https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZUudemrqj4tGdH_ICHTDgldoc0qJkVxQZ2p

Міждисциплінарний
науково-освітній центр протидії корупції –
перший в Україні науково-освітній міждисциплінарний
центр, де досліджують корупцію як суспільнополітичне явище та розглядають шляхи системного
запобігання середовищу, що сприяє корупції.

ПРОЕКТ

«ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ
РЕГІОНАЛЬНИХ / МІСЦЕВИХ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ГО»

Тренінг – семінар
Посилення спроможностей регіональних
ГО в сфері фандрейзингу

17 вересня 2020 року /Zoom-сесія/

Програма
Час

10:00 11:30

11:40 13:00
13:00 13:30
13:30 15:00

Тема

Загальні тенденції та ключові пріоритети
донорської фінансової підтримки ОГС
Світлана Куц
Ключові компоненти
вдалої грантової заявки
Ірина Негрєєва
 Перерва
Бюджетування
проектної заявки
Ірина Негрєєва

									
									
									
									

СВІТЛАНА КУЦ ,
працює в сфері розвитку громадянського
суспільства та філантропії в Україні з 1994
року.
Має вищу лінгвістичну освіту (Україна)
та спеціальну післядипломну підготовку
з питань філантропії та громадянського
суспільства (США).
Сьогодні - консультанка, тренерка, Голова Правління Інституту
професійного фандрайзингу, директорка українського представництва
International Fundraising Consultancy (Лондон , Мілан , Оттава ,
Амстердам , Київ , Цюрих , Нью -Йорк), членкиня Ради директорів
Європейської фандрайзингової асоціації в 2009-2015 роках.
Керувала більше ніж двадцятьма проектами в сфері розвитку філантропії
та громадянського суспільства, має зарубіжні наукові публікації та книги з
питань філантропії, фандрайзингу та громадянського суспільства, виступи
на конференціях за кордоном та Україні, є викладачем на міжнародному
та національному рівні. Засновниця конкурсу «Благодійник року (Україна
благодійна)» та Асоціації благодійників України.
Проводить більше 100 тренінгів в рік з питань: основи фандрайзингу,
стратегічне планування, адвокація, управління проектами, оцінка
організаційного потенціалу, комунікаційна стратегія, стратегія
маркетингу, та ін.

Ірина Негрєєва,
незалежний консультант з управління
проектами, моніторингу та оцінки
20-річний досвід програмного менеджменту
проектів технічної допомоги USAID, що
націлені на розвиток незалежних медіа,
розбудову громадянського суспільства,
малого та середнього бізнесу, реформування
уряду. Добре знання вимог та процедур донорських програм у роботі з
місцевими партнерами за підтримки USAID, DFATD (Canada), DRL, UNDP,
EU та інших.
Добре розуміється на проблематиці організацій громадянського
суспільства України, комунікації та зв’язків з громадськістю, реформуванні
державного сектору, медіа розвитку, допомоги ВПО та сектору малого та
середнього бізнесу. Має досвід організації та проведення соціологічних
досліджень - збирання даних, аналіз та звітування, зокрема національних
та регіональних опитувань методом особистого інтерв’ю, онлайн
опитувань, глибинних інтерв’ю, фокус груп та вторинних (кабінетних)
досліджень. Ефективний комунікатор, модератор та тренер, що завжди
орієнтується на потреби аудиторії. Гнучкий та ефективний менеджер з
орієнтацією на кінцевий результат.

