Надання сприяння проектам з прав людини
- Пам’ятка для заявників -

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

-

Винятково для фінансування конкретних, обмежених у часі і за змістом та чітко
сформульованих проектів. Інституційна підтримка правозахисним організаціям не надається
(наприклад, що стосується покриття поточних кадрових та операційних витрат).
Конкретним проектам може надаватися сприяння обсягом від 20 000 до 70 000 євро.
Жодних багаторічних проектів. Кожен проект повинен бути завершений щонайпізніше до
31 грудня відповідного поточного року, незалежно від дати початку проекту.
Надання сприяння уже розпочатим проектам принципово не можливе.
Права претензії на отримання сприяння не існує.

Тематичні приклади сприяння:
Посилення громадянського
суспільства, надання підтримки
захисникам прав людини,
правозахисним інституціям та ЗМІ

Захист прав жінок і сприяння
їхньому утвердженню

•Конкретнапідтримка проектної
діяльності правозахисників
•Надання сприяння місцевим,
національним та регіональним
мережам
•Захист журналістської праці
•Надання сприяння свободі слова і
преси

•Боротьба з дискримінацією за
ознакою статі
•Боротьба з торгівлею жінками
•Боротьба з насильством щодо
жінок, також і в збройних
конфліктах
•Проекти з виконання резолюції
ООН № 1325 (жінки, мир та
безпека)

Підтримка реформ у судовій та
пенітенціарній системі
•Семінари за участі німецьких чи
європейських експертів
•Проекти з поліпшення умов
ув’язнення

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

Захист прав дітей і сприяння
їхньому утвердженню
•Боротьба з торгівлею дітьми,
дитячою працею та сексуальною
експлуатацією
•Допомога дітям у зонах збройних
конфліктів
•Проекти з поліпшення становища
дітей у дитячих будинках

Інші важливі теми, напр.:
•Боротьба з катуваннями та
жорстоким обходженням
•Боротьба з торгівлею людьми та
примусовим переселенням
•Боротьба з расизмом та
дискримінацією
•Боротьба з безкарністю
•Підтримка процесів встановлення
істини та примирення

Увага: Проекти гуманітарної допомоги не можуть фінансуватися в рамках цієї програми!
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•Вам потрібен файл Word з формуляром проектної заяви
Надішліть, будь ласка, електронного листа на адресу pr-10@done.diplo.de!
•Формуляр заяви має бути заповнений ретельно і повністю англійською/німецькою мовою.

•Заява має бути бути подана до Посольства щонайпізніше 21 жовтня 2019 року.

•Скануйте підписану заяву зі штампом організації та надішліть її електронною поштою у форматі
PDF на адресу pr-10@done.diplo.de.
•Без жодних додатків! (Виняток: план фінансування, якщо він не міститься в заяві.)
•Рядок "Стосовно" заповнити так: MR-Projekt 2020 <Назва організації>
•Оригінал заяви з усіма додатками на адресу:
Генеральне консульство Німеччини
Консульсько-правовий відділ
пр. Д. Яворницького, 1а, оф.301
49005 Дніпро
•Ви отримаєте до 25 жовтня 2019 року підтвердження отримання електронного листа, прохання
не звертатися після цього з уточнюючими запитаннями. На остаточне рішення про фінансування
можна розраховувати лише на початку 2020 року.

Зокрема, проектна заява повинна містити в собі план фінансування з детальним переліком
проектних 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.
Після отримання дозволу Федерального міністерства закордонних справ укладатиметься договір
про надання безповоротних коштів згідно із законодавством Німеччини. Проекти мають бути
завершені не пізніше 31 грудня 2020.
Після завершення проекту мають бути надані докази цільового використання коштів німецькою
або англійською мовою за зразком, наданим Генеральним консульством. У випадку з
багатомісячними проектами потрібно подавати проміжні звіти.
Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина охоче відповість на Ваші
запитання щодо подання заяви та процедури надання сприяння проекту:
- тел.: +380 056 756 89 64, +380 056 756 89 65.
- pr-10@done.diplo.de , info@done.diplo.de

