
АКТЫЎНАЯ 
ГРАМАДЗЯНСКАЯ ПАЗІЦЫЯ
Маніторынг дзяржаўных рэформ

Абарона грамадзянскіх і 
сацыяльных правоў

Папулярызацыя 
дэмакратычнай практыкі

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ 

У ЛІЧБАХ

ЛЕПШЫЯ ПАСЛУГІ   
Аказанне гуманітарнай дапамогі 

ў зонах канфлікту
Забеспячэнне базавых паслуг для 

малых супольнасцей
Папулярызацыя 

энергаэфектыўнасці ў гарадах

СУВЯЗЬ ГРАМАДСКАГА І 
ПРЫВАТНАГА СЕКТАРАЎ

Адстойванне празрыстага 
рэгулявання рынку

Абарона правоў спажыўцоў
Падтрымка інавацыйных 

арганізацый, якія задавальняюць 
сацыяльныя патрэбы

ЛЕПШАЕ КІРАВАННЕ
Новыя маштабныя грантавыя праграмы 

і асноўная падтрымка
Нарошчванне грамадзянскіх экспертных ведаў
Сумесныя дзеянні з міжнароднымі партнёрамі

МАЛАДЫЯ ЛІДАРЫ   
Стыпендыі грамадзянскай супольнасці

EU4YOUTH: Падрыхтоўка моладзі да палітыкі 
Інвестыцыі ў моладзевыя асацыяцыі 

Фінансуюцца 260 новых праектаў, 
якія ахопліваюць больш чым 600 арганізацый 

2014 2017

ЕС З’ЯЎЛЯЕЦЦА 
АСНОЎНЫМ ДОНАРАМ 
ДЛЯ ГРАМАДЗЯНСКАЙ 
СУПОЛЬНАСЦІ Ў КРАІНАХ 
УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

#eapcivilsociety



ФОНД ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ 
УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА 

Праект, які фінансуецца ЕС, скіраваны на 
падтрымку арганізацый грамадзянскай супольнасці

• Выдзяляе гранты ключавым арганізацыям 
грамадзянскай супольнасці
• Арганізуе электронныя навучальныя курсы і 
вебінары, хакатоны, распрацоўвае новыя анлайн-
інструменты
• Прапануе для моладзі Стыпендыі грамадзянскай 
супольнасці, навучаючы аналітыкаў і будучых 
лідараў

Больш інфармацыі: eapcivilsociety.eu

ПРЫКЛАДЫ 
З АСОБНЫХ 

КРАІН  

ВА ЎСІМ РЭГІЁНЕ 

БЕЛАРУСЬ
Паляпшэнне ўмоў жыцця маці 

і дзяцей ва ўразлівым становішчы 
ў сельскіх раёнах праз арганізацыю 

для іх бізнес-трэнінгаў. Цэнтры 
развіцця былі адкрытыя ў 
12 гарадах, на мясцовыя 

ініцыятывы былі выдзеленыя 
гранты на 180 000 еўра.   

УКРАІНА
Падтрымка Асацыяцыі 
веласіпедыстаў Кіева. 

Асацыяцыя намагаецца 
ўзмацніць голас веласіпедыстаў 

і папулярызаваць веласіпедны 
спорт як ўстойлівы, 

бяспечны і вясёлы спосаб 
перамяшчэння ў гарадах. 

ГРУЗІЯ 
Удасканаленне аховы 

здароўя, адукацыі і 
магчымасцей развіцця 

для маці і дзяцей у Ахмеце, 
Кахеція. Праект прапануе 

пасля-школьныя праграмы 
і сацыяльную падтрымку 

ўразлівых сем’яў. 

АЗЕРБАЙДЖАН
Навучанне для жанчын-
лідараў у сферы бізнесу, 

якія пашырылі свой бізнес, 
стварылі новы, падалі заяўкі 

на крэдыт і балаціраваліся 
на мясцовых выбарах.

АРМЕНІЯ  
Распрацоўка 
інавацыйнай 

антыкарупцыйнай мабільнай 
гульні ў супрацоўніцтве з 

лічбавым навучальным цэнтрам 
TUMO. Гульня дэманструе 

наступствы карупцыі, 
заахвочвае сацыяльнае 

ўзаемадзеянне і актывізм.

РЭСПУБЛІКА 
МАЛДОВА 

Развіццё спецыялізаваных 
паслуг для людзей з 

інваліднасцю ў партнёрстве 
з мясцовымі ўладамі 
ў шасці малдаўскіх 

рэгіёнах.   


