
 НАШІ БЕНЕФІЦІАРИ 

                   Оксана
Переїхала до Троїцька з
Луганська.
За допомогою гранту 
своє хобі перетворила на 
джерело життя: нав-
чалася в однієї з найкра-
щих перукарів України й 
відкрила власний салон.

                   Михайло
Переселенець з Донецька.

Mercy Corps допомогла
йому відновити справу з
ремонту холодильного
обладнання. Обслуговує
торговельні точки три-“

кутника  Сєвєродонецьк - ”

Рубіжне - Лисичанськ.

               Світлана
За допомогою Mercy Corps 
разом  з  чоловіком  у  Ста-
робільську відновлюють 
р о д и н н у  с п р а в у  -  
розсадник декоративних 
рослин, який евакуйо-“
вано  зі Станично-Луга-”
нського району. Створили 
2 нових робочих місця.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ:

1.  Копія паспорту.
2.  Копія ідентифікаційного коду.
3.  Копія довідки про статус внутрішньо перемі-
     щеної особи. 
4. Заявка-анкета участника (заповнюється в ре-
     жимі  онлайн  https://enketo.ona.io/x/#YzfW
     або безпосередньо в офісі Mercy Corps).

MERCY CORPS ПРОДОВЖУЄ ПРОГРАМУ
“САМОЗАЙНЯТІСТЬ”

У рамках IV етапу (вересень 2016 - травень 2017 рр.) 
Mercy Corps надасть беніфіціарам 700 грантів 
від 500 до 1000 доларів США на підтримку мікро- 
підприємництва та малого бізнесу України.

КОНТАКТИ

Україна, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 18Б
офіс Mercy Corps +38 (06452) 4-31-55

vrudenko@ua.mercycorps.org
Тел. гарячої лінії: 0 800 3001 73

+38 (098) 213-08-47, +38(095) 931-54-67

Макет буклету розроблено співробітниками
комунікаційно-консультаційного центру

“Mercy Corps – ЛНУ імені Тараса Шевченка”



Mercy  Corps  (Корпус  Милосердя)  –  міжнародна
неурядова благодійна організація.
Заснована  в  1979 р.  Штаб-квартира:  м. Портленд,
штат Орегон (США).
Штат працівників-аналітиків – 4 000 осіб.
Функціонує більше ніж у 40 країнах світу.

МІСІЯ:
полегшити страждання, захистити від бідності й
пригнічення, підтримати створення безпечних,
продуктивних і справедливих спільнот.

РЕЗУЛЬТАТИ:
надано  допомогу  16,7  млн.  людей  у  107  країнах
загагальним обсягом понад 2,2 млрд. доларів  США.
Mercy   Corps   з   червня   2015 р.   працює   в   Україні
(у Луганській області) на постійній основі.

У сучасних умовах реалізує такі програми: 
•   “Програма з ремонту зруйнованих будинків”; 

•   “Психосоціальна підтримка дІтей”; 
•   “Самозайнятість”. 

Програма “Самозайнятість”
реалізується на території Луганської

області, підконтрольній Україні           

МЕТА ПРОГРАМИ "САМОЗАЙНЯТІСТЬ”:

сприяти постраждалим внаслідок військового
конфлікту громадянам у забезпеченні себе і
своїх родин.

КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ:

•   внутрішньо переміщені особи; 
•   приймаючі родини; 
•   громадяни, які постраждали внаслідок бойо-

вих дій. 

ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:

заохочення бенефіціарів (одержувачів благо-
дійної допомоги) до мікропідприємництва 
шляхом надання на беззворотній основі 
допомоги обсягом 500 дол. США (гранти в 
національній валюті надходять на ім'я 
бенефіціарів до Ощадбанку).

РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОГРАМИ “САМОЗАЙНЯТІСТЬ”

За підсумками І–ІІI етапів (вересень 2015 –
червень 2016 рр.) 1100 бенефіціарів отримали 

допомогу загальним обсягом 550 тис. дол. США.

Розподіл грантів за сферами господарювання

ПРОГРАМА РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
ЗА НАСТУПНИМИ КРОКАМИ:

I крок – прийняття від потенційних бенефіціарів
заявок-анкет на участь у Програмі.

II крок – проведення експертами-консультантами
безоплатних одноденних тренінгів.

III крок – розробка заявниками бізнес-планів та їх
в і д п р а в л е н н я  н а  е л е к т р о н н у  с к р и н ь к у  
Представництва.

ІV крок – перевірка експертами-консультантами
бізнес-планів з представленням попереднього
висновку щодо доцільності надання гранту.

V  крок –  персональний публічний захист 
заявниками бізнес-планів з оголошенням остаточ-
ного рішення щодо надання гранту (за потреби – у 
режимі онлайн).

VІ крок  –  стовідсотковий  моніторинг  реалізації 
підтриманих  бізнес- планів.

Безоплатні одноденні тренінги
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