Гранти на персональні проєкти
Проєкти, які ми підтримали

Культура та креативні індустрії
Будчик Мирослава, Луцьк
«Інтерактивна культура» - проект зі створення ігор у мобільному
додатку та отримання фахових навичок та європейського досвіду із
застосування їх у бібліотеках Європи
Булига Стефан, Рівне
Онлайн-майстерклас від Роланда Хендрікса та онлайн-концерт в залі
камерної та органної музики Рівненської філармонії
Гаврилова Катерина, Полтава
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Створення інтерактивної моновистави про трансформацію образу
мислення українця через досвід проживання у багатонаціональній
спільноті.
Головачова Олена, Херсон
Створення навчального курсу та організація школи "Розвитку
особистості та акторської майстерності" для непрофесійних акторів з
залученням спікерів із ЄС та Великої Британії.
Джугастрянська Юлія, Київ
Ознайомлення бібліотекарів із концепцією reading brain; опитування
читачів бібліотек за 2 анкетами: психотип читача і книжкові враження; за
підсумками проробленої роботи - написання у співавторстві з
залученими бібліотекарами 2 статей та підготовка 1 виступу на
профільній конференції для бібліотечних працівників
Дорогой Павло, Харків
Фотопроєкт-дослідження «Архітектура пізнього соціалізму в Україні та
Чехії» передбачає проведення дослідження, фотографування
архітектури пізнього соціалістичного періоду в Україні та Чехії,
підготовку виставки у Брно, що увійде до культурної програми Року
Харкова у Брно, організованого міською адміністрацією

Дуракова Любов, Ужгород
Консультація від відомої польської сценаристки щодо повнометражного
ігрового фільму "На перетині", що надасть можливість підготувати
проєкт до міжнародних пітчингів та лабораторій.
Журавкова Юлія, Київ
Розробка драматургії та створенні лібрето новаторської камерної
україно-німецької опери на тему кліматичних змін у співпраці з
німецьким композитором в діджитал-форматі.
Івченко Галина, Київ
Метою персонального проєкту є отримання організаторкою проєкту
фахових навичок та європейського досвіду застосування електронного
квитка в бізнес-процесах музеїв. Конкретним результатом проєкту стане
методичний інформаційно-навчальний курс «Електронний квиток для
музеїв та закладів культури», розміщений на загальнодоступному
новоствореному онлайн-порталі.
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Касперович Олена, Харків
Організаторка проєкту організує та проведе персональні виставкові
проекти художників з Великої Британії та України для галерей-вітрин
магазинів Харкова.
Кобринович Марта, Львів
Створення аналітичного огляду-мапування наявних операторів
екосистеми підтримки креативних індустрій на державному та
місцевому рівні, порівняння з практиками ЄС.
Коноплянникова Катерина, Одеса
UA/UK Moving Image project - це адаптивний варіант колаборації для
обміну кураторським досвідом, популяризації української та британської
фотографії через процес інтеграції в публічний простір.
Коробко Марія, Київ
Мапа перших побачень - дослідження романтичних публічних просторів
Києва, пошук кластерів перших зустрічей, аналітика характеристики цих
місць та створення інтерактивної мапи

Кошман Андрій, Київ
Створення, запис та онлайн промоція 12 камерно-вокальних творів
сучасних українських і данських композиторів у країнах ЄС та Україні.
Левицький Дмитро, Київ
“A Course on Creating Audio Walks in Urban Spaces” – це навчальний курс
зі створення аудіопрогулянок у міському просторі. В рамках проєкту
буде створено 5 навчальних аудіопрогулянок у 5 районах міста Києва
Лихоманенко Сергій, Київ
Проєкт має на меті створити редакцію партитури та партій для
симфонічного оркестру концерту “Український” (Сoncerto Ucraino)
видатного італійського композитора, - Габріеле Денаро (Італія), що
написаний у 2019 році для камерного оркестру
Лібет Наталія, Київ
Участь у навчальній програмі для незалежних кінопродюсерів
EURODOC21 з метою популяризації українського кіно в ЄС через
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розширення мережі контактів з колегами та підвищення професійної
кваліфікації із створення українського кіно.
Мирошников Олексій, Херсон
Експериментальний проєкт створення VR-відео, де за допомогою
інструментарію плейбек-театру розповідаються історії та
розкриваються різні культурні та соціальні аспекти міста та його
мешканців.
Михайлюк Ольга, Київ
Створення відеоверсії мультимедійного колажу "rememberMINT" поєднання відеодокументації перформансу, музики, фото, інтерв’ю з
фокусом на питаннях пам’яті та усвідомлення досвіду, а також на
взаємовпливі людини й довкілля в умовах збройного конфлікту (з
перекладами польською і англійською); презентації в Україні та Польщі
(онлайн).
Музика Денис, Київ
Розвиток напрямку contemporary jewellery в Україні та промоція в
країнах ЄС українського продукту через участь у найвпливовіших подіях
сфери

Ничай Людмила, Київ
Проєкт з дослідження кейсів якісних онлайн арт-резиденцій,
налагодження зв`язків з найбільшою мережею ResArtis, Міжнародна
онлайн конференція та презентації успішних кейсів для українських
культурних менеджерів.
Овчінніков Антон, Київ
Інтердисциплінарний проект, що досліджує феномен понять "свій/
чужий" у сучасному світі, результатом якого стануть аудіовізуальна
мультимедійна інсталяція, мобільний застосунок та перформанс
(онлайн та офлайн).
Овчіннікова Станіслава, Київ
Am I dead yet? - проєкт з дослідження впливу ментальних захворювань
на ставлення людини до смерті. Результатом буде створення виставки
фотографій з аудіо-інсталяцією та проведення циклу лекцій.
Олексюк Світлана, Київ
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Проєкт складається з 5-х міжнародних онлайн-конференцій, створення
перформансу, зйомки відео процесу підготовки та самого
перформансу, створення короткого відеофільму з відзнятого матеріалу,
презентація відеофільму
Підгайний Іван, Київ
Проєкт передбачає створення онлайн-курсу зі скульптури,
використовуючи знання, отримані на курсі викладача та скульптора
Scott Eaton з Великої Британії у поєднанні з власною методикою
викладання.
Поліщук Кирило, Кропивницький
Створення 10 відеопоетичних робіт, в основу яких ляжуть вірші 5
польських та 5 українських поетів у взаємних перекладах та з
англійськими субтитрами.
Правило Олена, Київ
Cтворення додатку для мобільного телефону на базі проведеного
дослідження з кращих практик проєктів в культурі та креативних
індустріях ЄС, Великобританії, України та країн Східного Партнерства.

Сиволап Христина, Київ
Консультація від досвідченої скрипт-докторки з Німеччини щодо
сценарію українського фільму "Рання Пташка", яка допоможе
підготувати його до міжнародних пітчингів та лабораторій, збільшити
кінофестивальний потенціал проєкту. Організаторка проєкту –
співсценаристка та режисерка майбутнього фільму «Рання пташка»
Сигарева Оксана, Харків
Розробка VR досвіду Up in the Air VR спільно з командою VR HAM!,
Гамбург, та cерія освітніх подій у вигляді відкритих лекцій про створення
VR фільмів в рамках Міжнародного фестивалю документального кіно
Docudays UA.
Склярська Наталія, Київ
Серія онлайн тренінгів, щодо базових засад функціонування вуличного
театру з метою створення аматорського вуличного театру в Києві,
підготовка та проведення вуличної вистави
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Супрун-Живодрова Анастасія, Київ
Створення короткометражного документального фешн-фільму та
інтерактивного навчального курсу в пригодницькому жанрі про
старовинну українську вишивку для митців у сфері дизайну та моди з
ЄС.
Тужиков Андрій, Чернівці
“Слідами Емінеску” - проєкт зі створення додатку доданої реальності
(AR), у якому у пов'язаних з місцями поета Міхая Емінеску локаціях
Чернівців поезії виринатимуть понад міським простором.
Уманська Анна, Київ
Дослідження архівів єврейських письменників: опрацювання спадщини
Йосифа Бухбіндера
Чепурний Дмитро, Київ
Проведення міжнародного кураторського семінару в партнерстві з
Easttopics (Будапешт), підготовка та видання англомовної версії
Кураторського посібника та створення веб-сайту

Черепушко Ярослав, Київ
Twins Dreams - проєкт із створення VR-екскурсій про нереалізовані
плани перебудови Києва (соцреалістичні проекти) та Берліна (проекти
Шпеєра); в рамках проєкту автор проведе низку консультацій з
істориками, архітекторами та музейниками.
Чубко Олександр, Київ
Перший український проєкт на CEE Animation Workshop: навчання,
розвиток співробітництва та промоція української анімації у Європі.

6

Освіта
Адамчук Леонора, Київ
Онлайн-навчання організаторки проєкту на курсах з апітерапї, та
створення онлайн-платформи професійної освіти для жінок-пасічниць
через обмін досвідом з колегами з ЄС
Бочаров Антон, Київ
Навчання організатора проєкту та створення курсу «Сучасні методи
аналізу на прикладі даних з екології»
Боярська-Хоменко Анна, Харків
Навчання проєктному менеджменту в Нідерландах (онлайн) з тим, щоб
після цього розробити та впровадити навчальний курс для викладачів,
аспірантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди та опублікувати навчальнометодичний посібник
Ващук Дмитро, Хмельницький
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Створення відеоуроків-екскурсій по замках Західного Поділля, що
включатимуть інтерв'ю з відомими істориками та археологами.
Висоцький Володимир, Київ
Розробка онлайн-курсу з урбаністики для старших школярів (підлітків).
Курс має на меті сприяти формуванню у школярів активної
громадянської позиції, розуміння сталого міського розвитку та
компетенцій для реалізації своїх ідей.
Войчук Максим, Луцьк
Систематизація та удосконалення існуючих, а також інтеграція кращих
європейських практик викладання бізнес-освіти, як початкового етапу
створення університетського академічного стартап-інкубатора. В
рамках проєкту організатор проєкту розробить концепцію стартап
школи.
Волинський Богдан, Харків
Проєкт "Домашні уроки" — це серія онлайн-занять з архітектури для
дітей, яка допоможе їм зрозуміти професію та її цінності для 21 століття.

Воротникова Ірина, Київ
Створення 30-годинного дистанційного курсу для вчителів міста Києва з
впровадження STEM освіти на основі європейського досвіду
використання платформ віртуальних лабораторних робіт, систем
підтримки дистанційного навчання.
Драник Тетяна, Київ
Мета проєкту - розробити діючий інтегрований урок з курсу
«Мистецтво» для закладів загальної середньої освіти з метою
популяризації мистецтва, його адаптації у сприймані молодшими
школярами та підлітками, виховувати зацікавленість до розвитку
симфонічної музики серед підростаючого покоління як всебічно
розвиненої особистості.
Клебан Юрій, м. Острог, Рівненська область
Навчання на онлайн-курсі, розробка та проведення навчального курсу
“Підготовка, обробка та ефективне використання даних для наукових
досліджень (на базі мови R)”
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Клименко Ольга, Київ
Вивчення досвіду з впровадження та інтеграції основ програмування
(кодування, робототехніка) у навчальні програми закладів дошкільної
освіти. Презентація напрацювань колегам з муніципального дитячого
садочка №636 Києва з подальшою апробацією.
Колодяжна Вікторія, Луцьк
Проект направлений на впровадження Орф підходу для людей з
інвалідністю за допомогою консультацій іноземного тьютора,
проведення серії майстер-класів для педагогів та створення
навчального посібника.
Орлик Тетяна, Київ
Розвиток навичок спікера через навчання на шведській освітній
платформі, проведення безкоштовного онлайн-заходу на основі
отриманих знань
Постольник Сергій, Житомир
Підвищення кваліфікації у галузі мехатроніки завдяки курсам з ЄС з
метою створення центру мехатроніки та автоматизації для навчання та
експериментальної діяльності.

Солдатенко Ірина, Харків
Проєкт спрямований на формування антикорупційної культури молоді
України через освітні заходи. Cерія консультацій та рекомендацій від
британских тьюторів з розробки програми власного навчального курсу,
створення навчального курсу "Розвиток організаційної культури і
попередження антикорупційних практик"
Ступак Оксана, м. Слов'янськ, Донецька область
Проведення онлайн воркшопів фахівцем Університету Масарика (Чеська
Республіка) для впровадження сучасних цифрових інструментів в
освітні курси для здобувачів педагогічних університетів та розробка
онлайн посібника.
Цибалова Людмила, смт.Ялта, Донецька область
Вивчення та впровадження досвіду фахівців освіти з країн ЄС щодо
використання гейміфікації в процесі вивчення англійської мови;
презентація напрацювань колегам з України; випуск навчального
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посібника.
Чекачков Ігор, Харків
В результаті проекту разом з Британським фотомитцем Марком Невілом
організатором проєкту буде розроблено новий формат навчальної
системи в Chekachkov Photo Academy - менторську програму, яка не
тільки сприятиме швидшому пошуку власної візуальної мови
фотографів-початківців, а й буде впливати на розвиток творчості
менторів
Шмаргальов Андрій, Київ
"Школа якості медичної освіти: європейський аспект" - це
інформаційний майданчик, на якому викладачі медичних університетів
зможуть покращити професійні навички, вивчити та використати кращі
практики європейської системи медичної освіти, покращити якість
викладання та управління у медичних вишах.
Шидловський Павло, Київ
З допомогою новітніх досягнень колег з ЄС в галузі дослідження
первісності та палеоекології буде створено мультимедійний навчальний
курс «Природа і суспільство первісної Європи».

Штурхецький Сергій, с. Колоденка, Рівненська область
Проєкт полягає у підвищенні професійної кваліфікації журналістів/
журналісток місцевих видань Рівненщини і України через формування
резилієнсу (опірності) до фейкової інформації шляхом створення
програми і апробації тренінгу та відкритого онлайн-курсу. Буде
здійснено розробку і апробацію на групі журналістів програми онлайнтренінгу із формування опірності журналістів/ журналісток до фейкової
інформації (комунікаційний та психологічний аспекти); буде розроблено,
записано та поширено міні онлайн-курс для журналістів/журналісток із
формування опірності до фейкової інформації.
Юрчак Наталія, м. Ірпінь, Київська область
Розробка інноваційного навчально-ігрового курсу для дощкільнят та
молодших школярів, який передбачає здобуття інтегрованих знань
через бліц-лекторії з культурної спадщини Київщини, серію ігор та
екскурсій регіоном
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Яроцька Тетяна, Київ
Підготовка і проведення онлайн тренінгу щодо міжнародної співпраці
фахівців податкової служби на основі українського законодавства та
міжнародних угод.
Бабич Наталія, Київ
Вивчення практик впровадження програм раннього втручання та
розробка навчальних матеріалів.
Гриб Світлана, м. Дергачі, Харківська область
Серія консультацій з німецьким експертом для створення курсу з
сучасних методик викладання фінансової грамотності, спрямованого на
українських вчителів середньої школи, та подальше проведення
пілотного навчання.
Ковальова Олена, м. Краматорськ, Донецька область
Вивчення досвіду колег з ЄC та Великої Британії, опанування сучасними
освітніми технологіями і створення власних навчальних курсів з
інклюзивної освіти та STEAM підходу у навчанні.

Кривоногова Оксана, Одеса
Створення онлайн-курсу "Комунікація - це не лише слова" для фахівців
інклюзивної освіти.
Ліхачова Олеся, Харків
Розробка комплекту інклюзивних ігор та їх презентація в Україні й
Польщі для розширення спектра дозвіллєвої діяльності школярів з
нормою та з порушеннями розвитку.
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Медицина та охорона здоров’я
Артьомова Наталія, Полтава
Проєкт полягає в створенні інформаційної платформи у форматі
окремого YouTube-каналу, де будуть розміщені короткі відео-лекції (6-10
хвилин) з використанням візуалізації для батьків педіатричних
онкопацієнтів з метою надання доступу до інформації щодо основних
питань педіатричного раку, яка ґрунтується на сучасних дослідженнях в
сфері дитячої онкології та гематології, та буде адаптована для людей
без фахової медичної освіти.
Вітрова Юлія, Вінниця
Навчання на курсі від європейських практиків International Schroth
Three Dimensional Scoliosis Therapy для вивчення методики Катерини
Шрот. На тренінгу розглядаються теоретичні і практичні аспекти
консервативного лікування сколіоза.
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Вус Вадим, с. Карпилівка, Рівненська область
Проходження європейських курсів з ультразвукової діагностики
123sonography від медичного університету Відня та проведення занятьтренінгів з лікарями ПМД для передачі отриманих знань з основ УЗД
Долинна Олена, Вінниця
Створення інформаційного ресурсу для підтримки самостійної
реабілітації осіб з COVID19 та реконвалесцентів
Лєдник Юлія, м. Краматорськ, Донецька область
Проєкт, націлений на лікарів та інтернів Донецької області, які мають
бажання покращити знання у сфері діагностування патології за
допомогою КТ та МРТ.
Пастернак Ольга, Львів
Навчання організатора проєкту з метою здобуття навиків пренатальної
діагностики та вдосконалення навиків постнатальної діагностики вад
серця та центральної нервової системи у плода і новонародженого
Сапон Дарія, Київ
Онлайн-тренінг для посилення спроможності лікарів-психологів,
психологів, психотерапевтів, які працюють на базі медичних закладів, у
наданні послуг психічного здоров’я ветеранам АТО/ООС.

Слугоцька Ірина, Івано-Франківськ
Проект передбачає підвищитити знання та навички з базових питань
нутріціології в паліативній допомозі через консультації від експерта
ВООЗ з паліативної допомоги, керівника Академії паліативної допомоги
Йоганес-госпісу (м.Мюнстер, Німеччина)
Солодовська-Кольцова Мар'яна, Львів
Розробка та реалізація онлайн-навчання навиків серцево-легеневої
реанімації від медичних експертів з Польщі для викладачів медичних
коледжів та інтерактивні практичні заняття від викладачів для
медсестер кількох районів Львівської області
Шаргородська Євгенія, Львів
Створення першого українського проекту з дослідження асоціацій та
причинно-наслідкових зв'язків між нудотою та втратою вагітності з
використанням широкомаштабних даних української когорти LUCAR і
Британського біобанку.
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Балясна Олександра, Київ
Створення введення до авторського курсу з індивідуалізованого
виходжування передчасно народжених дітей за програмами NIDCAP та
FINE, що враховує індивідуалізовані потреби немовлят із залученням
топових міжнародних експертів та лідерів думок ключових організацій в
цьому напрямку.

Медіа
Даюб Діана, Київ
Серія подкастів про підприємництво та професії «Вийди і зайди
нормально», що допоможуть людині на роздоріжжі визначитися зі своїм
професійним шляхом. Подкасти виходитимуть у форматі інтерв’юрозмов із підприємцями, представниками професій.
Дворянин Парасковія, Львів
Авторка проєкту разом з мистецькою організацією та журналістами з
Польщі проведуть медіа-лекторій, медіа-майстерню та змоделюють
ситуації на основі запитів культурного середовища, отриманих в
інтерв'ю.
Зубова Анастасія, Кропивницький
Запуск подкасту з судової журналістики «JusticePodcast» (JCast). На
прикладі резонансних справ досліджуватиметься системність проблем
у судовій і правоохоронній галузі України та пропагуватиметься їхнє
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реформування.
Кіндрат-Антонюк Іванна, м. Здолбунів, Рівненська область
Авторка проєкту втілить “Школу культурної журналістики” - навчання
для регіональних журналістів та журналістів ОТГ на тему культурної
журналістики
Мальченко Валерія, Дніпро
Supermova - це трисерійне дослідження про те, як нові медіа змінюють
формат взаємодії між людьми.
Насадюк Євген, Київ
Серія відео-інтерв'ю з українськими і європейськими митцями, які
створюють імерсивні проєкти у сфері VR, 360° та онлайн присутності.
Олексій Роман, Вінниця
Метою проєкту є обмін досвідом та отримання консалтингових послуг
від представників європейських медіа щодо впровадження нової
бізнес-моделі з оплатою читачами доступу до деяких статей медіа
через систему PayWall.
Шиллер Валерія, Київ

В рамках проєкту організатор проєкту планує запросити п’ять
європейських арт-критиків, чия діяльність пов'язана з організацієюпартнером, для написання п’яти аналітичних статей про практику
сучасних українських художників.
Яніцький Андрій, Київ
Cерія з 4-5 онлайн-виступів на тему застосування штучного інтелекту у
медіа в рамках Ukrainian Journalism AI Day з трансляцією події онлайн з
українським перекладом.
Толорая Ліка, Дніпро
Створення медіасайту "Спільнота" за принципами конструктивної
журналістики. Проєкт має за мету залучити громадянську спільноту для
спільного пошуку рішень суспільних проблем.
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Соціальне підприємництво
Бабенко Крістіна, Харків
Цей проєкт - програма професійного розвитку організатора проєкту
через участь в онлайн-тренінгу для фасилітаторів за методикою LSP та
розробку авторського воркшопу для підприємців та/або викладачів.
Вавдіюк Наталія, Луцьк
Проєкт спрямований на розвиток сільських соціальних підприємств у
Луцькому районі Волинської області. Воркшопи будуть проведені
організатором проєкту разом з менторами та соціальними
підприємцями-фасилітаторами з Великобританії. Проєкт складається з
трьох блоків воркшопів, підсумкового пітчінгу проєктів та буде
проведений на базі Луцького національного технічного університету.
Гулевська-Черниш Анна, Київ
Проєкт передбачає переклад на українську мову посібника "Maximise
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Your Impact: a Guide for Social Entreprenuers" та участь у тренінгу Social
Value and SROI Practitioner Training
Кулакова Вікторія, м. Нова Каховка, Херсонська область Організаторка
проєкту отримає консультації та вивчить досвід організацій з підтримки
соціального підприємництва з Великобританії, Німеччини та Сербії
Маклюк Юлія, м. Ірпінь, Київська область
Онлайн навчання організатора проєкту із оцінки екологічного сліду та
проведення серії вебінарів і консультацій для українських соціальних
підприємств
Тульчинська Ганна, м. Нікополь, Дніпропетровська область
Проведення онлайн-конференції (серії заходів) по обміну досвідом з
Латвийскою Асоціацією Самаритян (керівник - Андріс Берзинс) та
навчання ефективної співпраці з муніципалітетами
Усатенко Ганна, Київ
Мета активності - ознайомлення з провідним єропейським досвідом з
використання асистивних техологій для реабілітації людей з
порушеннями мовлення та поширення досвіду онлайн через освітню
платформу та низку безкоштовних вебінарів для спільноти споживачів
«ДивоГра».

Гук Любов, Київ
Розробка онлайн стартап курсу для людей старшого віку організатором
проєкту – Е-освіта та підтримка для осіб віком 50+, які хочуть почати
власний бізнес і не знають з чого почати.
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Робота з молоддю
Бортніков Денис, Київ
Проект спрямований на роботу з молоддю в СЖО для їх життя зі
стресом через Mindfulness-based stress reduction (MBSR) – або
Програма зниження стресу заснована на усвідомленості.
Дементьєв Владислав, Київ
Проєкт спрямований на розширення доступу молодих українців до
участі у міжнародних програмах обміну ЄС. В рамках проєкту буде
розроблено спеціальний навчальний курс та проведено тренінг.
Конопляна Юлія, Київ
Створення першої в Україні спеціальної підліткової програми на
фестивалі “Книжковий Арсенал” з менторською підтримкою кураторки
підліткової програми Вільнюського книжкового ярмарку і серії публікацій
про неї.
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Маркелюк Анастасія, Херсон
Проведення серії нетворкінгових зустрічей з молодіжними організаціями
з Чехії та Румунії та з їх допомогою створення етнографічного маршруту
Мартинчук Інна, Рівне
Створення міжкультурного молодіжного словацько-українського мосту
«Бардіїїв - Варковичі» та запуск інтернет-платформи "Згадаймо для
майбутнього" для постійної комунікації між словацькою та українською
молоддю.
Ходаков Олег, Вінниця
Debate+ - проект, спрямований на встановлення та розвиток
партнерства з міжнародними дебатними організаціями ЄС і Великої
Британії.
Андрух Сергій, Запоріжжя
Обмін досвідом та успішними практиками роботи з молоддю між
експертами і початківцями Польщі та України, їх ґрунтовне засвоєння під
час планування та реалізації міні-проєктів.

