорціуму в Українсько-

данському молодіжному домі, з яких 1 членом є директор/-ка Українсько-данського молодіжного 

дому. 

 

Реалізація проекту  
Грантоотримувачі можуть звернутися за консультацією до Секретаріату Українсько-данського 

молодіжного дому напередодні та під час реалізації проекту у разі виникнення такої потреби. За 

можливості, та якщо це не становить загрози для залучених людей, в межах грантів на розвиток (В), 

Українсько-данський молодіжний дім може використовувати інформацію, фотографії та візуальні 

матеріали з поточних проектів та звіти про проекти для інформування про гранти, а також для 

загальних потреб з промоції Молодіжного дому. 

У комунікації, пов’язаній із підтриманим проектом, слід зазначати Українсько-данський молодіжний 

дім (у тексті та візуальних матеріалах). 

 

Звітність 
До Українсько-данського молодіжного дому необхідно надати наступну звітність: 

• Проміжний фінансовий та описовий звіт залежно від обсягу та тривалості проекту 

• Остаточний фінансовий звіт, включаючи квитанції про всі витрати та описовий звіт  

• Текст на 1 сторінку з описом досвіду, набутого впродовж реалізації проекту  
• За можливості, Українсько-данському молодіжному дому надаються фото та відео реалізації проекту  

 

Якщо окремим особами чи організаціям може загрожувати небезпека через співпрацю з Українсько-

данським молодіжним домом чи Данським інститутом культури, вони повинні повідомити про це 

Секретаріат Українсько-данського молодіжного дому до подачі описового звіту. 

Реалізація усіх проектів має бути завершена до кінця 2022 року. 
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Правомірність 
Організації та окремі особи можуть бути виключені з процесу надання Грантів швидкого реагування 

Українсько-данського молодіжного дому та зобов’язані повернути гранти, якщо молодіжна 

група/організація, їх члени чи окремі особи беруть участь або не утримуються від незаконних дій чи 

діяльності, яка може вважатися незаконною або суперечить цим Інструкціям щодо надання Грантів 

швидкого реагування. 
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