Запрошення до участі у відборі регіонального партнера
проекту “Київський Діалог” у м. Миколаїв

Конкурс проводиться в рамках проекту «Посилення участі громадян у розвитку
міста в регіонах України», що реалізується німецькою ГО “Європейський Обмін” та
Міжнародним Фондом “Відродження” за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ ФРН. Проект триватиме з травня 2017 до лютого 2019р. У межах
проекту передбачене проведення серії одно- та дводенних тренінгів для представників
громадського сектору регіону та депутатів міської та обласної рад.
До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, благодійні фонди, їхні
об’єднання, що зареєстровані та діють в м. Миколаїв та області.

Вимоги до профілю організації, яка претендує на участь у проекті:
•

наявність статусу юридичної особи – сталої неурядової організації,
зареєстрованої в Україні, що займається розвитком міста та/чи громадською
освітою в Миколаївській області;

•

наявність необхідної інституційної бази (офіс, команда співробітників тощо);

•

досвід реалізації заходів у сфері урбаністики та громадської участі в
Миколаївській області;

•

безперервне надання послуг, щонайменше
триваліший період буде перевагою;

рік

операційної

діяльності,

Вимоги до подання заявок на участь у проекті:
•

Супровідний лист-мотивація про участь у програмі;

•

Деталізована інформація про профіль організації, включно з цілями та метою,
географічним покриттям, структурою членства тощо;

•

Подробиці про попередній досвід або участь у схожих проектах; необхідно
вказати період та місце виконання подібних завдань, а також результати й
оцінку їхнього впливу;

•

Резюме співробітників (координатор та бухгалтер), які виконуватимуть завдання
в рамках проекту;

•

Скановані копії витягу з державного реєстру підприємств та організацій і
статуту;

•

Фінансова звітність за останній рік (баланс та звіт про фінансові результати).

Завдання організації:
•
•
•
•
•

налагодження контактів та активізація співпраці з громадськими організаціями
та міськими радами в п'яти містах Миколаївської області;
розробка концепції співпраці з громадськими організаціями регіону;
організація та проведення 8-ми одноденних тренінгів та 8-ми тренінгів
тривалістю половина робочого дня для цільових груп;
організація та проведення двох міжнародних семінарів на тему “Урбаністика та
участь громадян у розвитку міста”:
обмін та комунікація з колегами в семи інших українських представництвах
проекту «Київський діалог».

Супровідний лист та опис профілю організації необхідно відправити електронною
поштою на адресу: lopashchuk@irf.ua.
Кінцевий термін подання документів – 22 квітня 2017 р.

