
Якщо Ви ветеран(-ка) конфлікту на сході України, проживаєте на території України, маєте 
відповідні документи, а головне — бажання вчитися, у Вас є можливість отримати грант на 
оплату курсів із професійної підготовки, перекваліфікації або підвищення кваліфікації. Розмовна 
англійська, програмування,  курси масажу тощо — Ви можете обрати будь-яку сферу.

ГРАНТИ НА ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ

Прийом заявок триватиме до завершення формування тренінгових груп. Пріоритет буде надано заявникам, 
які наразі не мають постійного місця роботи; мають низьку зарплату або часткову зайнятість; самі виховують 
дітей; утримують багатодітні родини або мають інвалідність. Грант надається винятково у формі оплати 
узгоджених навчальних курсів та не передбачає грошових виплат учасникам. Проєкт співпрацює з усіма 
навчальними закладами України, які мають відповідну реєстрацію підприємницької діяльності. 

Якщо у Вас виникли запитання, пишіть нам на електронну пошту IOMVeteranProject@iom.int

Проєкт «Соціально-економічна підтримка реінтеграції 
ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей» 
впроваджується Агентством ООН з питань міграції (МОМ)  
за фінансування Європейського Союзу.

7 КРОКІВ ДО НОВОЇ ПРОФЕСІЇ

1

3

2

5

4

7

6

НАДІШЛІТЬ 
ВАШУ АНКЕТУ

ЗАПОВНІТЬ  
ГРАНТОВУ  
ЗАЯВКУ

ОТРИМАЙТЕ 
ГРАНТ ДО  
400 ЄВРО

РАДЬТЕСЯ З ПЕРСОНАЛЬНИМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ 

ВІДВІДАЙТЕ  
ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ 

ПРЕДСТАВТЕ  
СВОЮ ЗАЯВКУ

РОЗШИРЮЙТЕ  
ЗНАННЯ

Якщо Ви пройшли відбір, Вам 
зателефонує представник 
МОМ або партнерської 
організації і запросить  
на тренінг. Анкета тут:  
ПрофесійніКурси 

У Вас буде два тижні,  
щоб вирішити, які  
професійні курси  
обрати.

Проєкт надає грант  
у формі оплати курсів  
із професійної підготовки, 
перекваліфікації або 
підвищення кваліфікації.

Вам буде надано 
персонального консультанта, 
який допоможе розробити 
індивідуальну стратегію 
розвитку фахових та 
особистих навичок.

Дізнайтеся, як ефективно  
шукати роботу, будувати  
кар’єру, взаємодіяти з колегами  
й розвивати комунікативні  
навички та лідерські  
якості. Після успішного 
проходження тренінгу  
Ви зможете подати  
заявку на отримання  
гранту.

На зустрічі з представниками 
МОМ поясніть, чому саме ці 
курси Ви обрали та як вони 

вплинуть на Ваше майбутнє. 
Це допоможе МОМ прийняти 

рішення щодо надання гранту.

Спілкуйтеся з іншими учасниками, 
відвідуйте колективні  

консультації

http://bit.ly/ПрофесійніКурси

