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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про низку конференцій, в яких ви
можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на стипендіальну програму.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

"Програма стажування працівників законодавчої влади
(Legislative Fellows Program - LFP)"
Організатори та партнери: "Американські ради з питань міжнародної освіти",
Державний Департамент США.
Цільова аудиторія: перспективні професіонали з Вірменії, Азербайджану,
Грузії, Молдови, Росії, Туреччини та України, віком від 25 до 35 років.
Умови участі:
 Громадянство України;
 Вік від 25 до 35 років;
 Вища освіта (ступінь бакалавра, магістра, кандидата наук);
 Вільне володіння англійської мовою (TOEFL більше 500, IELTS на рівні 6 або
навчання на англомовній університетській програмі). За відсутності
сертифікату, півфіналісти будуть запрошені пройти безкоштовний TOEFL
тест;
 Мати відповідний досвід роботи у державному секторі (законодавча,
виконавча влада, неурядові організації тощо);
 Володіти лідерськими та комунікативними навичками.
Останній термін подання: на Весняну програму 2014 року - 31 жовтня
2013 року.
Додаткова інформація: веб-сайт організації та онлайн-заявка доступні за
посиланням: http://professionalfellows.americancouncils.org/?q=content/apply-now
Контакти:
Координатор Програми в Україні - Оксана Семенишин
lfp.ukraine@gmail.com
Вул. Еспланадна, 20, Київ, 01001
тел.: (044) 289 39 52; 289 39 53
факс: (044) 289 39 21
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Сторінка 3

Конференція "Мистецтво урядування: звітність,
відповідальність, прозорість",
18 жовтня 2013 року, м. Львів, Україна
Організатори та партнери: Львівська міська рада за фінансової підтримки
програми MATRA Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.
Партнерами проекту виступають департамент “Адміністрація міського голови” та ГО
“Самопоміч”.
Цільова аудиторія: представники українських муніципалітетів.
Конференція дасть можливість учасникам отримати унікальні знання для
покращення якості роботи службовців у муніципалітетах України. Зокрема, учасники
конференції зможуть дізнатися про такі інноваційні методики як моніторинг якості
життя у місті; запровадження у міських радах системи ключових показників
ефективності; запровадження стандартизації процесів за стандартами якості ISO;
формування дорожних карт для орієнтації в адміністративних послугах.
Умови участі:
 Участь у конференції безконштовна;
 Необхідно попередньо зареєструватись за телефоном +380986517255
Додаткова інформація: Конференція відбудеться за адресою: м. Львів,
пл. Ринок, 1, Львівська міська рада, Великий сесійний зал.
Більш детальна інформація про конференцію доступна за посиланням:
http://www.cityinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=239
Контакти:
Наталія Міхнова - 2971000@gmail.com; +380986517255
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Сторінка 4

"Програма стажування Всесвітнього Банку"
Організатори та партнери: Всесвітній Банк.
Цільова аудиторія: майбутні фахівці у сфері фінансів, економіки, людського
розвитку, соціальних наук, охорони навколишнього середовища та інших сфер, що
мають відношення до Світового Банку.
Час стажування: від 4 тижнів, в зимовий або літній періоди.
Умови участі:
 бути громадянином країни, що є членом Світового банку;
 вільне володіння англійською мовою;
 подати онлайн-заявку;
 навички комунікації, володіння компьютером, знання інших мов (таких як
французька, іспанська, російська, португальська, китайська, арабська) та
попередній досвід роботи у споріднених сферах будуть вважатись
перевагами.
Фінансові питання: стажистам виплачується погодинна заробітна плата,
можлива компенсація витрат на подорож. Більшість посад знаходяться у
м. Вашингтон, США, але можливе перебування в інших країнах. Стажисти мають
самостійно подбати про своє проживання.
Останній термін подання: до 31 жовтня для літнього періоду (червень –
вересень) та до 31 січня для зимового (грудень – березень).
Веб-сайт:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:2
3124040~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353~
isCURL:Y,00.html
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Сторінка 5

Міжнародний семінар "Європейська політика сусідства та
Центральна-Європейська ідентичність",
м. Брюсель, Бельгія, 26 листопада 2013 року
Організатори та партнери: віце-президент Європейського Парламенту Ласло
Шурян.
Цільова аудиторія: студенти, які зацікавлені у європейській інтеграції та
питаннях європейської індентичності.
Дата проведення: 26 листопада 2013 року.
Умови участі:
 вік 20 – 35 років;


надіслати резюме (CV);



Есе на тему «В очах одне одному: питання ідентичності в Центральній

Європі» (3-5 сторінок англійською мовою).
Переможців конкурсу буде запрошено до Брюсселя для участі у семінарі та
відвідування Європейського Парламенту.
Останній термін подання: Роботи приймаються до 10 жовтня 2013 року на
електронну адрессу: ilona.mikoczy@europarl.europa.eu
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Сторінка 6

Стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ
Німеччини за програмою High Level Experts Programme,
м.Берлін (ФРН), з 27 квітня до 17 травня 2014 року
Організатори

та

партнери: Федеральне

міністерство

закордонних

справ

Німеччини, Посольство ФРН в Україні.
Цільова аудиторія: молоді співробітники державних установ України.
Умови участі:
 Бути
співробітником

державних

установ

України

(національного,

регіонального або комунального рівнів);


Вік до 40 років;



Вільне володіння англійською мовою;



мати принаймні 1 рік професійного досвіду роботи у сфері державного

управління;


цікавитися зовнішньою політикою.

Необхідні документи:
 мотиваційний лист англійською мовою про основне фахове коло інтересів
(макс. 1 сторінка);


резюме (CV) англійською мовою з фото 3*4 (обов’язково повідомляйте

адресу особистої електронної пошти і телефон!);


довідки з місця роботи укр. мовою, з якого часу і на якій посаді працює

кандидат.
Спочатку Посольство зробить попередній відбір серед надісланих клопотань.
Потім кандидати отримають нагоду особисто представити себе в Посольстві, де їм,
серед іншого, належить скласти письмовий тест англійською мовою (приблизно 1317 січня) та пройти співбесіду (кінець лютого 2014).
Останній термін подання: заявки подаються до 30 листопада 2013 року
поштою в Посольство ФРН в Україні.
Контакти:
Посольство ФРН в Україні - вул. Б. Хмельницького, 25, 01901, м. Київ
e-mail: pol-30@kiew.diplo.de
сайт: http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Stipendien__und__Austausch
programme/Stipendien__und__Austauschprogramme.html
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Сторінка 7

Конкурс аналітичних доповідей на Київський безпековий
форум для молоді,
15-16 листопада 2013 року, м. Київ, Україна
Організатори та партнери: благодійний фонд Арсенія Яценюка "Open Ukraine",
представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні, Чорноморський траст з регіонального
спіробітництва, Центр штформації та документації НАТО в Україні.
Цільова аудиторія: молоді експерти та дослідники.
Форум має на меті зібрати молодих експертів та дослідників та створити
платформу для обговорення питань міжнародних відносин та зовнішньої політики.
Цього року тема форуму "Належне урядування: зваженість, сталий розвиток,
правосуддя".
Теми для аналітичних доповідей:
 Належне урядування – основа безпеки?;
 Як належне урядування може зменшити корупцію? Покроковий план дій;
 Належне урядування: принципи забезпечення економічного зростання;
 Верховенство права в рамках належного урядування як виклик демократії;
 Визначте рівень застосування належного урядування у Вашій країні. Які
проблеми та недоліки та як їх подолати?
Зверніть увагу, що аналітичні доповідід мають бути практично орієнтовані.
Робочі мови: українська, англійська.
Умови участі:


Вік 23- 35 років;



Бути студентом старших курсів, аспірантом, дослідником, представником
молодіжної або громадської організації;



Подати аналітичну доповідь (до 4000 знаків) українською або англійською
мовами;



Заповнити реєстраційну форму
(https://docs.google.com/forms/d/1GgsVsECK4mZjrNLqYLWg5fiU8FCVXu4vAA
uqXyVDeOc/viewform)

Останній термін подання: 15 жовтня 2013 року.
Контакти:
Вікторія Осипович
vo@openukraine.org
+38(044)220-1840, +38(067)214-3462
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Сторінка 8

OAK Стипендія з Прав Людини
Мета: надання можливості навчатися один семестр в Інституті ОАК
Обов'язки співробітника ОАК включають регулярні зустрічі зі студентами або
через формальні класи або неформальне обговорення в групах та організацію
допомоги у формуванні серії лекцій чи симпозіуму, пов'язаних з конкретним
аспектом прав людини.
Право на отримання стипендій ОАК мають ті, хто працює за межами США, має
напрацювання в галузі прав людини та бажання зробити свій внесок у Колбі
співтовариство .
Теми:
Сексуальні та репродуктивні права
Гендер : розширення прав і можливостей і освіти
Людина і сексуальна торгівля
Гендерне насильство
Гендерні та екологічні права
Оплата: Співробітник отримає стипендію, а також оплату проїзду туди і назад ,
трикімнатну квартиру , використання автомобіля та харчування на території кампуса.
Співробітник також отримає підтримку досліджень, у тому числі офісні приміщення,
секретарські послуги , комп'ютерні та бібліотечні об'єкти , а також помічниківстудентів.
Стипендія призначається на осінній семестр (з вересня по грудень) щороку.
Останній термін подання заявок - 6 грудня 2013
E-mail: admissions@colby.edu
Додаткова інформація
http://web.colby.edu/oak/apply/apply-for-the-oak-fellowship/
http://web.colby.edu/oak/files/2011/06/2014-Oak-Brochure.pdf
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Сторінка 9

До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника, надішліть повідомлення на нашу електронну
адресу та додайте коротку інформацію про себе та свою
організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Управління забезпечення
міжнародних звязків - http://naduinternational.jimdo.com

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували
Роман Власенко
Анжела Левченко

