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Пресреліз 
 

 

Гранти на підтримку різноманіття й 
боротьбу з расизмом 

29 вересня 2022 р. 

Альберта запускає нову грантову програму для 
підвищення рівня культурної обізнаності й допомоги 
жителям Альберти у боротьбі з расизмом. 

Програма грантів сприяння мультикультуралізму й антирасизму 

«Multiculturalism and Anti-Racism» інвестує 1 мільйон доларів у громадські 

організації для створення проєктів, які відзначають різноманітність Альберти та 

заохочують жителів Альберти думати й говорити про протидію расизму. 

Прийняті заявки будуть підтримувати проєкти, які покращують розуміння різних 

культур Альберти, висвітлюють проблеми, з якими доводиться зіткнутися 

людям, які відчувають расизм і/або допомагають всім жителям Альберти краще 

зрозуміти ці проблеми й протидіяти расизму. Групи громад мають право 

отримати до 30 000 доларів на підтримання цих ініціатив. 

Заявки приймаються до 16 листопада, і їх можуть подавати некомерційні 

організації, що діють в Альберті, включаючи мультикультурні та релігійні 

організації, «First Nations» і «Metis Settlements». 

Започатковуючи цю грантову програму, уряд Альберти продовжує вживати 

заходів щодо сприяння культурному різноманіттю та протидії расизму, 

дозволяючи культурним громадам ділитися своїм досвідом і висвітлювати свій 

внесок у розвиток Альберти. 

План дій по боротьбі з расизмом у провінції — це дорожня карта для 

змістовних дій, яка окреслює прагнення уряду до різноманітності. Цей план 

включає нещодавнє вручення винагород Альберти «Newcomer Recognition 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-newcomer-recognition-awards.aspx
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Awards» для відзначення успіхів іммігрантів (одержувачі цих винагород були 

оголошені 21 вересня) та залучення громадськості з метою збору інформації 

для боротьби з расизмом. Важливу роль у цій роботі відігравала 

консультативна рада Альберти з питань протидії расизму. 

Стислі факти 

• Заявки будуть прийматися до 23:59 16-го листопада. 

• Гранти відкриті для таких організацій Альберти:  

o некомерційні організації (створені й зареєстровані за 

провінційним або федеральним законодавством), включаючи 

організації корінних народів, багатокультурні та релігійні 

організації; 

o організації корінних народів «First Nations»; 

o організації метисів «Metis Settlements». 

• Щоб відповідати вимогам, проєкти повинні мати принаймні одну з 

таких цілей:  

o розширення міжкультурної обізнаності; 

o покращення розуміння жителями Альберти людей з інших 

культур та їхніх відмінностей; 

o покращення розуміння жителями Альберти проблем расизму та 

проблем, з якими стикаються групи корінних народів та расові 

групи; 

o підвищення рівня знань жителів Альберти, щоб вони могли 

краще виявляти расизм і протидіяти йому. 

Супутня інформація 

• Грант сприяння мультикультуралізму та антирасизму «Multiculturalism 

and anti-racism grant» 

• План дій щодо боротьби з расизмом 

• Боротьба з расизмом 
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