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#EUnlocking

Проект EU4Youth – Розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні»  
допомагає розвивати соціальний підприємницький потенціал молодих людей в Молдові та Україні, 
створюючи сприятливу екосистему для соціальних підприємств, а також надихаючи і підтримуючи 
більше молодих соціальних підприємців для розробки і підтримки своїх інноваційних рішень, 
спрямованих на просування соціальної інтеграції та екологічної стійкості в обох країнах. Проект 
співфінансується Європейським Союзом в рамках його програми EU4Youth.

Проект реалізується Інститутом імені Густава Штреземана (GSI) (Німеччина), «Egalite International» 
(Україна), організацією “AXA Management Consulting” (Молдова), Асоціацією «ECO-RAZENI» 
(Молдова), Національним центром допомоги та інформування для НУО в Молдові «CONTACT» 
(Молдова) та «Pro NGO!»  (Німеччина). Проект софінансується Європейським Союзом в рамках 
його програми EU4Youth.

У Республіці Молдова проект EUnlocking працює над тим, щоб:

• вдосконалити правову базу соціального підприємництва (СП);

• мотивувати більшу кількість молодих людей розпочинати соціальні стартапи та підвищувати 
визнання внеску СП у соціальну інклюзію та зменшення нерівності шляхом комунікаційної 
діяльності та інформаційних кампаній;

• сприяти доступу до інформації та обміну найкращими практиками щодо СП шляхом 
створення та підтримки приватної групи соціальних підприємців Facebook у Молдові (наразі 
група налічує 953 члена);

• покращити спроможність молодих соціальних підприємців за допомогою навчання на 
місці, онлайн-курсів навчання з найважливіших та актуальних тем СП, таких як моделювання 
бізнесу, збір коштів, аналіз ринку, фінансовий менеджмент, маркетинг та просування тощо;

• заохочувати підхід «навчання на практиці», надаючи фінансування та наставництво для 5 
найкращих ініціатив соціального старту, які зосереджені на екологічній стійкості та мають 
підтверджені дані, що пропонують можливості працевлаштування для маргіналізованої 
молоді;

• підтримувати молодих соціальних підприємців у Молдові у зв’язку з іншими мережами 
потенційних національних та міжнародних інвесторів, донорів, клієнтів, великих компаній, 
провайдерів кредитів тощо;

• підвищити обізнаність громадськості щодо соціального підприємництва.
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1. Що таке проект EUnlocking?

https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-unlocking-potential-young-social-entrepreneurs-moldova-and
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-unlocking-potential-young-social-entrepreneurs-moldova-and
https://www.gsi-bonn.de/
https://egaliteint.org/
http://axa.md/
https://ecorazeni.wordpress.com/
https://contact.md/
http://www.pro-ngo.org/
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://www.facebook.com/groups/720308305199160


В Україні проект EUnlocking працює над тим, щоб: 

  Утвердити законодавство для СП;

  мотивувати більшу кількість молоді розпочинати соціальні стартапи та підвищити 
визнання внеску СП у соціальну інклюзію та зменшення нерівності шляхом 
комунікаційної діяльності та інформаційних кампаній;

  сприяти доступу до інформації та обміну найкращими практиками щодо СП шляхом 
створення та підтримки приватної групи соціальних підприємців Facebook у Україні 
(наразі група налічує 505 учасників);

  покращити спроможність молодих соціальних підприємців за допомогою навчання 
на місці, онлайн-курсів навчання з найважливіших та актуальних тем СП, таких як 
моделювання бізнесу, збір коштів, аналіз ринку, фінансовий менеджмент, маркетинг 
та просування тощо;

  заохочувати підхід «навчання на практиці», надаючи фінансування та наставництво 
для 5 найкращих ініціатив соціального старту, які зосереджені на екологічній стійкості 
та мають підтверджені дані, що пропонують можливості працевлаштування для 
маргіналізованої молоді;

  підтримувати молодих соціальних підприємців у віддалених районах  шляхом 
відкриття та роботи шести Лабораторій соціального підприємництва та Еко Хабів 
у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській та 
Черкаській областях України; лабораторії дотримуватимуться принципу «one-stop-
shop» та надаватимуть комплексні послуги як досвідченим соціальним підприємцям, 
так і новачкам - послуги включають юридичні та фінансові консультації, маркетинг 
та масштабування бізнесу, психологічну та методичну підтримку, просування, 
наставництво та розвиток екологічних ініціатив соціальних підприємств; крім того, 
лабораторії допоможуть зв’язати соціальні підприємства з їх потенційними клієнтами 
та інвесторами та вирішити проблему доступу до капіталу для соціальних підприємців; 
Еко Хаб - це простір для обміну еко-ініціативами та зеленими ідеями - він надасть 
консультації соціальним підприємцям щодо того, як зробити бізнес більш дружнім до 
природи; 

  інтегрувати теми соціального підприємництва до навчальної програми університету;

  підвищити обізнаність громадськості щодо соціального підприємництва.

ЯК ПРОЕКТ EUNLOCKING ПІДТРИМУЄ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО?

3. Як проект EUnlocking підтримує
соціальне підприємництво в Україні?

#EUnlocking
Фінансується в рамках програми
Європейського Союзу EU4Youth 

Фінансується в рамках програми
Європейського Союзу EU4Youth 

Funded under the EU4Youth 
Programme of the European Union

Funded under the EU4Youth 
Programme of the European Union

Співфінансується 
Європейським Союзом

https://www.facebook.com/groups/EUnlockingUA


Щоб дізнатися більше про проект EUnlocking, відвідайте сторінку проекту 

Під час його реалізації проект EUnlocking:

створить та буде просувати активну 
мережу 500 соціальних підприємців 
Молдови та Україна (знайомтесь 
із нашою надихаючою молодою 
спільнотою підприємців тут);

організує регіональний конкурс для 
журналістів та блогерів «Розкрий своїх 
героїв світові»;

проведе 2-денний Форум з соціального 
підприємництва у Києві;

організує для молодих соціальних 
підприємців Молдови та України 
навчальні поїздки до Німеччини та 
Литви щодо розвитку бізнесу та його 
стійкості;

проведе візити до Молдови/Україна 
молдавських та українських молодих 
соціальних підприємців.
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5. Як я можу взяти участь у запропонованих 
можливостях за проектом EUnlocking?

• У Молдові, будь ласка, зв’яжіться з нами: (1) електронна адреса info.ong.contact@gmail.com  
та/або (2) приватна група Facebook соціальних підприємців у Молдові

• В Україні, будь ласка, зв’яжіться з нами: (1) електронна адреса office@egaliteint.org; (2) 
приватна група Facebook соціальних підприємців в Україні; та/або (3) сторінка Egalite 
International у Facebook

ЯК ПРОЕКТ EUNLOCKING ПІДТРИМУЄ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО?

4. Як проект EUnlocking сприяє 
співробітництву, взаємному навчанню, обміном 
інформацією та передовим досвідом молодих 
соціальних підприємців в Молдові та Україні?
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/eunlocking
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/eunlocking/profiles
https://www.facebook.com/groups/720308305199160
https://www.facebook.com/groups/EUnlockingUA
https://www.facebook.com/egaliteinternational
https://www.facebook.com/egaliteinternational

