Надання сприяння проєктам з прав людини
Пам’ятка для організацій-заявниць
Німеччина докладає активних зусиль щодо захисту прав людини та сприяння відповідним проєктам в
усьому світі. Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти для надання
сприяння проєктам з прав людини, які мають використовуватися і звітуватися згідно з положеннями
законодавства Німеччини.











Кошти використовуються винятково для фінансування конкретних, обмежених у часі і за змістом та
чітко сформульованих проєктів. Інституційна підтримка правозахисним організаціям не надається
(наприклад, що стосується покриття поточних кадрових та операційних витрат).
Конкретним проєктам може надаватися сприяння обсягом до 100 000 євро.

Кожен проєкт повинен бути завершений щонайпізніше до 31 грудня відповідного поточного
року, незалежно від дати початку проєкту. Багаторічні проєкті принципово не можуть бути
профінансовані.
Надання сприяння уже розпочатим проєктам не можливе.
Права претензії на отримання сприяння не існує.

Проєкти можуть орієнтуватися серед іншого за приписами, зазначеними у «Плані дій в галузі захисту
прав людини 2021/2022 р.» федерального уряду:
*Берегти й розвивати надбання з прав людини*
• Посилювати захист прав людини з огляду на дигіталізацію
• Розглядати захист клімату, навколишнього середовища і прав людини як спільний виклик
• Сприяти захисту прав на воду і сантехнічне обслуговування, житло, здоров’я і їжу
• Посилювати права людини в контексті економіки і торгівлі
• Виступати за свободу засобів медіа і свободу слова
• Виступати за свободу релігії і світогляду
• Виступати за гендерну рівність
• Сприяти надалі агенді «Жінки, мир та безпека»
• Посилювати права дітей
• Виступати за права мігранток і мігрантів, а також шукачів політичного притулку і біженців
• Виступати за права меншин і корінних народів
• Посилювати права літніх людей
• Сприяти захисту права на освіту
*Боротися з порушеннями прав людини*
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• Боротися з расизмом, антисемітизмом і іншими формами ворожого ставлення до
соціальних груп
•

Виступати проти смертної кари в усьому світі

•

Боротися з катуваннями і насильницькими зникненнями

•

Боротися проти дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності

•

Боротися з торгівлею людьми

•

Виступати проти дискримінації людей з інвалідністю

*Посилювати інституції і дійових осіб у галузі захисту прав людини*
• Створювати і зберігати громадський простір, також онлайн, який підтримує
роботу правозахисників і правозахисниць
• Посилювати міжнародні інструменти, комітети і органи нагляду, а також
національні правозахисні інституції
•

Підтримувати захист прав людини через співробітництво у галузі сприяння розвитку

*Забезпечити верховенство права*
• Боротися з безкарністю
• Посилювати процесуальні права підозрюваних і звинувачених у кримінальній справі
• Сприяти верховенству права в кризових ситуаціях як важливий внесок у захист прав
людини та забезпечення миру
• Наполягати на повазі до прав людини у боротьбі з тероризмом

Тематичні приклади сприяння
Посилення громадянського суспільства
•Надання сприяння місцевим, національним та
регіональним мережам
•Захист журналістської праці
•Надання сприяння свободі слова і преси

Агенда "Жінки, мир та безпека"
•Проєкти з виконання резолюції ООН № 1325;
•Проєкти для посилення участі жінок у
попередженні, мирних процесах і відбудові
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Захист прав жінок і сприяння їхньому
утвердженню
•Боротьба з дискримінацією за ознакою статі
•Боротьба з торгівлею жінками
•Проєкти проти зневажливих до
людської гідності традиційних практик
•Боротьба з насильством щодо жінок і його
попередження
•Надання сприяння рівноправності і участі у
політичному житті

Захист прав дітей і сприяння їхньому
утвердженню
•Боротьба з торгівлею дітьми, дитячою працею
та сексуальною експлуатацією
•Захист дітей у зонах збройних конфліктів

Захист і посилення прав сексуальних меншин
•Надання сприяння місцевим громадським
організаціям і мережам
•Боротьба з насильством щодо LGBTI-людей і його
кримінальне переслідування

Економічні, соціальні та культурні права
•Проєкти шодо права на житло і воду
•Проєкти щодо права на здоров'я
•Проєкти щодо права на освіту

Процедура
Презентуйте свою ідею проєкту, заповнив офіційну заяву. Ви знайдете формуляр за посиланням:
Англійська
Проєктна заява повинна містити в собі план фінансування з детальним переліком передбачених
проєктних витрат. Поточні витрати організації (оренда, постійний персонал) не можуть
фінансуватися. Організація мусить з максимальною можливістю зробити власний внесок, винятки,
будь ласка, обґрунтовувати. Власний внесок має стосуватися загального бюджету, а не окремих
статей фінансового плану. Будь ласка, додайте до заяви ще раз окремо план фінансування у
вигляді таблиці Exel.

Заповнити
формуляр

Зважати на
строки!

Електронний
лист

Заява

Прийняття
рішення

•Формуляр має бути заповнений ретельно і повністю англійською мовою

•Опис проєктної ідеї має бути подано до Посольства щонайпізніше

30 вересня 2021 року.

•Відскануйте підписаний формуляр та надішліть його електронною поштою у форматі PDF разом із статутом і
річним звітом Вашої організації на адресу pr-10@kiew.diplo.de
•Рядок "Стосовно" заповнити так: MR-Projekt 2022 <Назва організації>
•Щонайпізніше наступного робочого дня Вам надійде підтвердження про отримання електронного листа

•У разі, якщо ми захочемо запропонувати Вашу ідею Міністерству закордонних справ для фінансування, ми Вас
поінформуємо

•На остаточне рішення про фінансування Міністерством закордонних справ можна розраховувати лише на
початку 2022 року.

Після отримання дозволу Міністерства закордонних справ укладатиметься договір про надання
безповоротних коштів згідно із законодавством Німеччини. Після завершення проєкту має бути
наданий звіт про цільове використання коштів за зразком, наданим Посольством.
Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі
охоче відповість на Ваші запитання щодо подання заяви та процедури надання сприяння
проєкту:
- тел.: +380 056 756 8964; +38 050 019 6909
- pr-10@done.diplo.de; info@done.diplo.de (українська/російська/ німецька/англійська)
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