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ІНДИВІДУАЛЬНА  

ДОПОМОГА В

ЛІКУВАННІ ДІТЯМ

Фонд надає індивідуальну допомогу в

лікуванні дітям: з онкогематологічними 

та рідкісними хворобами; з нирковою 

недостатністю, які потребують пересадки 

нирки; пацієнтам Національної дитячої 

лікарні"ОХМАТДИТ".

Допомагає придбати вартісні ліки, оплатити 

лікування дитини за кордоном, коли 

об’єктивно неможливо отримати лікування за 

бюджетні кошти.

Дедлайн: постійно

Детальніше 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista 

nce/detail.php та

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista 

nce/instruct.pdf

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf


ПРОГРАМА ГРАНТІВ 

ІЗ ГРОМАДСЬКОГО 

МОНІТОРИНГУ 

ДОСТАВКИ

ТА НАЯВНОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ

ПРООН запрошує до участі у Програмі 

на отримання малих грантів. Мета:

1.Отримати дані щодо доставки та наявності 

ліків, закуплених ПРООН та іншими 

спеціалізованими організаціями за бюджетні 

кошти МОЗ, до складів та закладів охорони 

здоров’я у регіонах: своєчасність доставки та 

наявність ліків для пацієнтів.

2.Зміцнити потенціалу неурядових, зокрема 

пацієнтських організацій, щодо захисту прав 

найвразливіших груп пацієнтів на доступ до 

медикаментів, визначених законодавством 

безкоштовними

Громадські організації та благодійні

фонди

по Дедлайн: до 31.03.2022 року

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/


ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ 

НАЦИСТСЬКИХ

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

Мета програми - покращення життєвої 

ситуації колишніх українських жертв

нацистських переслідувань. Програмою 

передбачено:

- оперативне видалення катаракти;

- слухопротезування;

-забезпечення медикаментами та 

допоміжними медичними та гігієнічними 

засобами;

- санаторно-курортне лікування
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/57847/

Колишні в’язні нацистських таборів,

гетто, нацистських тюрем, 

примусові працівники промисловості та 

сільського господарства, діти, які

були вивезені разом з батьками, у т.ч. діти, 

народжені у неволі

Дедлайн: програма діє протягом

2021 р.

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/


ВІДКРИТА БАЗА 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МЕДИКІВ

M-gate.org - це відкрита база стажувань, 

курсів, грантів та інших навчальних

програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація 

про більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких 

безкоштовні та доступні для українців.

База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків 

інформацію.

Також є можливості для навчання медиків в 

Україні та за кордоном

Медики всіх спеціальностей

Дедлайн: постійно

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/m-

gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-

medikiv/ та https://www.m-

gate.org/ua/search

https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://www.m-gate.org/ua/search
https://www.m-gate.org/ua/search


ДОПОМОГА У WEB 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

COVID-19

Безкоштовне створення web порталу 

для відслідковування інформації по

потребах медичних закладів регіонів України, 

закупкам, за умови надання підтвердження 

своєї діяльності, яка є узгодженою з 

медичними закладами, владою вашого міста 

чи регіону

Волонтери

Детальніше

https://biggggidea.com/opportunities/dopom

oga-u-web-dlya-

volonteriv-covid-19/

https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/


НІМЕЦЬКА СЛУЖБА 

СТАРШИХ

ЕКСПЕРТІВ SES

SES - це Фонд німецької економіки з 

міжнародного співробітництва, який

здійснює активну діяльність по всьому світу.

Експерти SES безоплатно передають свої

знання та підвищують кваліфікацію колег по

професії в усьому світі. Вони володіють  

знаннями з більш ніж 50 галузей економіки,

крім того 

компетентністю,

високою  

готовністю

соціальною  

пристосуватися

до місцевих умов, і часто хорошим знанням 

іноземних мов

Малі і середні підприємства, органи

комунального управління, палати і

економічні об'єднання, соціальні та медичні

установи, а також організації, що працюють в

сфері освіти і підвищення кваліфікації

Дедлайн: постійно

Детальніше

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та

www.dzentrum.com.ua

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite
http://www.dzentrum.com.ua/


ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
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