
БФ «Товариство Розвитку»      GfE Odessa 
смт Крижопіль                                                     25.07.2022р. 
(назва населеного пункту)         (дата подання заявки) 
 

Одержувач цільового фінансування: ГО Крижопільське товариство німців - «Відергебурт»  
(повна назва організації згідно з реєстраційними документами)  
 

Заявка на фінансування 

(у межах підтримки Авангарду німців України) 

 

Одержувач цільового фінансування: ГО Крижопільське товариство німців - «Відергебурт» для 
заступника голови товариства - Штірліц Олександра Фрідріховича 
 

Дата народження та контактні дані Одержувача: Штірліц Олександр Фрідріхович, 16.10.1979 року 

народження, проживає за адресою: смт Крижопіль, вул. Пашковського буд.12, кв.10.  
Контакти: тел.: +38 097 556 74 48; e-mail: alex_stirlitz@gmail.com  

 

Короткий опис обґрунтування надання підтримки: Штірліц Олександр займається громадською 
діяльністю з 2015 року, беручи участь та організовуючи проєкти, провів 5 локальних семінарів та 1 
всеукраїнський у м. Ізмаїл, у 2017 році здобув перемогу у конкурсі «RDU: Unsere Besten» в номінації 
«Діяч у сфері культури та мистецтв. Дизайн». Розробляв презентації і макети дидактичних 
матеріалів. Успішно керує організацією, проводячи як поточні проєкти, так і проєкти, які перемогли у 
Конкурсі грантів, залучаючи до організації нових членів. 

 

Короткий опис курсу навчання: 

Основна ціль підтримки у навчанні Штірліц Олександра  Фрідріховича – це отримання нових 
знань та умінь в області … (напр., комп'ютерних знань для вміння розробляти, подавати 
інформацію в максимально доступній та зручній формі користувачам, забезпечувати актуальність і 
корисність цієї інформації) 

з метою використання у роботі та популяризації Організації, членом якої він є, а надалі – передачі 
здобутих знань молоді як у своїй організації, так і у проєктах міжрегіонального/всеукраїнського 
рівня. 

Отримані знання та вміння будуть грамотно використовуватися у технології веб-програмування, 
управлінні інформацією, а використання в роботі та проєктах веб-технологій допоможуть 
стимулювати активність молодих членів організації, що буде вагомим внеском у піар та розвиток 
Товариства, а також стимулом для молоді до їх активної діяльності. Так, планується підтримка 
сторінки Організації в соціальних мережах, проведення навчальних семінарів/занять для молоді 
Організації. 
 

Участь БФ «Товариство Розвитку» складає: 

Вид витрат Сума/грн 

Фінансова підтримка (оплата по перерахунку тримісячного комп'ютерного курсу в 

Комп'ютерній Академії «ШАГ») для Штірліц Олександра Фрідріховича 

12 555,00 

ВСЬОГО: 12 555,00 

Додаткові джерела фінансування у негрошовій (нематеріальній) формі 

Джерела 

додаткового 

фінансування 

Вид додаткового фінансування: 

нематеріальний вид: 

Загальна 

сума/грн 

Ціль використання 

додаткового 

фінансування 

    

ВСЬОГО:  

В БФ «Товариство Розвитку» надано наступні документи:  
1) Заявка на фінансування,  
2) Мотиваційний лист Заявника у довільній формі з короткою інформацією про Заявника,  
3) Документи, що підтверджують німецьку національність Заявника,  
4) Клопотання від керівника організації (якщо заявка подається на керівника організації – то 
клопотання від однієї із всеукраїнських організацій АНУ, ВО НМУ, МТНУ «Відергебурт», РНУ). 
В організації є підписана Заявником Згода на надання та обробку персональних даних). 
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Підпис: 

Я ознайомлений/-а із вимогами до проведення проєктів, зобов’язуюсь їх 

виконувати, гарантую цільове використання коштів. Запевняю, що вся 

інформація є правдивою та повною. 
 
 
Керівник організації    Мюллер К.К. 

(ПІБ)     (підпис, печатка)  


