
                                         

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Положення про конкурс із започаткування професійної діяльності 
внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю  

 
Конкурс проводиться в рамках проекту «Розширення можливостей для працевлаштування  
внутрішньо переміщених осіб  з інвалідністю»,  що реалізується в Україні Всеукраїнським 
громадським об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України».   
 
Проект фінансується  Агентством ООН з питань біженців  (УВКБ ООН).   
 
Мета конкурсу 
 
Сприяння започаткуванню та розвитку професійної діяльності осіб, які постраждали 
внаслідок конфлікту на Сході України та Автономної Республіки Крим, з метою 
підвищення їх рівня життя. 
 
Вид допомоги у рамках даного конкурсу 
 

• матеріально-технічне забезпечення (обладнання, інструменти тощо) для 
професійної діяльності 

 
Хто може бути учасником конкурсу: 
 

• внутрішньо переміщені особи з інвалідністю; 
• внутрішньо переміщені особи, які доглядають за близькими членами сім’ї з 
інвалідністю тобто дитина, чоловік або дружина, батьки.  

 
УВАГА! Для отримання допомоги із матеріально-технічним забезпеченням для 
професійної діяльності головною умовою для осіб, які належать до вищезазначених 
категорій, є реєстрація як фізична особа-підприємець (ФОП).    
 
Географія реалізації проекту 
 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, 
Чернівецька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, 
Полтавська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та м. Київ.  
 
Бюджет 

Загальний бюджет конкурсу:  250 000 грн   
 
Бюджет індивідуального проекту не повинен перевищувати 25 000 грн.  
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Як взяти участь у конкурсі 

Для осіб, які належать до вищезазначених категорій та які мають бажання взяти участь у 
конкурсі, необхідно заповнити проекту заявку та надіслати на електронну адресу 
Національної Асамблеї інвалідів України office@naiu.org.ua з приміткою «Конкурс із 
сприяння професійному розвитку». 
 
Заявка подається за формою (додаток 1),  виключно в електронному вигляді. 
 
Термін подачі заявок  з 15 листопада по 5  грудня 2016 року. 
Оголошення результатів 7 грудня 2016 року. 
 
Результати конкурсу будуть оголошенні на  Інтернет-сайті Національної Асамблеї 
інвалідів України  www.naiu.org.ua 

  
Відбір заявок 
 
Проектні заявки розглядаються Грантовим комітетом, у склад якого будуть входити 
представники Національної Асамблеї інвалідів України та Агентства ООН у справах 
біженців.  
 
Критерії відбору 
 
Кожен проект буде оцінений відповідно до наступних критеріїв: 

• коректність заповнення проектної заявки; 
• відповідність проекту основній меті даної допомоги;   
• відповідність  цільовій групі;  
• життєздатність проекту; 
• ефективне використання фінансових коштів: чіткість бюджету, цільове 
використання засобів, реалістичність  і обґрунтованість витрат, а також; 

• можливість особи реалізовувати цей проект самостійно після надання допомоги для 
досягнення кінцевої мети (буде оцінюватися наявність необхідних навичок,  
попереднього досвіду, власного інвестування тощо).    

 
Грантовий комітет залишає за собою право 

• не коментувати та не повертати отримані заявки, але зобов’язується  дотримувати 
умови конфіденційності відносно змісту отриманих заявок; 

• вимагати від учасників конкурсу додаткову інформацію, яку вони визнають 
необхідною для належного обґрунтування діяльності і запропонованих витрат. 

 
Рішення Грантового комітету з проекту є остаточним і не може бути 

переглянутим. Його підстави не розголошуються. 

Фінансування та звітність 
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З усіма заявниками, чиї проекти отримають позитивне рішення, буде підписаний договір 
про реалізацію затвердженого проекту.  
 
УВАГА! Допомога не буде надаватися у готівковій формі, лише шляхом закупівлі 
необхідного обладнання. Переможці конкурсу зобов’язані мати ФОП на момент 
підписання договору. 
 
Контакти 
Національна Асамблея інвалідів України:  вул.Рейтарська,8/5 А, м. Київ, 01030 
тел./факс 044 2796182, 2796174, E-mail:  office@naiu.org.ua   
 
 


