
 

 
 

СОЛІДАРНІСТЬ УКРАЇНА 
Сфери інтервенції Фондасіон де Франс (Fondation de France) 

 

Хто ми ? 
Провідна філантропічна мережа у Франції, Фондасіон де Франс, об’єднує благодійників, 
засновників, волонтерів та керівників проектів, щоб допомогти кожн_ій діяти якомога 
ефективніше задля спільного благополуччя. 
Фондасіон де Франс діє в контексті пост-надзвичайних ситуацій вже понад тридцять років 
(цунамі 2004 року в Південно-Східній Азії, землетрус на Гаїті в 2010 році і в Непалі в 2015 році, 
урагани в Вест-Індії в 2017 році або вибухи в Бейруті та криза Ковіду 2020 року). З огляду на всі 
ці катастрофи, єдина мета це задовольнити пріоритетні потреби найбільш постраждалих 
людей, покладаючись, зокрема, на місцеві асоціації.  

Що підтримує Солідарність Україна? 
Після російського нападу на Україну, понад 10 мільйонів людей, переважно жінки та діти, були 
змушені покинути свої домівки, а іноді й країну. 
Щоб допомогти їм, 28 лютого Фондасіон де Франс виступив із закликом до щедрості. Ця 
операція дає змогу фінансувати місцеві асоціації, які супроводжують біжен_ок у сусідніх 
країнах та переселен_ок в Україні. 
Відповідно до принципів інтервенції Фондасіон де Франс був створений комітет експертів-
волонтерів, який визначив два основні напрямки пріоритетних дій: 
. Реагувати на головні потреби та психосоціальну підтримку груп населення, які постраждали 
від конфлікту ; 

∙ Забезпечити більш стійку підтримку цим групам населення з точки зору житла, доступу до 

охорони здоров’я, освіти, захисту та правової підтримки, психологічної підтримки, а також 
доступу до інформації та документування порушень прав людини. 

 



 

Хто може подати заявку?  
Фондасіон де Франс в першу чергу підтримує проекти, представлені громадянськими 
організаціями/місцевими асоціаціями, які знають контекст та працюють з іншими 
організаціями та особами на місці. Міжнародні НУО, створені в Україні та сусідніх країнах, 
також мають право на участь, зокрема, якщо на їхнє фінансове становище вплинула криза. 
 

Що можна фінансувати? 
Пріоритет надається проектам, безпосередніми бенефіціарами яких є найбільш вразливі групи 
населення (діти, жінки, ЛГБТКІА, люди похилого віку/люди з інвалідністю, ізольовані групи 
населення), в Україні та сусідніх країнах. 
На додаток до медичної галузі, Фондасіон де Франс може розглядати всі сектори базових 
потреб (харчування, вода, гігієна та санітарія, освіта, психосоціальне та психічне здоров’я, 
повага до прав і захист вразливих груп населення тощо). Цінується врахування екологічних 
питань. Можливі всі види витрат (людські ресурси, включаючи їх підтримку, навчання, 
інструктаж, наставництво та відпочинок; придбання товарів та обладнання; інвестиції; 
транспорт; послуги; збори тощо). Гранти найчастіше становлять від 5 000 до 100 000 євро, 
залежно від потреб, управлінських можливостей організації та потенційного 
співфінансування. 
 

Як подати заявку? 
Ви можете завантажити та заповнити документи, доступні на нашому веб-сайті, та надіслати 
нам заявку на фінансування, бажано англійською чи французькою мовою, за такою адресою: 
solidariteukraine@fdf.org  
Ви також можете подати власні шаблони презентації для проекту та бюджету, надаючи таку 
інформацію: 
- Загальний контекст та визначені потреби 
- Презентація вашої організації та її місцевої імплантаціï  
- Презентація ваших дій (цілей, результатів, заходів), включаючи тривалість 
- Цільові аудиторії, методи відбору та кількість людей яким надали допомогу 
- Партнерство та координація з іншими місцевими організаціями (державними та приватними) 
- Сталість та перспектива розвитку проекту 
- Інтеграція питань навколишнього середовища (якщо має відношення до проекту) 
- Бюджет і план фінансування 
 

Після експертизи командою Фондасіон де Франс ці проекти подаються до комітету 
Солідарність Україна, до складу якого входять 8 експертів-волонтерів, який має регулярні 
зустрічі і пропонує Президенту Фондасіон де Франс обрані проекти для отримання грантів. 
Для додаткової інформації, будь ласка, надішліть повідомлення за адресою: 
solidariteukraine@fdf.org 
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