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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про конкурси, проекти, стипендії
та літні школи, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Конкурс на участь в 10-му Українському семінарі
«Відповідальне лідерство»
Організатор: Асоціація випускників «АСПЕН-УКРАЇНА» у співпраці з Фондом
Віктора Пінчука та Інститутом ASPEN (США).
Дата і місце проведення: 18-24 жовтня 2014 року, Карпати.
Мета: поширення в Україні ціннісно-орієнтованого типу лідерства, який має на
меті покращення життя окремих громад та країни в цілому.
До участі в конкурсі запрошуються претенденти, які:
 досягли значних успіхів у бізнесі, політиці, державному секторі,
суспільній діяльності, галузі науки та мистецтва;
 мають активну громадську позицію;
 відкриті до пошуку нових смислів, рішень;
 від 30 до 55 років.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 9 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ.
Завантажити заявку на участь
З питань участі в конкурсі звертайтеся до керівника програми семінарів
Aліни Шклярук:
e-mail: aspen.ua@gmail.com,
тел.: +38 050 383 01 06
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Сторінка 3

Стажування
у Центрі Політичних Студій та Аналітики
Організатор: ГО Центр Політичних Студій та Аналітики (ЦПСА) – це
аналітично-тренінгова громадська організація, заснована у 2005 році з метою
об’єднання зусиль громадськості задля розбудови в Україні громадянського
суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.
До участі запрошуються студенти і активна молодь.
Співпраця відбуватиметься за такими напрямками:
 принципи функціонування громадської організації;
 способи втілення проектів громадських організації;
 використання на практиці Закону України «Про доступ до публічної
інформації»;
 використання важелів впливу громадськості на представників органів
влади;
 застосування кількісних та якісних методів аналізу для здійснення
моніторингу;
 написання аналітичних статей та участь у здійсненні журналістських
розслідувань.
Орієнтовна тривалість стажування – 1 місяць.
За результатами стажування видаються сертифікати.
Свої резюме і короткий мотиваційний лист (3-5 речень) висилайте на адресу
cpsa.pr@gmail.com.
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Сторінка 4

Літня академія для молодих фахівців
"Підвищення прозорості управління і контролю в
державних установах"
Організатор: Шведський інститут Lund оголошує про можливість для молодих
фахівців подати заявку на участь у новій програмі навчання на тему: "Підвищення
прозорості управління і контролю в державних установах".
Дата і місце проведення: 22 вересня по 3 жовтня 2014 року, Швеція.
Цільова аудиторія: Програма спрямована в першу чергу на молодих фахівців
(25-35 років) з Білорусі, Грузії, Молдови та України, що вже працюють в державних
структурах та працюють в сфері розробки політики та заходів щодо створення
прозорішого, потужнішого і ефективнішого державного апарату. Особи, які подають
свої заявки, можуть також працювати в сфері фінансового управління і контролю.
Хоча програма зосереджена в основному для молодих фахівців, Літня академія
також спрямована й на студентів на рівні магістратури, які вчаться за спеціальностями
політичних наук, державного управління, журналістики чи економіки.
Участь в програмі безкоштовна і включає в себе харчування, проживання у
Швеції та транспортні витрати. Участь у подальших семінарах також покривається за
рахунок Шведського інституту.
Заявки від кандидатів приймаються до 3 серпня 2014 року.
Основна вимога для будь-якого апліканта є вільне володіння англійською
мовою (ступінь володіння має бути зазначений в резюме) і відповідна освіта (для
студентів, що здобувають відповідну освіту більше трьох років).
Деталі:
https://eng.si.se/summer-academy-for-young-professionals-sayp/
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Сторінка 5

Навчання для політичних радників
та державних службовців, Швеція
Організатор:Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини та Академія
Фольке Бернадотт, Швеція, разом зі Школою публічної політики (SPP) ЦентральноЄвропейського університету, Будапешт (CEU).
Дата і місце навчання: 27 - 31 жовтня 2014, м. Сандо, Швеція.
Останній день подачі заявки: 25 серпня 2014 року.
Про програму: Інтенсивна програма навчання спрямована на молодих
фахівців з країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії,
Молдови та України), які бажають покращити знання у розробці зовнішньої політики.
Протягом трьох днів студенти отримають практичні навички, які необхідні при
формуванні та реалізації зовнішньої політики. Навчальний курс дозволить зрозуміти
роль і завдання радників із зовнішньої політики, а саме якими аналітичними
інструментами необхідно володіти, які методики проведення консультацій треба
знати, як писати промови, вести переговори і управляти зв’язками з громадськістю.
Цільова аудиторія: фахівці в області політології віком до 30 років, які
працюють радниками чи помічниками у міністерствах, Адміністрації Президента чи
парламенті у країнах Східного партнерства. Курс відкритий тільки для аплікантів з
Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.
Вартість навчання: для відібраних учасників організатори надають стипендію,
яка покриває вартість курсу, проживання, харчування і витрати на авіаквитки.
Умови участі:
Для участі необхідно заповнити онлайн-заявку та надіслати разом з резюме до
25 серпня 2014 року.
Онлайн-заявка тут.
Курс проходитиме англійською мовою.
Додаткова інформація про навчання.
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Сторінка 6

Відбір учасників Всеукраїнського форуму
«Трансформація державної молодіжної політики:
Перспектива-2020»
Організатори: Міністерство молоді та спорту України спільно з Фондом
народонаселення ООН (ФНООН), Благодійним фондом Богдана Гаврилишина,
Державним інститутом сімейної та молодіжної політики (ДІСМП) та Українською
асоціацією студентського самоврядування.
Дата і місце проведення: 29 липня 2014 року в м. Київ (НСК "Олімпійський",
зал Чемпіонів).
Метою заходу є презентація, обговорення та внесення пропозицій до проекту
Концепції державної програми молодіжної політики на період до 2020 р.
Під час заходу інститути громадянського суспільства, які працюють в галузі
молодіжної політики, отримають можливість долучитися до процесу розробки та
погодження Концепції державної програми молодіжної політики на період до 2020 р.,
внести пропозиції щодо її пріоритетів, а також інструментів реалізації, які найбільш
ефективно допоможуть втілити Концепцію.
Проект Концепції найближчим часом буде розміщено на сайті Міністерства в
розділі « до обговорення» та надіслано всім відібраним учасникам.
Для участі у форумі представникам громадських організацій необхідно до
16.07.2014 року заповнити анкету за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1xn2Mh814r4pz0RLJ_Q9gbEFIZrodaEjdPqgWz
mfLjR8/viewform
Відбір учасників заходу від громадських організацій здійснюватиметься
організаторами
на
конкурсній
основі.
Результати
відбору
будуть
опубліковані 18.07.2014 р.
Витрати на участь у заході (проїзд з регіонів до Києва та зворотно, харчування)
покриваються за рахунок ФНООН. Витрати на придбання квитків будуть відшкодовані
в день проведення заходу на основі пред’явлення оригіналів квитків в обидві сторони.
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Сторінка 7

Конкурс на подачу заявок від NGO на отримання
грантів від Європейської молодіжної фундації
Організатор: Спільна рада з питань молоді Ради Європи.
Члени Ради висловили стурбованість поточною ситуацією в Україні та
наголосили на необхідності надання негайної підтримки Україні, зокрема, шляхом
виділення
грантів
Європейської
молодіжної
фундації
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/new-2014-priority-the-jointcouncil-on-youth-encourages-support-for-ukrainian-youth
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що
особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена
пілотним проектам з питань розбудови спроможності та конфліктної трансформації,
розробленим українськими громадськими організаціями або європейськими
громадськими організаціями, які мають бажання спрацювати з українськими
громадськими організаціями в зазначених сферах.
Опис
пілотних
проектів
можна
знайти
за
посиланням: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activities.
Запропоновані пілотні проекти:
- мають бути "інтервенційними", тобто їх діяльність повинна бути спрямована
на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;
- діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому
рівні;
- повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні
(тобто міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).
Максимальна сума гранту – 10 000 Євро.
Заявки на отримання гранту від українських громадських організацій повинні
містити на початку опису надпис: "SPECIAL CALL UKRAINE"
Інформацію щодо правил подачі заявок можна знайти за посиланням:
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/how-to-apply.
Детальна інформація про Європейський молодіжний фонд тут.
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Сторінка 8

Школа з прав людини та громадянської
активності
Організатором школи є Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права
людини», в рамках проекту «Освітнього дому прав людини - Чернігів» за фінансової
підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Мета: підвищити та розширити знання учасників щодо прав людини, їх
повноцінного застосування та захисту, проведення просвітницьких, моніторингових,
правозахисних кампаній, здійснення інших форм громадянської активності.
Цільова аудиторія: молоді люди, які проживають в Автономній Республіці
Крим, Луганській, Донецькій, та Харківській областях; можливий набір учасників з
інших областей, якщо ті планують активно діяти на захист прав людини щодо
вищезазначених територій сходу та півдня України. Отримані на Школі знання та
навички учасники зможуть застосовувати на практиці.
Школа триватиме дев’ять днів, з 5 до 14 серпня 2014 року. Учасники
перебуватимуть на мальовничій території біля міста Чернігів неподалік річки Десна, з
розміщенням в наметовому містечку «Освітнього дому прав людини – Чернігів».
Організаторами забезпечується триразове харчування учасників та матеріальнотехнічний супровід табору. Також покриваються витрати на проїзд учасників до місця
проведення табору та у зворотному напрямку міжміським автобусним сполученням
або Укрзалізницею (плацкартний вагон).
Навчання відбуватиметься у формі лекцій та тренінгів. З учасниками
працюватимуть правозахисники з України, Росії, Польщі, Білорусі. Окрім цього, в
учасників буде можливість відвідати майстер-класи експертів з різних країн світу, що
буде гарною нагодою отримати додаткові унікальні знання та навички.
За підсумком проходження школи, учасники матимуть можливість реалізувати свої
мікро-проекти,отримавши при цьому експертну допомогу та невелику фінансову
підтримку.
Останній термін подачі заявки: 25 липня 2014 року.
Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати 28 липня 2014
року.
Детальна інформаціяhttp://edu.helsinki.org.ua/pod/navchaln-zakhodi-programi/shkolaz-prav-lyudini-ta-gromadyansko-aktivnost.
Контакти школи:
rozumiemopravaludyny@gmail.com
+38 066 317 36 13.
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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 підготувала
Анжела Левченко

