Лоюк І. #ШУКАЄМО_КОШТИ: Збірник фондів за різними напрямками
соціальної активності. - Київ, - Серія “Посібники для неурядових організацій” 2018р. - 27с.
Збірник створено для надання допомоги інститутам громадянського суспільства в
пошуку фінансування на соціально важливі проекти. Збірник містить перелік
фондів які тримають Україну у своєму фокусі та можуть надати фінансування
для українських організацій. Інформація у Збірнику згрупована за напрямками
соціальної активності.
Збірник розповсюджується Благодійною організацією "Благодійний фонд "СВОЇ" в
рамках проекту “Мережа громадських консультантів “СВОЇ”, що реалізується за
підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки / Ministry of Foreign
Affairs of the Czech Republic.
Збірник підготовлено Громадською Організацією “Простір можливостей” в
рамках партнерства з Громадською мережею “СВОЇ”

.

The information and views set out in this document are those of the author(s) and do not necessarily reflect
the official opinion of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
Інформація та погляди, викладені в даному документі є думкою автора і не обов'язково відображає
офіційну позицію Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.
Информация и взгляды, изложенные в этом документе являются мнением автора и не обязательно
отражает официальную позицию Министерства иностранных дел Чешской Республики

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА про те, що сказати донору щоб Вам дали кошти або чому донори
мене не люблять
І. ФОНДИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬ ПРОЕКТИ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ІІ. ФОНДИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬ ПРОЕКТИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
ІІІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
IV. ФОНДИ У СФЕРІ ОСВІТИ
V. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ
VІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
VІІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЖІНОК ТА
ҐЕНДЕРУ
VІІІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ПОБУДОВИ МИРУ ТА
РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ
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ІХ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ТА ПРИТУЛКОМ
Х. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПЕРЕДМОВА
Багато невеликих організацій, які працюють на місцевому рівні, з нетерпіння чекають перший грант
для розширення своїх проектів. Але після того, як відправлено безліч запитів на фінансування та
отримано десятки відмов, Ви намагаєтесь зрозуміти - ЧОМУ?
ЧОМУ? Донору не подобаються невеликі організації? Донори зацікавлені в фінансуванні лише
великих, добре організованих НУО? Не обов’язково! Насправді, безліч невеликих організацій
фінансуються донорами у всьому світі.
Тому причину, через яку вас ігнорують або відхиляють не у відношенні донора, а швидше за все у
Вашій спроможності, стратегії та напрямку зусиль.
Якщо Ви згадаєте причини відхилення Ваших пропозицій і продовжити працювати в тих сферах,
де Ви можете покращити ситуацію, Ви маєте можливість стати однією з успішних організацій.
Ось деякі з основних ПРИЧИН, через які Вашу пропозицію відхиляють чи ігнорують:
Донори отримують великий обсяг заявок та можуть фінансувати лише частку тих,
хто відповідає всім вимогам.
Так, в середньому, донор може задовольнити 1-2 заявки зі 100, пам’ятайте це при зверненні і
зрозумійте: Ви не єдина організація, яка пропозиція якої відхилена.
Ви не виконали умови конкурсу.
Донори мають спеціальні вказівки щодо подання заявки, включаючи країни та теми, що
фінансуються, мінімальну та максимальну суму гранту, тип заявки, обмеження сторінок, терміни
подання заявки та багато іншого. Якщо Ви не дотримуєтесь цих правил, Вас точно буде відхилено.
Ви звертаєтесь не до того донора.
Деякі організації вважають, що можуть направляти заявки до будь-якого донора, “засипаючи” всіх
своїми пропозиціями. Ніщо не може бути далі від істини, ніж це. Ваш шанс на успіх за допомогою
цього підходу, в основному, дорівнює нулю. Набагато краще було б витратити час та зусилля на
дослідження донорів, які добре підходять для проекту та зосередитись на тих, кого обрали.
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Ви запитуєте фінансування за допомогою електронного листа.
Короткі електронні листи з проханням про фінансування ніколи не будуть успішними. Для донора
це холодна електронне посилання з 30 таких же, що приходять щодня. Вони навряд чи будуть
колись прочитані.
Ви все кидаєте після першої спроби.
У вас є організація, яка робить чудову роботу і донор відповідає, однак, він все одно не фінансує
проект. Отримання фінансування вимагає часу, зусиль і великої наполегливості. Не здавайтеся
занадто швидко. Знову зверніться до донора трохи пізніше. Подивіться, чи існує інший підхід, який
може спрацювати. Іноді може знадобитися роки, перш ніж досягти успіху з конкретним донором.
Ви маєте низький потенціал для збору коштів.
Якщо Ви не знаєте основних методів збору коштів, таких як належне дослідження донорів,
залучення та створення мереж та розробка високоякісних пропозицій, то Вас відхилять. Є багато
ресурсів, доступних в Інтернеті або навіть у вашій спільноті, які можуть збільшити Вашу
спроможність та допомогти на шляху до успіху.
Хоча ваш проект може бути дуже важливим і корисним, він конкурує з багатьма іншими
фантастичними проектами у всьому світі. Немає жодних гарантій для будь-якої організації, що
вона буде фінансуватися, незалежно від проекту. Донор Вам нічим не зобов’язаний. Необхідно
прикласти зусилля та відданість вашим зусиллям для отримання коштів. У засобах отримання
коштів немає рецептів і Вам потрібно буде витратити час і зусилля на визначення свого шляху для
отримання гранту.

Насправді донори не не люблять Вас. Але донори можуть не помічати цінність, яку
пропонує Ваша організація, оскільки Ви не довели достовірність того, що Ваша організація
дійсно має цінність.
Це важкий висновок, але розуміння цього підвищить Ваш успіх!

Як працювати з посібником.
Пошук донорів
! Важливим є постійне вивчення донорів, які надають фінансування.
!! Не намагайся надсилати запити широкій групі донорів. Це може викликати недовіру до Вашої
організації, яка може сприйматися як шахрайська.
!!! Визначте декілька спонсорів, які мають інтереси, які відповідають Вашим цілям, розробіть
первинний "перспективний" список від 10 до 15 донорів.
!!!! Наступним кроком мають стати глибокі дослідження донорів та скорочення списку до 3 або 4
організацій, до яких ви можете звернутися.
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Як подати заявку на отримання коштів
1. Виберіть донора. Спробуйте отримати більше інформації про нього, про процедури прийому
заявок та інше. Дізнайтеся, до якої особи слід звертатися щодо фінансування, щоб звернутися
особисто. Звернення через особисті контакти працює найкраще.
2. Напишіть листа особі яка займається питаннями фінансування. Назвіть себе в листі та коротко
розкажіть про вашу організацію, її цілі та наміри. Запитайте інформацію про процедури, які
потрібно виконати.
3. Приблизно через тиждень після того, як ви надіслали лист, подзвоніть і запитаєте, чи його було
отримано. Це потрібно не стільки для того, щоб переконатися, що лист взято до роботи, але й як
підстава для обміну інформацією. Особисті відносини дуже важливі для збору коштів. Здійснюючи
телефонний дзвінок, Ви отримуєте шанс більше зрозуміти працівників фонду і показати свою
власну зацікавленість.
Якщо Ви звертаєтесь до міжнародного донора, напишіть повідомлення електронною поштою. І ще
один лист, щоб переконатись, що ваша заявка була отримана та щоб показати свою мотивацію.
Очікуючи, відповідь, Ви можете підготувати наступну інформацію, яку донор, швидше за все,
захоче дізнатися:
• цілі та задачі організації;
• бенефіціари;
• кількість людей яким хочете допомогти та їх структура;
• опис проекту, загальний план реалізації, регіон впровадження;
• стосунки з іншими організаціями, органами влади, наявність партнерства з бізнесом
• перелік та кваліфікація співробітників;
• бюджет (основні суми витрат), власні джерела фінансування.

І. ФОНДИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬ ПРОЕКТИ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ABILIS Фонд
Місцезнаходження: Фінляндська Республіка
Інтернет адреса: http://www.abilis.fi/ru/
Фонд може фінансувати виключно організації осіб з інвалідністю. Це організації, в яких членами є
не менше 51% осіб з обмеженнями життєдіяльності або батьків дітей з інвалідністю.
Фонд Абилис може фінансувати:
права людей з обмеженнями життєдіяльності - інформування, тренінги, друк та
розповсюдження матеріалів;
переклад Конвенції про права осіб з інвалідністю і проведення тренінгів по Конвенції;
базова освіта і професійна підготовка, працевлаштування для людей з обмеженнями
життєдіяльності;
незалежне проживання та участь в житті суспільства осіб обмеженнями життєдіяльності;
створення та нарощування потенціалу організацій осіб з обмеженнями життєдіяльності;
підтримка вразливих дівчаток та жінок з обмеженнями життєдіяльності.
Фонд Mazars
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.mazars.fr/
Місія фонду полягає у підтримці організацій, що працюють для дітей, які переживають труднощі, а
також підтримує дії, спрямовані на полегшення інтеграції людей з інвалідністю, незалежно від
характеру останніх (психічні, фізичні, культурні або соціальні).
The Disability Rights Fund (DRF)
Місцезнаходження: Сполучені Штати Америки
Інтернет адреса: http://disabilityrightsfund.org/for-grantees/
Місія Фонду - підтримка прав людей з обмеженими можливостями у всьому світі, щоб створювати
різноманітні рухи, забезпечити включення програм розвитку та досягти рівних прав та
можливостей для всіх.
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John Snow, Inc.
Місцезнаходження: Сполучені Штати Америки
Інтернет адреса: https://www.jsi.com/
Місія Фонду - поліпшити життя окремих людей та громад, особливо людей, які незахищені або
вразливі через програми освіти, економічного та соціального розвитку.
The Marthe van Rijswijck Foundation
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: http://mvrf.nl/?lang=en
Місія фонду - фінансова підтримка НУО щоб сприяти розробці ідей та / або підтримки проектів
соціального значення з ідеалістичними та соціальними намірами. Ця підтримка фокусується на
малозабезпечених дітях, які внаслідок соціальних обставин або інвалідності психічної або фізичної
природи обмежені у своєму розвитку.
DFB-Stiftung Egidius Braun
Місцезнаходження: Федеративна Республіка Німеччина
Інтернет адреса: https://www.egidius-braun.de/
DFB-Stiftung Egidius Braun допомагає дітям, особам з інвалідністю, підтримує охорону здоров’я,
спорт, культуру, освіту, допомагає студентам, сприяє інтеграції біженців та шукачів притулку,
забезпечує захист від політичних, расових та релігійних переслідувань та інших благодійних цілей

Stiftung Osteuropamission
Місцезнаходження: Федеративна Республіка Німеччина
Інтернет адреса: http://www.osteuropamission.ch/
Stiftung Osteuropamission - це незалежна християнська благодійна організація, яка надає
матеріальну та соціальну допомогу в Східній Європі з 1969 р.
Stiftung Osteuropamission підтримує етнічні меншини, соціально вразливі і знедолені верстви
населення, зокрема, осіб з інвалідністю, сприяє боротьбі з бідністю в Східній Європі.
Software AG Stiftung
Місцезнаходження: Федеративна Республіка Німеччина
Інтернет адреса: https://www.sagst.de/
Місія Software AG Stiftung полягає у наданні допомоги організаціям та ініціативам з метою
збільшення необхідного капіталу для реалізації проектів. Фонд зосереджує увагу на освіті та
навчанні, підтримці дітей та молоді, осіб з інвалідністю, медичні та біодинамічні дослідження.
Фонд реалізує заходи, направлені на допомогу організаціям зібрати необхідні кошти.
Miral Welfare Foundation
Місцезнаходження: Південна Корея
Інтернет адреса: http://www.miral.or.kr/main/main.php
Місія - це підтримка школ для людей з обмеженими можливостями, реалізація програм охорони
здоров'я та лікування, для людей, які не можуть отримати медичну допомогу та надати лікування

ІІ. ФОНДИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬ ПРОЕКТИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
Varkey Foundation
Місцезнаходження: Лондон. Великобританія
Інтернет адреса: https://www.varkeyfoundation.org/grants
Мета: Фонд Варкі підтримує неприбуткові організації, створені для покращення стандартів освіти
для малозабезпечених дітей у всьому світі.
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World Forum Foundation
Місцезнаходження: Лінкольн. США
Інтернет адреса: https://worldforumfoundation.org/…/global-leaders-young-ch…/
Місія Фонду Всесвітнього Форуму - сприяти постійному глобальному обміну ідеями щодо надання
якісних послуг для дітей, які опинились у несприятливих обставинах.
SladeChild Foundation
Місцезнаходження: Боуї. США
Інтернет адреса: https://www.sladechild.org/
Місія фонду - забезпечити харчуванням, одягом, притулком, освітою та медичною допомогою
найбідніших дітей в світі
Global Children Foundation
Місцезнаходження: Потомак. США
Інтернет адреса: http://www.globalchildren.org/index.php/home-eng
Мета: Фонд прагне допомогти усунути дитячий голод і працювати на благо, освіту дітей по всьому
світу.
Child Waits Foundation
Місцезнаходження: Піттсфілд. США
Інтернет адреса: https://www.achildwaits.org/faqs.html
Неприбутковий фонд, створений для виключної мети надання грантів та позик з низьким
відсотком, щоб допомогти сім'ям усиновлювати дітей на міжнародному рівні.

Stiftung Osteuropamission
Місцезнаходження: Федеративна Республіка Німеччина
Інтернет адреса: http://www.osteuropamission.ch/
Stiftung Osteuropamission - це незалежна християнська благодійна організація, яка надає
матеріальну та соціальну допомогу в Східній Європі з 1969 р.
Stiftung Osteuropamission підтримує етнічні меншини, соціально вразливі і знедолені верстви
населення, зокрема, осіб з інвалідністю, сприяє боротьбі з бідністю в Східній Європі.
Software AG Stiftung
Місцезнаходження: Федеративна Республіка Німеччина
Інтернет адреса: https://www.sagst.de/
Місія Software AG Stiftung полягає у наданні допомоги організаціям та ініціативам з метою
збільшення необхідного капіталу для реалізації проектів. Фонд зосереджує увагу на освіті та
навчанні, підтримці дітей та молоді, осіб з інвалідністю, медичні та біодинамічні дослідження.
Фонд реалізує заходи, направлені на допомогу організаціям зібрати необхідні кошти.
Miral Welfare Foundation
Місцезнаходження: Південна Корея
Інтернет адреса: http://www.miral.or.kr/main/main.php
Місія - це підтримка школ для людей з обмеженими можливостями, реалізація програм охорони
здоров'я та лікування, для людей, які не можуть отримати медичну допомогу та надати лікування

ІІ. ФОНДИ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬ ПРОЕКТИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
Varkey Foundation
Місцезнаходження: Лондон. Великобританія
Інтернет адреса: https://www.varkeyfoundation.org/grants
Мета: Фонд Варкі підтримує неприбуткові організації, створені для покращення стандартів освіти
для малозабезпечених дітей у всьому світі.
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World Forum Foundation
Місцезнаходження: Лінкольн. США
Інтернет адреса: https://worldforumfoundation.org/…/global-leaders-young-ch…/
Місія Фонду Всесвітнього Форуму - сприяти постійному глобальному обміну ідеями щодо надання
якісних послуг для дітей, які опинились у несприятливих обставинах.
SladeChild Foundation
Місцезнаходження: Боуї. США
Інтернет адреса: https://www.sladechild.org/
Місія фонду - забезпечити харчуванням, одягом, притулком, освітою та медичною допомогою
найбідніших дітей в світі
Global Children Foundation
Місцезнаходження: Потомак. США
Інтернет адреса: http://www.globalchildren.org/index.php/home-eng
Мета: Фонд прагне допомогти усунути дитячий голод і працювати на благо, освіту дітей по всьому
світу.
Child Waits Foundation
Місцезнаходження: Піттсфілд. США
Інтернет адреса: https://www.achildwaits.org/faqs.html
Неприбутковий фонд, створений для виключної мети надання грантів та позик з низьким
відсотком, щоб допомогти сім'ям усиновлювати дітей на міжнародному рівні.

MoneyGram Foundation
Місцезнаходження: Даллас. США
Інтернет адреса: http://www.moneygramfoundation.org/our-grants/grant-policy
Фонд виділяє гранти для підтримки освітніх можливостей для дітей у всьому світі, включаючи
розширення доступу до навчальних закладів та навчальних ресурсів
Brittany’s Hope
Місцезнаходження: Елізабеттаун. США
Інтернет адреса: http://www.brittanyshope.org/seedling/
Місія фонду полягає в тому, щоб визнати основні права дітей, надати родинам та громадам
можливість робити реальні та тривалі зміни в житті дітей-сиріт та дітей, що опинилися в небезпеці.
Міжнародне усиновлення дітей з особливими потребами.
Barbara Ward Children's Foundation
Місцезнаходження: Лондон. Великобританія
Інтернет адреса: http://www.bwcf.org.uk/
Надає гранти, які допомагають благодійним організаціям допомагати незахищеним дітям у будьякій точці світу.
LEGO Foundation
Місцезнаходження: Біллунд. Данія
Інтернет адреса: http://www.legofoundation.com/en-…/programmes/our-programmes
Місія фонду полягає у створенні майбутнього, де навчання через гру дає дітям можливість стати
творчим, зацікавленим, навчаючим протягом усього життя.
Foundation Confidence for Children
Місцезнаходження: Ганновер. Німеччина
Інтернет адреса: http://www.stiftung-zuversicht-fuer-kinder.org/…/aid-projec…
Надання благодійної, безкорисливої допомоги дітям у всьому світі, які не мають достатньо
сприяння у їхніх можливостях для виживання та розвитку. Цілі фонду: порятунок життя, лікування
хвороб та полегшення матеріальних проблем.
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Fondation Auchan pour la Jeunesse
Місцезнаходження: Вільнев д'Аскк. Франція
Інтернет адреса: https://www.fondation-auchan.com/soumettre-un-projet/
Місія фонду полягає у підвищенні якості життя дітей та молоді, що переживають труднощі. Фонд
підтримує проекти у трьох напрямках: освіта, охорона здоров'я та інтеграція.
Terre des Hommes
Місцезнаходження: Гаага. Нідерланди
Інтернет адреса: https://www.terredeshommes.nl/en
Запобігання експлуатації дітей, захист дітей від експлуатаційних ситуацій та забезпечення таким
дітям можливостей розвиватися в безпечному середовищі
World Childhood Foundation
Місцезнаходження: Stuttgart. Germany
Інтернет адреса: http://www.childhood-de.org/bewerben-sie-sich-fur-die-finan…
Фонд прагне поліпшити життєві умови вразливих, потребуючих захисту та експлуатованих дівчат
та хлопчиків у всьому світі. Фонд належить дітям, чия безпека повинна бути захищена чи
відновлена, адже вони в небезпеці через своє безпосереднього оточення, вони не мають батьків т
тому не можуть вийти з кризи; вони живуть у країнах з невеликим правовим захистом щодо
торгівлі дітьми або дитячої праці.

Fondation Gertrude Hirzel
Місцезнаходження: Genève. Швейцарія
Інтернет адреса: http://www.fondation-gertrude-hirzel.org/beregszasz/
Місія фонду "Гертруда Хірцель" спрямована, перш за все, на фінансування або співфінансування
проектів будівництва та закупівлю обладнання в сфері охорони здоров'я або освітніх сферах, в
першу чергу, на благо дітей в неблагополучних країнах.
Save the Children Fund
Місцезнаходження: Лондон. Великобританія
Інтернет адреса: https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do
Місія фонду - надихати на зміни в тому, як світ ставиться до дітей та досягти негайних та тривалих
змін у житті. До сфери діяльності відносяться: захист дітей, подолання бідності, допомога з
лікуванням, подолання голоду, освіта і т.д.
Global Orphan Foundation
Місцезнаходження: Індіанаполіс. США
Інтернет адреса: https://www.globalorphanfoundation.org/grant-application.ht…
Існує для надання допомоги, спрямованої на забезпечення цілісного догляду за дітьми-сиротами
та вразливими дітьми у всьому світі. Здебільшого - це допомога по усиновленню.
World Genesis Foundaiton
Місцезнаходження: Goodyear. США
Інтернет адреса: http://www.worldgenesis.org/our-work.html
Фонд працює у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та
партнерами по всьому світу для створення нових можливостей для молоді в районах, де такі
можливості можуть бути обмеженими або недоступними.
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BEARR Trust
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: http://www.bearr.org/RU/
Мета: організація створена для допомоги дітям та іншим вразливим та незахищеним групам у
Росії, Східній Європі, Центральній Азії та Південному Кавказі.

ІІІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Union for International Cancer Control (Союз за міжнародний контроль над раком)
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: https://www.uicc.org
Мета: через стратегічні партнерства, в яких беруть участь члени та інші установи, зацікавлені в
боротьбі з раком. Організація також прагне взяти на себе ініціативу зі скликання, ініціативи щодо
зміцнення потенціалу та адвокації, які об'єднують спільноту для боротьби зі злоякісними
захворюваннями, щоб скоротити глобальне навантаження на рак, сприяти підвищенню
справедливості та інтегрувати контроль над раком у програму здоров'я та розвитку у світі.
Cordaid Memisa
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: https://www.cordaid.org/nl/cordaid-memisa/
Мета: фонд працює для безпечної вагітності та пологів в країнах, що розвиваються, і щоб діти
стали здоровим початком.

Фонд "Нестле"
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: http://www.nestlefoundation.org/
Мета: Фонд ініціює та підтримує дослідження в галузі харчування людини, що має важливе
значення для охорони здоров'я в країнах з низьким рівнем доходів.
Lavelle Fund for the Blind, Inc.
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.lavellefund.org/
Мета: Фонд підтримує програми, які допомагають людям, які є незрячими та слабозоримими,
керувати незалежним, продуктивним життям разом із програмами по догляду за очима, що
працюють над запобіганням та лікування втрати зору.
Фонд Рокфеллера
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/topics/health/
Мета: сприяти добробуту людства у всьому світі. Фонд зосереджується на покращенні здоров'я,
переоцінці екосистем, забезпеченні засобів до існування та системних змін. Фонд працює заради
системних змін в сфері охорони здоров’я, підтримує інноваційні стратегії, які стимулюють людей,
громади, уряди для сприяння здоровому суспільству.
Фонд Білла та Мелінди Гейтс
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.gatesfoundation.org/
Мета: Фонд працює над зменшенням нерівності у всьому світі. У країнах, що розвиваються,
фундація фокусується на поліпшенні здоров'я та ліквідації крайньої бідності.
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Novo Nordisk Haemophilia Foundation (Фонд Гемофілії Ново Нордіск)
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: http://www.nnhf.org/
Мета полягає в тому, щоб поліпшити доступ до медичної допомоги для людей з гемофілією та
проблемами кровоточивості
Фонд Coca Cola
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.coca-colacompany.com/stories/the-coca-cola-foundation
Мета: Фонд підтримує проекти, найбільш відповідні місцевим громадам у всьому світі, і прагне
інвестувати в експертизу та ресурси, щоб допомогти розвивати та підтримувати життєздатні,
стабільні та місцеві громади. Цілі Фонду включають підтримку: доступ до чистої води та санітарії,
охорону здоров'я та харчування, переробку та освіту.
MAC AIDS Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.macaidsfund.org/thework/programs
Мета - служити людям різного віку, всіх рас і всіх статей, що постраждали від ВІЛ та СНІДу. Фонд
також надає підтримку організаціям у всьому світі, які надають життєво важливі послуги та
зміцнюють безпечну мережу для людей, які живуть та страждають від ВІЛ / СНІДу. Завдяки
наданню грантів Фонд підтримує програми т у всьому світі, які ефективно і стратегічно
зосереджують увагу на незадоволених та стигматизованих групах, а також сприяють лідерству,
передовим практикам та інноваціям у сфері прямого надання послуг, профілактики та інших
сферах, що мають критичне значення для боротьби з ВІЛ / СНІДу у цих трьох сферах

Джонсон і Джонсон
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.jnj.com/our-giving
Мета: підвищення здоров'я спільнот. Фонд зосереджений на трьох стратегічних напрямках:
збереження та покращення життя жінок та дітей, запобігання захворюванню серед найуразливіших
верств та зміцнення робочої сили.
Фонд GHR
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.ghrfoundation.org/grants--financials.html
Мета: Фонд прагне сприяти змінам по всьому світу у сферах глобального розвитку, освіти та
охорони здоров'я, налагоджуючи місцеві партнерства
Фонд Pfizer
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.pfizer.com/purpose/responsibility
Мета фонду полягає в тому, щоб створити міцний та суттєвий вплив на систему охорони здоров'я
для полегшення доступу до медичних послуг для неповнолітніх громад у всьому світі.
Фонд Ставроса Ніархоса
Місцезнаходження: Греція
Інтернет адреса: https://www.snf.org/en/about/history-mission/
Місія: ФОнд фінансує організації та проекти в усьому світі, які мають на меті досягти широкого,
довготривалого та позитивного впливу для суспільства в цілому, і мають сильне лідерство та
раціональне управління. Фонд також підтримує проекти, що полегшують формування державноприватного партнерства як ефективного засобу для забезпечення суспільного добробуту.

.

Robert Bosch Stiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: http://www.bosch-stiftung.de/de/f%C3%B6rdergebiet/gesundheit
Мета: розробка та реалізація проектів та ініціатив, що відповідають соціальним потребам у
Німеччині та за кордоном. Фонд зосереджений на науці, охороні здоров'я, освіті, суспільстві та
міжнародних відносинах.
Aids Fonds
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: https://aidsfonds.org/projects
Мета: полягає у профілактиці, лікуванні, догляді та підтримці людей з ВІЛ. Фонд розробляє
кампанію та збирає кошти на проекти зі СНІДу. Фонд інвестує в наукові дослідження, забезпечує
профілактику та лікування уразливих груп та боротьбу за права людей з ВІЛ
Fondation Mérieux
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса:
https://www.fondation-merieux.org/en/who-we-are/fondation-christophe-rodolphe-merieux/
Мета полягає у сприянні глобальному здоров'ю шляхом зміцнення місцевих можливостей країн,
що розвиваються, для зменшення впливу інфекційних захворювань на вразливі групи населення.
Fonds de l'oeuvre d'orientt
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.oeuvre-orient.fr/site-web/nos-projets/
Мета: Фонд є єдиною французькою асоціацією з надання допомоги східним християнам, що
зосереджує увагу на освіті, охороні здоров'я та соціальному забезпеченні

Макс Фонд
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.themaxfoundation.org/
Місія Фонду - збільшити глобальний доступ до лікування, догляду та підтримки людей, що живуть з
раком.
Джон Сноу, Інк.
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.jsi.com/
Місія Фонду - поліпшити життя окремих людей та громад, особливо людей, які незахищені або
вразливі до диспропорцій у сфері охорони здоров'я через програми освіти, економічного та
соціального розвитку.
KNCV Tuberculosis Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.kncvtbc.org/
Мета: Організація займається боротьбою з туберкульозом (туберкульозом) у всьому світі, та
посилення систем охорони здоров'я проти туберкульозу на глобальному та місцевому рівнях.
Фонд Вітол
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: https://www.vitol.com/vitol-foundation/
Місія фонду полягає у підтримці та зміцненні державних, приватних та громадських систем для
забезпечення сталого здоров'я, санітарії, освіти та працевлаштування
Фонду сімейного піклування
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.familycare.org/
Мета: покращити якість життя для всіх членів світової спільноти, особливо тих, хто бідний,
страждає або в іншому випадку є незахищеним
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Wheelchair Foundation (Фонд інвалідних колясок)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.wheelchairfoundation.org/
Мета: Фонд проводить міжнародні зусилля, спрямовані на підвищення обізнаності про потреби та
вміння людей з фізичними вадами, сприяння радістю дарування, створення глобальної дружби та
надання інвалідних візків кожній дитині, підлітковій та дорослої людини в світ, який потребує цього,
але не може дозволити собі цього. Для цих людей Фонд інвалідних колясок забезпечує надію,
мобільність та незалежність.
Місія UNITAID
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://unitaid.eu/#en
Мета полягає в тому, щоб прийняти ідеї та реалізувати їх у практичні рішення для боротьби із
захворюваннями, такими як ВІЛ / СНІД, туберкульоз та малярія.
Фонд Chiesi
Місцезнаходження: Італія
Інтернет адреса: http://www.chiesifoundation.org/
Мета: Фонд прагне сприяти здоров'ю та полегшити страждання пацієнтів, які страждають на
респіраторні та неонатальні захворювання.

Debbie's Dream Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.debbiesdream.org/portal/
Мета: Фонд присвячений підвищенню обізнаності про рак шлунка, сприяє фінансуванню
досліджень, а також забезпечує міжнародну підготовку та підтримку пацієнтів, сімей та опікунів
Фонд добровільних вчителів
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://doctorsfoundation.org/
Мета: Фонд - це коаліція лікарів, медсестер, фармацевтів, працівників охорони здоров'я, лікарень,
закладів охорони здоров'я та місцевих підприємств, які об'єдналися для вдосконалення системи
охорони здоров'я, пропонуючи програми продовження навчання та місця для ознайомлення з
новими та інноваційними продуктами та послуги.
WarTrauma Foundation
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: http://www.wartrauma.nl/
Місія WarTrauma Foundation полягає у посиленні охорони психічного здоров'я та психосоціальної
підтримки людей та громад, що постраждали від гуманітарних криз, в умовах низького рівня
ресурсів.
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Just Trust
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: http://www.just-trust.org.uk/funding-guidelines/
Мета: надання грантів для допомоги найбільш незахищеним верствам суспільства в деяких
найменш сприятливих частинах світу. Перевага буде надаватися невеликим, щільно працюючим
благодійним організаціям з низькими накладними витратами, які беруть участь у роботі,
спрямованої на довгострокові зміни; ми надаємо деякі гранти проектам, які намагаються
вирішувати корінні причини та сприяти стратегічним змінам; інші гранти зосереджуються на
проектах, які заохочують громади розвивати до тривалого поліпшення їх ситуації. Траст може
підтримувати основне фінансування протягом обмежених періодів часу та може розглядати
періодичні гранти. Якщо ви не зареєстровані в Великобританії як благодійна організація, ви будете
розглядатися тільки у випадку, якщо ви вже уклали офіційну угоду з британською зареєстрованою
благодійною організацією.
Fondation Gertrude Hirzel
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: http://www.fondation-gertrude-hirzel.org/projets/
Місія фонду спрямована, перш за все, на фінансування або співфінансування проектів
будівництва та закупівлю обладнання в охороні здоров'я або освітніх сферах, в першу чергу на
благо дітей в неблагополучних країнах.
Фонд IDA
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: https://www.idafoundation.org/fr
Місія Фонду IDA полягає в покращенні доступу та постачання високоякісних основних
медикаментів та медичних витрат за найнижчою ціною для країн з низьким і середнім рівнем
доходу.

IV. ФОНДИ У СФЕРІ ОСВІТИ
DFB-Stiftung Egidius Braun
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.egidius-braun.de/
Мета Фонду полягає в просуванні спорту, культури, освіти, підготовки, допомоги студентам, послуг
молоді, інтеграції іноземних громадян та громадян у суспільство, політичних, захист від расових та
релігійних переслідувань та інших благодійних цілей
Фонд відкритого суспільства
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.opensocietyfoundations.org/issues/education-youth
Фонди Відкритого Суспільства підтримують низку ініціатив, що стосуються мистецтва та культури,
дітей та молоді, розвитку громадянського суспільства, економічних реформ, освіти на всіх рівнях,
законодавчої реформи та державного управління, засобів масової інформації та комунікацій,
видавничої справи та охорони здоров'я. Фонд прагне розширювати можливості молоді,
підтримуючи зусилля, спрямовані на покращення доступу до якісної освіти. З раннього дитинства
до вищої освіти ми працюємо над тим, щоб забезпечити рівноправний доступ молодих людей з
різного рівня до освіти та сприяти критичному мисленню, повазі до різноманітних поглядів та
вільному та відкритому інтелектуальному розслідуванні.
Monsanto Fund
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.monsantofund.org/grant-programs/#grant-programs-1
Мета: суттєво покращити життя людей. Фонд працював як інноваційний благодійний лідер, що
надає стабільну допомогу громадам, які потребують допомоги у всьому світі. В галузі освіти фонд
підтримує загальноосвітні програми та програми, орієнтовані на науку, технології, інженерії та
математику (STEM), які пропонують інноваційні підходи до викладання або навчання та які
сприяють досягненню учнів. Ми надаємо першочергову увагу програмам, що використовують
доказова методологію.
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Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.mott.org/
Мета: Фонд підтримує неприбуткові організації, які працюють над зміцненням громад по всьому
світу. Фонд працює у сфері освіти, громадянського суспільства, навколишнього середовища.
Motorola Solutions Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса:
https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/motorola-sol
utions-foundation.html
Мета: Фонд спрямовує своє фінансування на громадську безпеку, допомогу в ліквідації наслідків
стихійних лих, освіту, зокрема в області науки, технологій, інженерії та математичного
програмування.
Stiftung Mercator
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.stiftung-mercator.de/de/unsere-stiftung/
Мета: фонд прагне зміцнити Європу, покращити інтеграцію за допомогою рівних освітніх
можливостей для всіх, розвивати перехід енергії як інструмент глобального пом'якшення
кліматичних змін та міцно закріпити культурну освіту в школах

Aon Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.aon.com/usa/about-aon/aon-foundation-goals.jsp
Місія Фонду «Аон» полягає у наданні фінансової підтримки програмам, що демонструють успіх у
сферах освіти, мистецтва та культури, громадських та громадських справ, екологічних проблем та
послуг. Основним напрямком фінансування фонду є освіта молоді. Фонд підтримує програми, що
сприяють доступу та досконалості в освіті, особливо програми, що забезпечують підготовку до
школи, академічні досягнення дітей у школі та готовність коледжів. Крім того, Фонд інвестує в
програми, які готують нашу майбутню робочу силу та допомагають розвивати нашу лідеру
наступного покоління.
Robert Bosch Stiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: http://www.bosch-stiftung.de/de/projektsuche
Місія Фонду - розробка та реалізація проектів та ініціатив, що відповідають соціальним потребам у
Німеччині та за кордоном. Фонд зосереджений на науці, охороні здоров'я, освіті, суспільстві та
міжнародних відносинах.
Software AG Stiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.sagst.de/
Місія Фонду полягає у наданні допомоги організаціям та ініціативам з метою збільшення
необхідного капіталу для реалізації проектів, що проводяться незалежними неприбутковими
організаціями в Європі та Бразилії. Фонд також зосереджує увагу на освіті та навчанні, послуги
дітям та молоді, особам з інвалідності, фінансування науки, медичні дослідження та біодинамічні
дослідження.
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Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://schwarzkopf-stiftung.de/about/die-stiftung/
Місія Фонду полягає у підтримці розвитку молоді у політично обізнаних та відповідальних
громадян, зосереджуючись на зміцненні європейської ідеї та загальноєвропейського розуміння
Мир та співробітництво
Місцезнаходження: Іспанія
Інтернет адреса: http://www.peaceandcooperation.org/english/index.php
Мета: Фонд був заснований Хоакіном Антюною в 1998 році як рух непримиренності та творчості,
створивши світ солідарності. Фонд працює у таких сферах: роззброєння, розвиток, права людини,
дії солідарності та світова просвітницька робота
Reid Trust
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: http://www.reidtrust.org.uk/
Мета: Фонд працює для сприяння та вдосконалення жіночої освіти.
Фонд MoneyGram
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.moneygramfoundation.org/
Фонд зацікавлений в натхненні молодого розуму в ранньому віці, тому що вони вважають, що
освіта веде до процвітання та поліпшення засобів до існування протягом тривалого періоду - не
тільки для окремої дитини, але і для цілих сімей та їх більшої глобальної спільноти.

Bechtel Group Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.bechtel.com/sustainability/bechtel-group-foundation/
Місія Bechtel Group Foundation полягає в просуванні освіти, особливо в галузі науки, техніки,
інженерії та математики. Використовуйте навички інженерної та будівельної діяльності для
підвищення якості життя у всьому світі.
Фонд Фіг
Місцезнаходження: Данія
Інтернет адреса: http://www.fig.net/figfoundation/
Місія Фонду - це надання грантів та стипендій на проекти, наприклад, для розробки навчальних
програм з освіти, підготовки кадрів та розвитку потенціалу, особливо в країнах, що розвиваються;
заохочувати дослідження всіх дисциплін та поширювати результати цього дослідження;
заохочувати високі стандарти освіти та навчання та сприяти постійному професійному розвитку і
підтримці конференцій з набору фінансування, зустрічей молодих геодезистів та аналогічних
заходів у співпраці з міжнародними агенціями, такими як Організація Об'єднаних Націй.

V. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ
DFB-Stiftung Egidius Braun
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.egidius-braun.de/
Мета DFB-Stiftung Egidius Braun полягає в просуванні спорту, культури, освіти, підготовки,
допомоги студентам, молодіжних послуг, інтеграції іноземних громадян та громадян у суспільство,
захист від політичних, расових та релігійних переслідувань та інших благодійних цілей.
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Фонд відкритого суспільства
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.opensocietyfoundations.org/issues/education-youth
Фонди Відкритого Суспільства підтримують низку ініціатив, що стосуються мистецтва та культури,
дітей та молоді, розвитку громадянського суспільства, економічних реформ, освіти на всіх рівнях,
законодавчої реформи та державного управління, засобів масової інформації та комунікацій,
видавничої справи та охорони здоров'я.
Aon Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.aon.com/usa/about-aon/aon-foundation-goals.jsp
Місія Фонду «Аон» полягає у наданні фінансової підтримки програмам, що демонструють успіх у
сферах освіти, мистецтва та культури, громадських та громадських справ, екологічних проблем та
послуг.
Trust for Mutual Understanding
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.tmuny.org/
Фонд підтримує міжнародну туристичну складову культурних та екологічних обмінів, що
проводиться у партнерстві з установами та окремими особами в Росії та Центральній та Східній
Європі.
Служба Civil International
Місцезнаходження: Бельгія
Інтернет адреса: https://www.sci.ngo/
Служба Civil International - це волонтерська організація, що займається питаннями просування
культури світу шляхом організації міжнародних добровільних проектів для людей будь-якого віку
та досвіду, що мають місцевий та глобальний вплив.

Фонд Ставроса Ніархоса
Місцезнаходження: Греція
Інтернет адреса: https://www.snf.org/en/about/history-mission/
Місія: Фонд фінансує організації та проекти в усьому світі, які мають на меті досягти широкого,
довготривалого та позитивного впливу для суспільства в цілому, і мають сильне лідерство та
раціональне управління. Фонд також підтримує проекти, що полегшують формування державноприватного партнерства як ефективного засобу для забезпечення суспільного добробуту.
Stiftung Mercator
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.stiftung-mercator.de/
Stiftung Mercator - це незалежний приватний фонд, який прагне зміцнити Європу, покращити
інтеграцію за допомогою рівних освітніх можливостей для всіх, розвивати перехід енергії як
інструмент глобального пом'якшення кліматичних змін та міцно закріпити культурну освіту в
школах.
Canon Foundation in Europe (Фонд Canon у Європі)
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: https://www.canonfoundation.org/
Фонд Canon в Європі є благодійною установою, що є грантодавцем, який активно сприяє розвитку
міжнародних культурних та наукових зв'язків між Європою та Японією. Фонд зосереджений на
науці, культурі та взаєморозумінні між Європою та Японією.
Fondation Alliance Française
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: http://www.fondation-alliancefr.org/
Місія Fondation Alliance Française - сприяти розвитку французької культури та культурної
різноманітності у Франції та за її межами.
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Rave-Stiftung im Institut für Auslandsbeziehungen
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса:
https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/alexander-rave-stiftung-im-institut-f%C3%BCr-ausl
andsbeziehungen
Rave-Stiftung im Institut für Auslandsbeziehungen підтримує науку та дослідження, мистецтво та
культуру, а також освіту та навчання. Мета Фонду досягається за рахунок: надання стипендій
кураторам, реставраторам, музеям та керівникам в галузі культури з країн, що розвиваються, для
подальшої освіти та просування молодих талантів.
Allianz Kulturstiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://kulturstiftung.allianz.de/de/
Неприбуткова організація Allianz Kulturstiftung ініціює і підтримує багатосторонні проекти в галузі
мистецтва, культури та освіти в Європі та Середземному морі, які сприяють взаєморозумінню та
транскордонному діалогу.
The Global Fund for Children (Глобальний фонд для дітей)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://globalfundforchildren.org/
Глобальний фонд для дітей працює над зміною життя найуразливіших дітей у світі. Фонд надає
невеликі гранти інноваційним громадським організаціям і використовує силу дитячих книг, фільмів
та документальної фотографії для сприяння глобальному розумінню.
European Cultural Foundation (Європейський культурний фонд)
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: http://www.culturalfoundation.eu/
Європейський фонд культури присвячений підтримці та об'єднанню культурних організаторів змін
у Європі, чия робота сприяє постійній міжгалузевій дискусії про Європу та місце Європи в світі.

Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography and Film
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://mrofoundation.org/
Фонд Мануель Рівера-Ортіс для документальної фотографії та кіно пропагує заохочення нового
покоління фотографів та кінематографістів, озброєних лише камерою та баченням кращого світу,
щодня виходити на вулицю та документувати людство на ходу.
Eugene Smith Memorial Fund (Меморіальний фонд Євгенія Сміта)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://smithfund.org/
Меморіальний фонд Євгенія Сміта надає гранти для фотографам, які продемонстрували
зобов'язання документувати стан людини в дусі фотографії, присвяченої Сміту.
Black Rock Arts Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://blackrockarts.org/
Місія Фонду полягає в підтримці та просуванні співтовариства, інтерактивного мистецтва та
громадської участі.
The Apogee Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.apogeefoundation.org/
Місія Фонду полягає в тому, щоб відкрити, розвивати та відзначати найвищу точку людського
досконалості як досвідченого та вираженого в мистецтві виконавців та надихнути людство на
досягнення свого найбільшого бачення себе через це трансформаційне середовище.
Camargo Foundation
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: http://camargofoundation.org/
Фонд заохочує візіонерську роботу вчених, художників та лідерів у галузі мистецтва та
гуманітарних наук.
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Lucie Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.luciefoundation.org/
Завдання Фонду - це шанувати майстрів-фотографів, виявляти та розвивати талановитих та
сприяти високій оцінці фотографії у всьому світі.
Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko (Українсько-канадська фундація Тараса
Шевченка)
Місцезнаходження: Канада
Інтернет адреса: https://shevchenkofoundation.com/
Фонд є національним благодійним благодійним закладом, який забезпечує лідерство шляхом
створення та виховання постійного благодійного фонду, присвяченого збереженню та пропаганді
культурної спадщини української канадської культури та розвитку процвітаючої української
громади для збагачення Канади.
World Genesis Foundaiton
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.worldgenesis.org/
Мета: "Не залишати дитину без надії на майбутнє". Фонд працює у співпраці з Організацією
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та партнерами по всьому світу для створення
нових можливостей для молоді в районах, де сьогодні можливості можуть бути обмеженими або
недоступними.

Fundação ArcellorMittal Investimento Social
Місцезнаходження: Бразилія
Інтернет адреса:
http://www.fundacaoarcelormittalbr.org.br/galeria-e-midia/noticias/2016/fundacao-arcelormittal-apresenta
-os-resultados-do-investimento-social-em-2015/
Мета: Фонд сприяє реалізації проектів у сфері освіти, культури, соціального розвитку та спорту у
співпраці з урядом та установами третього сектору. Місія полягає у зміцненні місцевої державної
політики та ефективному просуванні трансформаторів та довготермінових результатів, таких як
передача методології муніципалітетам.

VІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
Тhe Rockefeller Foundation (Фонд Рокфеллер)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.rockefellerfoundation.org/
Мета: сприяти добробуту людства у всьому світі. Фонд зосереджується на покращенні здоров'я,
переоцінці екосистем, забезпеченні засобів до існування та системних змін.
The Rufford Foundation Фонд "Руффорд"
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://www.rufford.org/
Мета: зареєстрований у Великобританії благодійний фонд, який фінансує природоохоронні
проекти у країнах, що розвиваються.
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Trust for Mutual Understanding
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.tmuny.org/
Фонд підтримує міжнародну туристичну складову культурних та екологічних обмінів, що
проводиться у партнерстві з установами та окремими особами в Росії та Центральній та Східній
Європі.
Emmaus International
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.emmaus-international.org/fr/
Мета: полягає в тому, щоб зосередитись на просуванні сільського господарства та тваринництва,
проектах грамотності, захисту прав людини, підготовці кадрів, житлово-комунальному
господарстві, охороні навколишнього середовища та проектах охорони здоров'я.
Fondation Veolia
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.fondation.veolia.com/fr
Мета полягає у підтримці проектів, орієнтованих на громаду, та неприбуткових проектів у всьому
світі. Фонд зосереджений на трьох сферах діяльності: допомогу в галузі розвитку та гуманітарні
надзвичайні ситуації; Соціальне залучення через роботу та соціальні зв'язки; Екологічне
збереження та біорізноманіття.ґ
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.dbu.de/
Мета: полягає у підтримці інноваційних, зразкових проектів із захисту навколишнього середовища.
При цьому основу керуються екологічні, економічні, соціальні та культурні міркування, засновані на
концепції сталого розвитку. Мала та середня сфера бізнесу є особливо важливою для них
цільовою областю.

ADRA Stiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: http://www.stiftungsnetzwerk-suedhessen.de/stiftungen/adra-stiftung.htm
Мета: полягає в боротьбі з бідністю та голодом. Фонд сприяє реалізації проектів та програм у
сфері співпраці в галузі розвитку, гуманітарної допомоги, глобальної освіти та зв'язків із
громадськістю, захисту навколишнього середовища та ресурсів, гендерної рівності та прав людини
в цілому.
Фонд Yves Rocher
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: http://www.yves-rocher-fondation.org/
Мета: проводити місцеві та глобальні заходи щодо збереження природи, солідарності та
екологічної освіти в більш ніж 50 країнах світу.
Fondation d'entreprise Air Liquide
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/673
Місія Fondation d'entreprise Air Liquide - підтримка науково-дослідних проектів у галузі охорони
навколишнього середовища, які сприяють збереженню атмосфери планети. Фонд також підтримує
мікро-ініціативи місцевого розвитку, які покращують життєві умови громад з точки зору доступу до
води, енергії та охорони здоров'я; навколишнє середовище; гандикап; мікро-підприємництво;
освіта та навчання; соціальний.
Whitley Fund for Nature
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://whitleyaward.org/
Мета: благодійна організація із залучення коштів та надання грантів природоохоронним
організаціям, які пропонують визнання, тренінги та гранти для підтримки роботи проекту провідних
провідних світових збройних сил у країнах, що розвиваються.
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GEF Small Grants Programme (Програма малих грантів ГЕФ)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://sgp.undp.org/
Мета містить в собі саму суть сталого розвитку, "мислення глобально діючим на місцевому рівні".
Програма передбачає фінансову та технічну підтримку проектів, що забезпечують збереження та
відновлення навколишнього середовища, одночасно підвищуючи добробут людей та засоби до
існування.
EECONET Action Fund (Фонд дій EEEONET)
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: http://www.eeconet.org/eaf/index.html
Мета: Фонд діє як незалежний фонд для негайних природоохоронних заходів під егідою NatureNet
Europe.
FiA Foundation
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://www.fiafoundation.org/
Мета: Фонд - це незалежна благодійна організація, яка підтримує міжнародну програму дій,
спрямовану на підвищення безпеки дорожнього руху, навколишнє середовище та стійку
мобільність, а також фінансування досліджень з безпеки моторних видів спорту.
Глобальний екологічний фонд
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://www.fiafoundation.org/
Мета полягає в тому, щоб допомогти організаціям та інституціям вирішувати найбільш гострі
екологічні проблеми нашої планети завдяки їх грантам.

AXA Research Fund (Фонд досліджень AXA)
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.axa-research.org/
Мета полягає в підтримці академічних установ, які залучають видатних дослідників, які прагнуть
покращити життя людей шляхом проведення найсучасніших та інноваційних досліджень, що
стосуються глобальних соціальних проблем, пов'язаних із життям і здоров'ям, даними та
технологіями, кліматом та навколишнім середовищем, економікою та страхуванням.
Adventure Travel Conservation Fund ( Фонду охорони пригод для подорожей)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://adventuretravelconservationfund.org/
Мета - пряме фінансування місцевих проектів, спрямованих на збереження унікальних природних і
культурних ресурсів пригодницьких туристичних напрямків. ATCF є неприбутковою організацією,
яка забезпечить фінансування, зв'язки та міжнародну увагу до проектів, спрямованих на захист
культурних та природних ресурсів, що є основою для індустрії пригодницького туризму
VІІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЖІНОК ТА ҐЕНДЕРУ
Global Fund for Women (Глобальний фонд для жінок)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.globalfundforwomen.org/
Мета: Фонд є одним з провідних світових фондів для забезпечення рівності чоловіків і жінок, а
також захищає права жінок та дівчат. Фонд кампанії з нульовою терпимістю до насильством,
забезпечення економічного і політичного розширення прав, захисту сексуального та
репродуктивного здоров'я та прав.
Women's World Summit Foundation
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: http://womensection.woman.ch/index.php/en/
Мета: забезпечення прав жінок та дітей та створення світової культури попередження насильства
та насильства над дітьми
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Sigrid Rausing Trust
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://www.sigrid-rausing-trust.org/
Мета: британська програма надання грантів, яка підтримує права людини в усьому світі. Основна
увага Фонду зосереджена на адвокасі / дослідженнях / судочинстві, питаннях тримання під вартою
/ катування, фінансування правозахисників, свободу вираження поглядів, правосуддя перехідного
періоду, права жінок, права ЛГБТІ, ксенофобії та нетерпимості, а також прозорості та підзвітності.
FILIA Die Frauenstiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: http://www.filia-frauenstiftung.de/home.html
Мета: сприяти становленню жінок по всьому світу та заохочувати їх до участі та боротьби за свої
права.
The Reid Trust
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: http://www.reidtrust.org.uk/
Мета: Фонд був заснований у 1868 році для сприяння та вдосконалення жіночої освіти.
ADRA Stiftung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: http://www.stiftungsnetzwerk-suedhessen.de/stiftungen/adra-stiftung.htm
Мета полягає в боротьбі з бідністю та голодом. Фонд сприяє реалізації проектів та програм у сфері
співпраці в галузі розвитку, гуманітарної допомоги, глобальної освіти та зв'язків із громадськістю,
захисту навколишнього середовища та ресурсів, гендерної рівності та прав людини в цілому.

Cherie Blair Foundation for Women (Фонд Шері Блер для жінок)
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: http://www.cherieblairfoundation.org/
Мета: надати жінкам-підприємцям навички в галузі технологій, мереж та набуття капіталу,
необхідних для створення успішного бізнесу.
Urgent Action Fund for Women's Human Rights (Фонд невідкладних дій для прав жінок)
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://urgentactionfund.org/
Мета: Фонд є глобальним жіночим фондом, який у критичні моменти захищає, зміцнює та
підтримує жінок та трансгендерів. Фонд невідкладних дій співпрацює з жіночими рухами по всьому
світу для підтримки жінок-правозахисників, які прагнуть створити культуру справедливості, рівності
та миру.
Mama Cash
Місцезнаходження: Королівство Нідерланди
Інтернет адреса: https://www.mamacash.org/ru/feministskij-aktivizm-rabotaet-1
Мета: Фонд є міжнародним жіночим фондом для підтримки амбітних феміністських та жіночих
організацій та ініціатив для жінок, дівчат та транс людей.
Virginia Gildersleeve International Fund (Міжнародний фонд "Вірджинія Гільдерслеєв")
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.vgif.org/
Мета: Фонд є міжнародним жіночим фондом, розташованим у США та управляється міжнародною
радою директорів. Фонд надає гранти на глобальному рівні для фінансування проектів місцевого
розвитку, які просувають права жінок та дівчат; проекти, які допомагають поліпшити життя жінок і
дівчат, просуваючи права жінок та соціальну справедливість.
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Фонд FAWCO
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.fawcofoundation.org/
Мета: сприяти благодійним, освітнім і науковим програмам та підтримкою прав жінок і дітей у
всьому світі.
Фонд FRIDA
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://youngfeministfund.org/
Мета:
забезпечити доступне, стратегічне та оперативне фінансування молодих ініціатив,
керованих фемінізмом. Фонд посилює можливості молодих феміністичних організацій
використовувати ресурси для своєї роботи та збільшити зобов'язання донорів та союзників
виділити молоду феміністичну активність.
The Fetal Medicine Foundation
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://fetalmedicine.org/
Мета: Фонд є зареєстрованою благодійною організацією, місія якої полягає у поліпшенні здоров'я
вагітних жінок та їхніх дітей шляхом проведення досліджень та тренінгів у фетальній медицині.
Feminist Review Trust
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: http://www.feminist-review-trust.com/
Мета: полягає у просуванні освіти громадськості у предметі гендеру, сприянні рівності
можливостей, усуненню бідності та труднощів та інших благодійних цілей.
Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-raja-daniele-marcovici
Мета: Фонд підтримує проекти на користь жінок у Франції та в усьому світі.

VІІІ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ПОБУДОВИ МИРУ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ
КОНФЛІКТІВ
Harry Frank Guggenheim Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.hfg.org/
Мета: полягає у підтримці наукових досліджень, що сприяють зростанню розуміння та
пом'якшення нагальних проблем насильства та агресії в сучасному світі.
Мир та співпраця
Місцезнаходження: Іспанія
Інтернет адреса: http://www.peaceandcooperation.org/english/index.php
Мета: Фонд був заснований як рух непримиренності та творчості, створивши світ солідарності.
Фундація працює у таких сферах: роззброєння, розвиток, права людини, дії солідарності та світова
просвітницька робота.
Фонд Бергхоф
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.berghof-foundation.org/
Мета: Фонд є незалежною неурядовою та неприбутковою організацією, яка підтримує зусилля,
спрямовані на запобігання політичному та соціальному насильству та досягнення сталого миру
шляхом трансформації конфліктів. Основна місія полягає в тому, щоб зосередити зусилля на
організації навчання, здатної підтримувати постійні зусилля для перетворення конфліктів.
zivik - Zivile Konfliktbearbeitung
Місцезнаходження: Німеччина
Інтернет адреса: https://www.ifa.de/zivik.html
Мета полягає у сприянні міжнародним проектам миру в кризових регіонах та консультує як
неурядові організації, так і іноземні представництва, розташовані в цих районах. Фонд також
проводить навчання з ненасильницького врегулювання конфліктів та підтримує заходи зміцнення
довіри між конфліктуючими сторонами.
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International Peace Research Association Foundation
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://iprafoundation.org/
Мета: Фонд прагне посилити процеси миру в усьому світі. Фонд бере участь у миротворчих
проектах на Близькому Сході і на Балканах, надає стипендії для жінок з країн, що розвиваються,
щоб продовжити післядипломну освіту, підтримує мирних дослідників з усього світу, в поїздках на
наукові конференції світу.
Nonviolent Peaceforce
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: http://www.nonviolentpeaceforce.org/
Мета полягає в тому, щоб заохочувати, розвивати та здійснювати беззбройний цивільний
миротворчий процес як інструмент зменшення насильства та захисту цивільного населення в
ситуаціях насильницьких конфліктів.
Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації в Організації Об'єднаних Націй
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса:
http://www.unocha.org/legacy/what-we-do/humanitarian-financing/central-emergency-response-fund-cerf
Мета полягає у підтримці швидкої гуманітарної допомоги людям, постраждалих від стихійних лих
та збройних конфліктів.

Carnegie Endowment for International Peace
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://carnegieendowment.org/
Мета полягає в тому, щоб зміцнити мир шляхом аналізу та розробки свіжих ідей політики та
безпосереднього залучення та співпраці уряду, бізнесу та громадянського суспільства.

ІХ. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЕКТИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЖИТЛОМ ТА ПРИТУЛКОМ
Фонд Рокфеллера
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/topics/health/
Мета: сприяти добробуту людства у всьому світі. Фонд зосереджується на покращенні здоров'я,
переоцінці екосистем, забезпеченні засобів до існування та системних змін. Фонд працює заради
системних змін в сфері охорони здоров’я, підтримує інноваційні стратегії, які стимулюють людей,
громади, уряди для сприяння здоровому суспільству.
Sos Gerasjuta Stiftung
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: http://gerasjuta.ch/
Мета: міжнародна неприбуткова організація, яка надає матеріальну підтримку соціально
вразливим верствам населення в межах своїх благодійних проектів.
Ford Foundation
Місцезнаходження: Швейцарія
Інтернет адреса: https://www.fordfoundation.org/
Мета: Фонд вірить у властиву гідність всіх людей. Але в усьому світі занадто багато людей
виключені з політичних, економічних та соціальних інститутів, які формують своє життя. Місія
Фонду полягала в зниженні бідності та несправедливості, зміцненні демократичних цінностей,
розвитку міжнародного співробітництва та досягненні досягнень людства.
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FEANTSA
Місцезнаходження: Бельгія
Інтернет адреса: http://www.feantsa.org/en
Мета: Фонд - це Європейська федерація національних організацій, яка працює з безпритульними
людьми. FEANTSA є єдиною європейською неурядовою організацією, яка зосереджується
виключно на боротьбі з бездомними.
Première Urgence Internationale
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.premiere-urgence.org/
Мета полягає у забезпеченні швидкої глобальної відповіді на основні потреби населення,
постраждалих від гуманітарних криз, з тим щоб вони могли відновити незалежність та гідність.
Fondation Saint-Gobain
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.saint-gobain.com/fr/nos-valeurs/la-fondation-saint-gobain-initiatives
Мета: підтримка інтеграції молодих людей у професійне життя та будівництва, вдосконалення або
реконструкції цілей загального інтересу до соціального житла.

Building and Social Housing Foundation (Фонду будівництва та соціального житла)
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://www.world-habitat.org/
Мета - сприяти сталому розвитку та інноваціям в житлі шляхом спільного дослідження та передачі
знань. Фонд здійснює ряд досліджень та передачі знань як у Великобританії, так і на
міжнародному рівні.
Каталітичний фонд
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: http://thecatalyticfund.org/
Мета є інструментом глобального фінансування Альянсу міст, який надає грантову підтримку
інноваційним проектам, що зміцнюють та сприяють ролі міст у зменшенні бідності та стале
міського розвитку
Фонд "Канада Україна"
Місцезнаходження: Канада
Інтернет адреса: https://www.cufoundation.ca/
Мета фінансування та управління проектами в гуманітарному, економічному розвитку, управлінні
та верховенстві права, що зосереджуються на Україні.
"Ківа"
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.kiva.org/
Мета: допомогти людям з допомогою кредитування для подолання бідності.
Фонд "Гертруда Хірцель"
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.fondation-gertrude-hirzel.org/
Мета:спрямована, перш за все, на фінансування або співфінансування проектів будівель та
обладнання в охороні здоров'я або освітніх сферах, в першу чергу на благо дітей в
неблагополучних країнах.
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Х. ФОНДИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Фонд відкритого суспільства
Місцезнаходження: США
Інтернет адреса: https://www.opensocietyfoundations.org/issues/education-youth
Мета: Фонди Відкритого Суспільства підтримують низку ініціатив, що стосуються мистецтва та
культури, дітей та молоді, розвитку громадянського суспільства, економічних реформ, освіти на
всіх рівнях, законодавчої реформи та державного управління, засобів масової інформації та
комунікацій, видавничої справи та охорони здоров'я.
Фондова компанія "L'Agence France-Presse"
Місцезнаходження: Франція
Інтернет адреса: https://www.afp.com/fr/la-fondation-afp-afp-foundation
Місія Фонду "L'Agence France-Presse" - навчання журналістів з країн, що розвиваються, з питань
розкриття основних подій, економічних та соціальних змін у своїх країнах.
Rory Peck Trust
Місцезнаходження: Великобританія
Інтернет адреса: https://rorypecktrust.org/
Мета: організація спеціалізується на підтримці, безпеці та добробуті позаштатних інформаційних
агентів у всьому світі, підвищує їх профіль, сприяє їх добробуту та безпеці та підтримує їхнє право
повідомляти вільно та без страху.

