
 
 

Конкурс грантів  
на проведення освітньої кампанії щодо зміни клімату та адаптації 

Національний екологічний центр України оголошує конкурс на проведення освітньої кампанії для 

школярів та молоді щодо зміни клімату та адаптації у рамках проекту «Climate Forum East II» (CFE 

II), який фінансується Європейською Комісією, Австрійською Агенцією з Розвитку та Австрійським 

Червоним Хрестом. 

Участь у конкурсі відкрита для громадських організацій, які мають цікаві креативні ідеї щодо 

підвищення рівня інформованості школярів та молоді з питань зміни клімату та адаптації і бажає їх 

реалізувати. 

Очікується, що у рамках кампанії буде розроблено та реалізовано інноваційні освітні заходи за 

наступними напрямками: 

- підвищення обізнаності з питань екологічних, соціальних і економічних викликів, які виникли 

внаслідок зміни клімату; 
-  підвищення обізнаності щодо адаптації до зміни клімату. 

 

Жодних обмежень щодо форм та видів освітніх заходів немає. 

Заходи повинні враховувати національні аспекти зміни клімату, бути спрямовані на підвищення 
громадської активності та посилення громадського діалогу у питанні попередження подальшої зміни 

клімату та адаптації. 

Очікувані результати: розроблені на основі інноваційних методик та підходів освітні матеріали, 

спрямовані на підвищенні рівня інформованості школярів та молоді з питань зміни клімату та 
адаптації; реалізація освітніх заходів для школярів та молоді з викоританням розроблених матеріалів. 

 

Термін реалізації заходів освітньої кампанії – до 15 місяців (січень 2016-березень 2017). 

Для участі у конкурсі учасники мають представити наступне: 

1. Заповнену Аплікаційну форму (див. додаток), яка включає:  

 Інформацію про учасника конкурсу; 

 План проведення освітньої кампанії та короткий опис заходів. Наявність чорнових розробок 

(планів, малюнків, креслень) вітається; 

 Опис цільової аудиторії (вік, рід занять, кількість. Наприклад: підлітки 15-17 років, учні 

старших класів, 300 осіб); 

 Пояснення яким чином проведена освітня кампанія вплине на підвищення обізнаності цільової  

аудиторії у питаннях зміни клімату та адаптації, а також як це можна виміряти. 

2. Розрахунок бюджету включно з вартістю проїзду/проживання/добових, якщо передбачаються 

відрядження, та вартістю витратних матеріалів (див.додаток). 

3. Копії реєстраційних документів. 

Письмові документи мають бути надіслані на e-mail адресу: an@necu.org.ua. Термін подачі 

пропозицій до 20 грудня 2015 року (23:59 за київським часом). Заявки, подані після вищевказаного 

терміну, не будуть представлені на розгляд конкурсної комісії. 

Протягом 20-30 грудня 2015 року кандидати, які пройдуть попередній відбір, будуть запрошені для 

проведення презентації своїх матеріалів до офісу НЕЦУ або на скайп-конференцію.  

Всі учасники конкурсу, які представили свої пропозиції у межах зазначеного терміну, будуть 

проінформовані про прийняте рішення після 30 грудня 2015 року. 

Контактна особа: 
Надія Артем’єва, експерт НЕЦУ з питань адаптації до змін клімату 

тел. 097 90 20 805, e-mail: an@necu.org.ua 


