
АКТИВНА        
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ 

Моніторинг реформ 
державного управління  

Захист громадянських та 
соціальних прав 

Сприяння розвитку 
демократичних практик 

ПИТАННЯ В ЦЕНТРІ УВАГИ 

У ЦИФРАХ 

ПОКРАЩЕННЯ ПОСЛУГ  
Надання гуманітарної допомоги 

в зонах конфлікту 
Забезпечення базових послуг 

для невеликих спільнот 
Сприяння розвитку 

енергоефективності в містах 

 ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОГО ТА 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ 

Підтримування прозорого 
регулювання ринків 

Захист прав споживачів
Підтримування інноваційних 
організацій, що займаються 

задоволенням соціальних потреб 

ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 Нові масштабні  схеми грантів 

та ключова підтримка 
Формування громадської експертизи 

Спільні заходи в  співпраці з 
міжнародними партнерами 

МОЛОДІ ЛІДЕРИ  
Стипендії громадянського суспільства 

EU4YOUTH: підготовка молоді до участі 
в розробці політики  

Інвестування в розвиток 
молодіжних асоціацій  

Фінансування 260 нових проектів, 
що охоплюють більш ніж 600 організацій 

2014 2017

ЄС – ОСНОВНИЙ ДОНОР 
ПРОЕКТІВ З РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ 
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

#eapcivilsociety



МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СХІДНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

Проект, що фінансується Євросоюзом та 
надає підтримку організаціям громадянського 
суспільства

• Надання грантів ключовим організаціям 
громадянського суспільства 
• Проведення курсів електронного навчання та 
вебінарів, організація хакатонів, розробка нових 
онлайн-інструментів 
• Надання Стипендій громадянського суспільства 
молодим людям з метою підготовки політичних 
аналітиків та майбутніх лідерів 

Детальніша інформація: eapcivilsociety.eu

ПРИКЛАДИ 
В КРАЇНАХ 

В РОЗРІЗІ РЕГІОНУ 

БІЛОРУСЬ
Покращення умов життя 

соціально незахищених матерів 
та дітей у сільській місцевості 

через організацію навчання на теми 
бізнесу. Відкрито центри розвитку у 

12 населених пунктах та виділено 
180 000 євро у формі грантів 

для місцевих ініціатив.   

УКРАЇНА
Надання підтримки для 

Асоціації велосипедистів 
Києва, діяльність якої 

спрямована на посилення голосу 
велосипедистів та популяризацію 

їзди на велосипеді як сталого, 
безпечного та захоплюючого 

способу пересування в 
містах.     

ГРУЗІЯ 
Покращення 

можливостей для 
охорони здоров’я, освіти 

та розвитку матерів та дітей в 
Ахметі (регіон Кахетія). Проект 

передбачає реалізацію програм 
позашкільного розвитку 

та надання соціальної 
підтримки соціально 
незахищеним сім’ям.  

АЗЕРБАЙДЖАН
Навчання жінок-

підприємниць, які вирішили 
розширити свій бізнес, 

розпочати новий бізнес,  
подати заявку на отримання 

позики або взяти участь у 
місцевих виборах. 

ВІРМЕНІЯ  
Розробка інноваційної 

антикорупційної мобільної 
гри в співпраці з центром 

цифрового навчання TUMO. 
Гра демонструє наслідки 

корупції, а також заохочує 
розвиток соціальної участі та 

громадського активізму.

РЕСПУБЛІКА 
МОЛДОВА 

Розробка спеціалізованих 
послуг для людей з 

обмеженими можливостями 
в співпраці з  місцевими 

органами влади в шести 
регіонах Молдови.  


