Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
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Випуск 18 (51)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про конкурси, проекти, стипендії та
семінари, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Семінар щодо індивідуальних можливостей для участі у
програмі Еразмус+ та інших програмах ЄС
Організатор: Національний Еразмус+ офіс в Україні.
Мета: Обговорення можливостей, які Європейський Союз відкриває для
української молоді, студентів, аспірантів, докторантів та викладачів (в рамках
Інформаційних днів Еразмус+).
Протягом семінару планується обговорити:
правила участі в програмах кредитної і ступеневої мобільності Еразмус+;
можливості навчання та отримання стипендій від урядів держав-членів ЄС в
рамках національних освітніх програм;
умови участі у конкурсах та отримання стипендій для проведення досліджень в
рамках програми «Горизонт 2020»;
можливості молодіжного співробітництва та правила участі у напряму
«Молодь» програми Еразмус+.
У семінарі візьмуть участь: Представники SALTO Східна Європа та Кавказ,
Національного інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і
технологій, представників посольств країн ЄС в Україні, Національного Еразмус+ офісу в
Україні і Представництва ЄС в Україні.
Місце проведення: Національний університет харчових технологій, м.Київ,
вул.Володимирська, 68, 2-й поверх, конференц-зал.
Дата проведення: 5 листопада 2014, 14:00-18:00
Реєстрація на захід не обов'язкова, вхід вільний.
Контакти: Національний Еразмус+ офіс в Україні;
+380442866668;office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua
Стипендії на короткострокову мобільність:
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualnihranty/kredytna-mobilnist.html
Стипендії на ступеневу мобільність: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html
Додаткова
інформація:
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/119-seminarshchodo-indyvidualnykh-mozhlyvostei-dlia-uchasti-u-prohrami-erazmus-ta-inshykhprohramakh-yes.html
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Конкурси від програми Європейського Союзу Еразмус+
Про проект: Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020
рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти,
професійної підготовки, молоді і спорту.
Бюджет програми у сфері «освіта і професійна підготовка» - 1536,5 млн. євро та
напряму Жана Моне – 11,4 млн. євро.
У рамках оголошеного конкурсу програми Еразмус+ у сфері вищої освіти вищі
навчальні заклади України мають можливість створювати партнерства з вищими
навчальними закладами держав-членів ЄС та інших країн, запроваджувати міжнародний
обмін студентами та викладачами, модернізувати навчальні програми, зміцнювати
зв’язки між університетами і суспільством, поширювати ідеї об’єднаної Європи тощо.
Додаткову

інформацію щодо правил участі, критеріїв оцінювання заявок,

аплікаційних документів тощо, можна знайти в опублікованому Програмному документі
(Programme

Guide):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-

plus-programme-guide_en.pdf
З оголошенням конкурсу такі напрями програми у сфері вищої освіти є
відкритими для участі вищих навчальних закладів з України, як країни-партнера
програми:
Mobility of individuals in the field of education and training / Індивідуальна
мобільність у сфері освіти та підготовки (як партнери проектів), завершення
конкурсу – 4 березня 2015 року.
Erasmus Mundus Joint Master Degrees / Спільні магістерські програми
Еразмус Мундус (як партнери проектів), завершення конкурсу – 4 березня 2015 року.
Capacity building in the field of higher education / Розбудова потенціалу у сфері
вищої освіти, завершення конкурсу (ex-Tempus), завершення конкурсу – 10 лютого
2015 року.
Jean Monnet actions / Заходи Жана Моне, завершення конкурсу – 26 лютого
2015 року.
Стратегічні партнерства – завершення конкурсу 30 квітня 2015 року, Альянси
знань – завершення конкурсу 26 лютого 2015 року (як партнери проектів, тільки за умови
переконливого обґрунтування унікальності закладу та його вагомого внеску до проекту).
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Інші напрями, участь в яких можуть взяти різні організації з України в рамках
оголошеного конкурсу програми Еразмус+ :
Mobility of individuals in the field of youth / Мобільність у сфері «Молодь»;
Capacity building in the field of youth / Проекти розбудови потенціалу для молоді;
Meeting between young people and decision-makers in the field of youth /
Зустрічі між молоддю і політиками у сфері «Молодь».
Додаткова інформації по напряму «Молодь»: https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
Додаткова інформації по Е-twinning: www.e-twinning.com.ua
Місце проведення Інформаційних днів програми Еразмус+ у сфері вищої
освіти в Україні: Кривий Ріг – 23 жовтня, Київ – 4-5 листопада, Тернопіль – 9-10 грудня.
Інформація щодо реєстрації на заходи: www.erasmusplus.org.ua
Контакти Національний Еразмус+ офіс в Україні:
+380442866668; office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua
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Конкурс на участь у навчальній програмі в США з
питань виховання громадянської свідомості молоді
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Виконавець проекту в Україні: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в
Україні (CEUME).
Про проект: Програма стажування у США «Виховання громадянської свідомості
молоді в контексті освітньої реформи» за проектом «Навчальні програми професійного
зростання».
Мета програми: Вивчення досвіду з формування громадянської свідомості та
суспільно-державних цінностей на прикладі США задля посилення освітньої реформи у
сфері патріотичного виховання української молоді.
Кандидати обираються з Київської області та м. Києва.
Місце проведення: США.
Тривалість програми: Три тижні.
Орієнтовна дата поїздки: 25 лютого - 18 березня 2015 року.
Останній термін подання документів на програму: 28 жовтня 2014 року.
Учасники відбиратимуться шляхом відкритого конкурсу. Група складатиметься з
10 осіб. Під час перебування у США учасники проживатимуть у приймаючих сім’ях.
Знання англійської мови: Не вимагається, під час програми з групою працюють
перекладачі.
Вартість програми: Усі витрати учасників програми покриваються проектом,
окрім вартості виготовлення закордонного паспорта та витрат на території України
(транспортних, проживання в готелі у разі потреби, поштових тощо).
Цільова аудиторія:
державні службовці, залучені до розробки освітньої політики, пов’язаної з
громадянською

відповідальністю

молоді,

інноваціями

в

освіті

(фахівці

Міністерства освіти і науки України; Міністерства молоді та спорту України;
Міністерства культури України; Міністерства соціальної політики України);
активісти громадського сектору;
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досвідчені шкільні педагоги, залучені до удосконалення навчальних
предметів з громадянської освіти;
фахівці, які здійснюють підготовку/перепідготовку вчителів та викладають
відповідні навчальні предмети;
представники

бізнес-компаній,

що

впроваджують

соціальні

проекти,

спрямовані на патріотичне виховання молоді.
Вимоги до кандидатів:
бути громадянином України;
проживати в Україні на момент подання документів, відбору учасників та
проведення програми;
працювати в установах чи організаціях Київської області або м. Києва;
мати щонайменше три роки досвіду роботи і намір працювати у тій самій
сфері ще біля п’яти років;
мати право отримати візу J-1 (віза програм обмінів) та в подальшому
дотримуватися обмежень, передбачених цим типом візи.
Для
участі
в
програмі
http://profile.ceume.org.ua/login.htm

необхідно

заповнити

анкету:

Співбесіда з кандидатами проводитиметься у м. Київ орієнтовно 11-12 листопада
2014 року.
Координатор програми: Олена Кисельова, тел. (044) 246-7205/13, (050) 3559510, kyselyova@ceume.org.ua
Додаткова

інформація:

http://ptp.ceume.org.ua/vixovannya-gromadyanskoї-

svidomosti-molodi-v-konteksti-osvitnoї-reformi
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Тренінг «Створення мереж підтримки»
Організатор: Міжнародна громадська організація «Міжнародний центр розвитку і
лідерства».
Актуальність: Справитися з кризовою ситуацією самостійно часом буває складно.
Сьогодні загальновизнаним є факт, що робота зі спільнотами, громадами є основою
подолання кризових ситуацій. Одним з найбільш ефективних методів надання допомоги
людям, які знаходяться в життєвій кризі, є використання наявної або ж створення своєї
власної соціальної мережі підтримки. Отримані на тренінгу знання, уміння та навички
дадуть можливість учасникам поглянути на проблемну ситуацію з точки зору
системного підходу та допоможуть їм розширити власний арсенал стратегій подолання
проблем. У ході тренінгу учасники познайомляться з особливостями застосування
методу побудови мережі підтримки, дізнаються про різновиди мережевих мап та
опрацюють практичні аспекти організації й проведення мережевих зустрічей.
Цільова аудиторія: Спеціалісти ЦСССДМ, фахівці з соціальної роботи, соціальні
працівники, спеціалісти служб у справах дітей, психологи, соціальні педагоги,
працівники благодійних та громадських організацій, прийомні батьки та батькивихователі ДБСТ та усі охочі навчатися.
Мета тренінгу: Підвищення професійної компетентності учасників у сфері роботи
з подолання кризових ситуацій та активізації громади, розвиток консультативних,
медіаторних та фасилітативних вмінь і навиків.
Проходження даного тренінгу допоможе учасникам:
зрозуміти

значення

соціального

аспекту

у

проживанні

людиною

проблемної, кризової ситуації;
усвідомити, з чим пов’язані труднощі залучення соціального оточення до
допомоги у подоланні людиною життєвої кризи, та навчитися їх уникати;
засвоїти методику побудови мережі підтримки;
дізнатися про різновиди мережевих мап та можливості їх застосування;
розвинути навички індивідуального та групового консультування;
розвинути навички медіації та групової фасилітації;
набути вміння організовувати та проводити мережеві зустрічі.
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Дата проведення тренінгу: 28 жовтня 2014 року, з 10:00 до 17:00.
Тренер: Ольга Байдарова – магістр соціальної роботи, кандидат психологічних
наук, сертифікований тренер МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства» (МЦРЛ):
пройшла навчання у тренерів та експертів «Інституту соціальних послуг»(«Institute for
Human Services»), США та Канади, сертифікований тренер МБО «Партнерство «Кожній
дитині», сертифікований викладач та експерт навчальних тренінгів: пройшла курси з
підготовки викладачів ВУЗів до впровадження навчальних тренінгів та з експертизи у
сфері навчальних тренінгових програм та технологій ГО «Товариство незалежних
експертів» й Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, асистент кафедри
соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ольга
з 2005 року проводить тренінги для студентів та фахівців з соціальної роботи, зокрема,
для фахівців з питань соціальної підтримки сімей з дітьми, молодих людей; є автором
власних тренінгових програм.
По завершенню тренінгу учасники отримають сертифікат.
Місце

проведення

тренінгу:

Офіс МГО

«Міжнародний центр

розвитку

і

лідерства», м. Київ, вул. Гусовського, 12/7 (10 хв. пішки від метро Печерська), вхід біля
ресторану «Августін», зліва від вхідних дверей необхідно натиснути на кнопку
домофону та чекати, доки Вас зустрінуть.
Останній термін для реєстрації: до 21 жовтня 2014 року.
При реєстрації необхідно вказати Ваше повне ім’я, місце роботи/посаду та
контактний телефон.

Учасники,

які

не

зареєструвалися,

не

будуть

допущенні

до навчання.
Вартість тренінгу: Безкоштовно.
Контактна особа: Програмний директор МЦРЛ Дар’я Бондаренко, 093 722 99 71.
Додаткова інформація: http://www.gurt.org.ua/news/trainings/23944/
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Конкурс для міських та районних рад
Організатор: Західноукраїнський ресурсний центр.
Про конкурс: Відбір органів місцевого самоврядування для участі у проекті
«Школа демократичних правил та процедур для органів місцевого самоврядування
України», який реалізовується за фінансової підтримки UNDEF (Фонд Демократії ООН).
Мета: Запровадження кращих практик демократичних процедур у повсякденну
роботу органів місцевого самоврядування України.
Тривалість проекту: до 30 вересня 2016 року.
За цей час заплановано відібрати 24 органи місцевого самоврядування зі всіх
областей України, які демонструють бажання підвищити демократичні стандарти
підзвітності та прозорості своєї діяльності. Очікується, що такі зміни відбудуться шляхом
запровадження дієвих практичних кроків та закріплення їх у нормативних документах
відповідних рад. Одним з прикладів таких змін може бути закріплення у регламентах
місцевих рад положень про налагодження он-лайн трансляцій засідань сесій
місцевих рад.
Цільова аудиторія: Міські та районні ради, на адміністративній території яких
проживає не більше 100 000 осіб.
Вимоги до учасників:
заявники повинні продемонструвати добру волю та бажання підвищити
прозорість та підзвітність діяльності місцевої ради шляхом подання спільної заявки на
участь у конкурсі , яку повинні підписати: голова місцевої ради, голова регламентної
комісії і принаймні 4 депутати відповідної ради (більша кількість підписантів зміцнює
позиції заявки).
заявник повинен гарантувати, у разі відбору відповідної ради, участь у
Школі демократичних правил та процедур для органів місцевого самоврядування
України секретаря ради, голови регламентної комісії, керівника апарату і
трьох депутатів.
заявники повинні надати попередню згоду щодо внесення на розгляд
відповідної ради питання про включення у регламент місцевої ради положення про
налагодження он-лайн інтернет трансляції засідань сесій відповідної ради.
перевага буде надаватися тим органам місцевого самоврядування, які
найбільш ймовірно не будуть ліквідовані після проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні.
Переможці конкурсу отримають:
запрошення до участі у Всеукраїнській школі демократичних правил та
процедур для органів місцевого самоврядування України. Школу буде проведено
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протягом чотирьох днів у зимові місяці 2014-2015 років. Викладачами та спікерами
будуть провідні українські експерти та практики місцевого самоврядування та
демократичних процедур. Участь у школі безкоштовна, організатори покривають всі
витрати.
пакет методичних матеріалів.
сертифікати про участь у Всеукраїнській школі демократичних правил та
процедур для органів місцевого самоврядування України.
у випадку закріплення у регламенті місцевої ради норми про он-лайн
інтернет трансляцію засідань сесії, обладнання для забезпечення такої трансляції (вебкамери, комп’ютерне обладнання, аудіо системи, програмне забезпечення,
монтаж обладнання).
Відбір учасників проекту буде проходити у три етапи:
Оголошення конкурсу серед міських та районних рад, на адміністративній
території яких проживає не більше 100 000 осіб.
Ознайомчі поїздки. Після отримання заповнених анкет експертною
комісією буде відібрано коло претендентів на участь у проекті. Після цього заплановано
здійснити ознайомчі поїздки до органів місцевого самоврядування для отримання
додаткової інформації.
Визначення переможців конкурсу. На основі результатів ознайомчих
поїздок експертною комісією буде ухвалено остаточне рішення про визначення 24-ох
учасників проекту, а також 2-3-ох резервних громад, які зможуть замінити когось у
випадку непередбачених обставин чи недобросовісного виконання зобов’язань.
Для участі у конкурсі потрібно: Заповнити анкету встановленого зразка і
надіслати її зі сканованою сторінкою з підписами на електронну пошту office@zurc.org
з назвою повідомлення «Школа демократичних правил (вказати назву органу місцевого
самоврядування)» до 17.00 7 листопада 2014 року.
Оригінал анкети потрібно надіслати на адресу: Західноукраїнський ресурсний
центр, вул. Лисенка 21, м. Львів, 79008 (кінцева дата відправлення анкети повинна бути
не пізніше 07.11.2014 року).
Анкети, які надійдуть після вказаного терміну, не будуть допущені до участі в
конкурсі. Анкету можна заповнювати від руки або у друкованого вигляді. Електронний
варіант анкети розміщено на сайті ЗУРЦ: http://zurc.org/miski_rayrady/
Про результати першого етапу конкурсу його учасників буде повідомлено
письмово до 28 листопада 2014 року.
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Стипендії на навчання в Австралії за програмою Endeavour
Awards
Про програму: Програма австралійських стипендій Endeavour Awards – це
частина спільної програми під назвою Australia Awards, яка надає допомогу молодим і
талановитим студентам і надає можливість отримати освіту в Австралії або провести
дослідження.
Розмір стипендії: від $18 000 до $24 000.
Цільова аудиторія: Програма стипендій Endeavour Awards розрахована як на
самих австралійцев, так і на іноземних студентів, які можуть претендувати на декілька
стипендій у рамках цієї програми:
Endeavour Postgraduate and Postdoctoral Awards: програма стипендій для
аспірантів і докторів;
Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship: програма стипендій
для отримання професіональної та технічної освіти;
Endeavour Research Fellowship: гранти на наукові дослідження;
Endeavour Executive Fellowship: стипендії для керівників; приймаються та
розглядаються заявки від студентів і спеціалістів, які відповідають вимогам
програми.
Вимоги до кандидатів:
Не менше 18 років, максимального обмеження за віком немає.
Учасниками програми можуть стати лише ті особи, які не отримували стипендії
AusAID чи не брали участі в програмі Endeavour Awards протягом останніх 2 років.
Термін подачі документів: Початок у квітні кожного года, закінчення - зазвичай в
кінці червня.
Додаткова інформація:
http://grantist.com/scholarship/stipendii-na-obuchenie-v-avstralii-po-programmeendeavour-awards/
https://aei.gov.au/scholarships-and-fellowships/Pages/default.aspx
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Освіта в магістратурі та аспірантурі в Австралії
Організатор: Університет Мельбурна (Австралія).
Про університет: Університет Мельбурна є одним з найпрестижніших
університетів не лише Австралії, але і усього світу. Щорічно він надає близько 150
стипендій для іноземних студентів на навчання в магістратурі та аспірантурі. На кожен
факультет надається обмежена кількість місць.
Місце проведення: м. Мельбурн, Австралія.
Сума гранту: $25 000.
Тривалість: Кожного року.
Розмір стипендії:
річна стипендія – близько $25 000;
грант на транспортні витрати – $3000;
грант на написання дипломної роботи (магістрам – до $420, аспірантам до $840);
оплата лікарняних, декретна та відпустка по догляду за дитиною.
Вартість навчання оплачується додатково.
Терміни подачі документів:1 липня – 31 жовтня, 1 листопада – 31 травня.
Вимоги до кандидатів:
Завершена вища освіта;
Висока академічна успішність, а також дослідницький потенціал кандидата;
Стипендія не надається, якщо кандидат вже має таку ж чи більш високу
вчену ступінь;
Студент не може отримати одну і ту ж стипендію двічі.
У
першу
чергу
необхідно
подати
документи
до
університету
(http://www.unimelb.edu.au) або вже бути зарахованим на учбову програму. Терміни
подачі документів на більшість програм – 20 грудня, якщо програма починається в
лютому, і до 31 березня, якщо програма починається в серпні.
Далі
кандидати
мають
зареєструватися
на
сайті
(https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/f?p=153:2:0:::2:P2_ID:361) та заповнити
он-лайн форму в якості заявки на стипендію.
Останній термін подачі документів: 31 жовтня 2014 року.
Додаткова
інформація:
aspiranture-v-avstralii/

http://grantist.com/grant/obuchenie-v-magistrature-i-
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Програма навчальних поїздок до Європи
«Молодь змінить Україну»
Організатор: Благодійний фонд Богдана Гаврилишина.
Про програму: Програма навчальних поїздок до Європи «Молодь змінить
Україну» допомагає самоорганізованим групам молоді вивчати секрети ефективності
європейських країн.
Порядок проведення: Спочатку групи вивчають базові дані про обрану країну з
інтернету та літератури. Далі зустрічаються з її послами і радниками у Києві для
поглиблення знань. Потім здійснюють першу тижневу поїздку до вибраної країни на
кілька днів для дискусій із місцевими мешканцями. Після цього відбувається друга
поїздка для зустрічей на вищому рівні та перевірки своїх висновків.
Цільова

аудиторія:

Активісти

громадських

організацій,

держслужбовці

та

представники студентства – молоді люди у віці від 20 до 35 років.
Для участі у програмі треба:
1. Організувати групу з 5-7 молодих людей, представників різних спеціальностей
(юрист, політолог, економіст, соціолог, культурний антрополог).
2. Обрати одну з країн для вивчення (Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія,
Швеція або Польща).
3. Підготувати проект її комплексного вивчення та окремо зазначити сферу
зацікавлення кожного учасника групи.
4. Подати аплікаційну заявку, резюме та мотиваційного листа від кожного
учасника групи.
Формуванням програм поїздок та отриманням віз група займається самостійно.
Організатори надають фінансову допомогу.
Останній термін подачі заявки: 31 жовтня 2014 року.
Додаткова інформація:
http://www.science-community.org/uk/content/121836
http://goo.gl/Pb1wRb та

nm@bhfoundation.com.ua
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Зимова німецька мовна школа у Відні
Організатор: Експертний портал.
Місце проведення: м. Відень, Австрія.
Дата проведення: 11-18 січня 2015 року.
Вартість: €690 + 500 грн.
Тривалість: 7 днів.
Програма мовної школи:
20 годин вивчення німецької мови в групі за рівнями знання мови (3 рівні).
Спеціальний курс з вступу та навчання у ВНЗ Австрії.
Зустріч з українськими студентами, які навчаються в Відні для обміну
досвідом.
Екскурсія та зустріч у Віденському університеті, одному із найстаріших та
найбільш відомих університетів Європи.
Екскурсія в серце міжнародної політики: Організацію Об’єднаних Націй.
Проживання в гуртожитку для студентів в одно- та двомісних номерах з
вигодами в номері.
Півпансіон: сніданки та обіди.
5 уроків культурної програми: екскурсії містом, лекції та відеофільми про
австрійську музику, мистецтво, літературу, урок віденського вальсу тощо.
Мовний сертифікат.
Підручники видаються на весь курс.
Використання комп'ютерів, книг та журналів в бібліотеці.
Обслуговування в офісі школи з понеділка по п'ятницю.
Безкоштовний доступ в Інтернет.
Студентські поради для проведення вільного часу в Відні.
ActiLingua картка зі знижками в ряді театрів, ресторанів і магазинів.
Учасники курсу отримають мовний сертифікат.
Додаткова
wintershule2015

інформація:

http://www.expert-portal.org/language-schools/94-
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Тренінг із використання відновлюваних джерел енергії
місцевими громадами
Організатор: Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator.
Мета тренінгів: Ознайомити представників місцевих громад із можливостями
використання відновлюваних джерел енергії, а також – навчити реалістично
розраховувати економічні параметри проектів із використання відновлюваних джерел
енергії громадами.
Дата проведення тренінгів:
18-19 жовтня в м. Лозова (Харківська область);
2-3 листопада в м. Долина (Івано-Франківська область).
Цільова аудиторія: Зацікавлені представники місцевих громад – активісти та
представники органів місцевого самоврядування.
Учасникам відшкодовується вартість проїзду та забезпечується проживання
Програми тренінгів включають:
Ознайомлення із ключовими технологіями відновлюваної енергетики, що
можуть бути доступні українським громадам;
Вивчення основних економічних
використанням різних технологій;

параметрів

реалізацій

проектів

із

Ознайомлення із юридичними особливостями реалізації проектів із
впровадження відновлюваних джерел енергії.
Практична частина тренінгів включає розробку їх учасниками бізнес-планів
впровадження відновлюваних джерел енергії. Навчання представників громад «як
правильно рахувати» проекти із використанням відновлюваних джерел енергії.
Реєстрація на тренінг в м. Лозова (Харківська область): http://goo.gl/di77d9
Реєстрація на тренінг в м. Долина (Івано-Франківська область): http://goo.gl/71o2JR
Контактна особа: Тарас Бойків ,+38 095 592 79 80, boikivtaras@gmail.com.
Додаткова інформація:
http://greencubator.info/2014/10/zaproshuyemo-na-treningi-z-vikoristannyavidnovlyuvanih-dzherel-energiyi-dlya-gromad/
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Молодіжний Форум в Берліні «Німеччина, Росія, Україна:
спільне майбутнє?»
Організатор: Асоціація Німецько-Російського Парламенту DRJUG.
Головна мета Форуму: Посилення суспільного компоненту у відносинах
Німеччини-Росії-України на молодіжному рівні. Учасники матимуть можливість
обмінятися думками з експертами та сформувати ідеї проектів, які будуть сфокусовані на
постійному розвитку та посиленні тристоронніх стосунків.
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
Дата проведення: 7-13 грудня, 2014 року.
Цільова аудиторія: Лідери молодіжних організацій, студенти та молоді
професіонали у сфері міжнародних відносин, економіки, політики, екології, урбанізації,
культури та освіти, віком від 18 до 26 років із України, Німеччини та Росії.
Учасники мають підготувати короткі презентації своїх проектів, метою яких буде
розвиток тристоронніх відносин, або презентувати своє дослідження однієї з тем Форуму.
Теми Форуму:
1. Громадянське суспільство.
2. Економіка та бізнес.
3. Міграція.
4. Освіта та культура.
5. Екологія та урбанізація.
Офіційна мова: Англійська. Знання німецької, російської та української буде
корисним.
Вартість: Організатори покривають кошти на розміщення та харчування, витрати
на візу на дні Форма. Транспортні витрати учасників з України та Росії можуть бути
відшкодовані на суму до 210 євро.
Останній термін подачі заявки: 24 жовтня 2014 року.
Заявка складається з:
– Аплікаційної форми з есе: http://goo.gl/forms/0rUCfQnkwO
– Короткого резюме, яку слід відправляти на germany-russia-ukraine@drjug.org
(треба вказати тему листа та документу так “*Прізвище англійською*_Application/CV”).
Заявка має бути подана англійською.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/germany.russia.ukraine
germany-russia-ukraine@drjug.org

або
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Програма економічного розвитку громад для сільської
місцевості України
Організатор: Західноукраїнський ресурсний центр в рамках програми
«Економічний розвиток громад», що реалізовується за фінансової підтримки Фонду
Ч. Ст. Мотта.
Про проект: Програма «Економічний розвиток громад» передбачає підтримку
громадських ініціатив членів територіальних громад сіл та селищ Львівської,
Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Закарпатської областей,
спрямованих на пожвавлення економічних процесів та розвиток громад у сільській
місцевості України.
Цільова аудиторія: Громадські організації, органи самоорганізації населення,
кооперативи та ініціативні групи громадських активістів Львівської, Тернопільської,
Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Закарпатської областей, що здійснюють
роботу в напрямку соціально-економічного розвитку місцевих сільських громад.
Мета
конкурсу:
Підтримати
суспільно-економічні
ініціативи
членів
територіальних громад сіл та селищ цільового регіону, що спрямовані на створення
«двигунів громади».
«Двигун громади» – під цим терміном розуміються організації, підприємства,
кооперативи, які стимулюють економічні процеси у громаді, залучаючи до своєї
діяльності місцеві ресурси, людський потенціал, застосовують у своїй діяльності
дбайливе ставлення до навколишнього середовища та перебувають у власності громади.
Тематика ідей, які можна подавати на участь у конкурсі може включати, але не
обмежується, наступними темами:
переробка та реалізація продукції сільськогосподарського виробництва;
запровадження самодостатніх проектів з альтернативної енергетики та
енергозбереження.
Створення
структур
для
організації
альтернативних
природному газу видів опалення громадських споруд;
створення громадських чи комунальних ринків;
налагодження виробництва будь-якого виду продукції на базі використання
місцевих ресурсів та робочої сили;
заохочуються проекти, метою яких буде створення кооперативів,
соціальних підприємств, засновниками яких будуть громадські організації, органи
місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, місцеві фізичні та
юридичні особи.
Вимоги до проектів: Пропоновані проекти повинні передбачати створення нових
робочих місць, надання певного виду послуг чи виробництво готової продукції.
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Програма розпочнеться дводенним вступним семінаром, який відбудеться
у листопаді/грудні 2014 року у м. Львові. На семінарі учасники ознайомляться з
пріоритетами Програми та зможуть розвинути та доопрацювати концепції власних
проектів. Участь в установчому семінарі є безкоштовною. Після семінару, його учасники
будуть мати можливість подати детальну проектну заявку, після чого, на конкурсній
основі, відбудеться остаточний відбір переможців конкурсу.
Максимальна сума внеску в реалізацію проекту з боку ЗУРЦ – 100 000грн.
Аплікант повинен забезпечити власний внесок у грошовій формі не менше 30%
від загального бюджету проекту.
Для участі у конкурсі необхідно: Заповнити анкету учасника встановленого
зразка і надіслати її на електронну пошту zoriana3@gmail.com з назвою повідомлення
«Економічний розвиток громад» і назву населеного пункту».
Останній термін подачі анкет: до 17.00 7 листопада 2014 року.
Оригінал анкети потрібно надіслати на адресу:
Західноукраїнський ресурсний центр, вул. Лисенка 21, м. Львів, 79008.
Анкети, які надійдуть після вказаного терміну, не будуть допущені до участі в
конкурсі. Анкету можна заповнювати від руки або у друкованому вигляді. Електронний
варіант анкети можна знайти на сайті ЗУРЦ (www.zurc.org).
Анкети учасників, які не відповідають умовам конкурсу будуть відхилені. Кількість
учасників вступного семінару є обмеженою, тому, у випадку надходження великої
кількості анкет буде проведено конкурсний відбір учасників. Перевагу отримають ідеї,
які найбільш точно відповідаю пріоритетам конкурсу.
Координатори програми: Зоряна Стоцько, Петро Лазарчук.
Додаткова інформація: тел. (032) 297-66-24, факс (032) 297-68-13, e-mail
zoriana3@gmail.com
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Інноваційний освітній проект «Сходи в Майбутнє»
Про проект: Проект «Сходи в Майбутнє» дає новий погляд на життєві
перспективи майбутнього, майбутнього професії, громади та держави. Він надає
можливості для самореалізації особистості, професіонала, громадського і державного
діяча. Унікальний викладацький склад. Люди, що створили себе і творять нову Україну
долучилися до Проекту на громадських засадах із тим, щоб разом стверджувати
трансформації та зміни в Українському суспільстві, зміцнювати українську націю та
впроваджувати ефективні моделі самоорганізації спільнот та державного управління.
Проект передбачає: Освітні технології майбутнього, зокрема, тренінги, відеолекції, вебінари та практичні проекти, які допомагають опановувати нові компетенції в
чотирьох основних напрямках:
1. Розвиток особистості та управлінських навичок і знань;
2. Розвиток професійних медичних навичок і знань;
3. Розвиток навичок і знань, необхідних для активної участі в студентському
самоуправлінні та ширшої громадської діяльності;
4. Набуття знань, навичок і досвіду взаємодії із громадськими організаціями та
державними установами для впровадження позитивних соціальних змін.
Проект діє в полі актуальних світових трендів в освіті, науці, професійній,
громадській і державницькій практиці. Це дає змогу подолати почуття меншовартості та
повірити в себе.
Початок проекту: Кінець жовтня.
Реєстрація: Зареєструватися можна на сторінках проекту у соціальних мережах та
отримати доступ до загальної програми та багатьох інших освітніх подій і проектів.
На основі кожної анкети буде сформовано окрему програму розвитку і буде
надано допомогу в її втіленні у соціальних Проектах.
Додаткова інформація:
http://gurt.org.ua/news/trainings/23950/
www.Facebook.com/future.sxody
www.vk.com/future.sxody
future.sxody@gmail.com
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Третій регіональний тренінг-семінар для молодих лідерів
в Одесі
Організатор: Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи.
Мета семінару: Обмін думками та досвідом у розвитку місцевої демократії в
Україні та допомога молодим політичним лідерам України в ознайомленні з подібною
практикою в країнах Європи, підвищення обізнаності молодих лідерів України з питань
Європейської Хартії про місцеве самоврядування, її виконання в Україні та інших країнах
Європи, та ознайомлення із загальними принципами місцевої та регіональної
демократії.
Дата проведення: 9-11 грудня 2014 року.
Місце проведення: м. Одеса.
Вартість: Безкоштовно.
Цільова аудиторія: Соціально та політично активні чоловіки та жінки віком до 35
років з Одеської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської областей, які
представляють такі цільові групи:
лідери громадських організацій або професійних асоціацій;
нещодавно обрані на посаду депутата місцевої ради, а також міського,
сільського, селищного голови або ті, хто нещодавно брали участь у виборах з
метою здобути таку посаду;
представники місцевих осередків політичних партій України;
неформальні лідери: блогери, журналісти, представники громадянського
суспільства;
представники активних громадських груп.
Організатори надаватимуть перевагу насамперед учасникам, які до цього моменту
не брали участь у подібних програмах навчання та/або стажування в Україні чи за
кордоном. Знання англійської мови для участі у семінарі є бажаним, проте не
обов’язковим критерієм для відбору.
Аплікаційна форма для участі у семінарі: http://goo.gl/hzt92G
Останній термін подачі заявки: 14 листопада 2014 року.
Заповнену форму разом з фотографією
адресу: viktoriia.tereshchenko@coe.int

слід

надіслати

на

електронну

Остаточний відбір учасників, а також короткі інтерв’ю (у скайпі або по телефону) з
кандидатами відбудуться до 21 листопада 2014 року.
Додаткова інформація: http://www.civicua.org/news/view.html?q=2279163
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Стажування в Німеччині для молодих працівників державних
установ (HLEP-2015)
Організатор: Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
Цільова аудиторія: Співробітники державних установ України (національного,
регіонального або комунального рівнів), які ще не досягли 40-річного віку, відмінно
володіють англійською мовою і мають принаймні один рік професійного досвіду
роботи у сфері державного управління, цікавляться зовнішньою політикою..
Дата проведення: з 20 квітня до 9 травня 2015 року.
Тривалість стажування: 3 тижні.
Витрати: Всі учасники отримають загальну суму на транспортні витрати, а також
добові гроші та безкоштовне помешкання в Берліні.
Необхідні документи:
мотиваційного листа англійською мовою про основне фахове коло
інтересів (максимум 1 сторінка);
CV англійською мовою з фото 3*4 (обов’язково повідомляйте адресу
особистої електронної пошти і телефон);
довідки з місця роботи українською мовою, з якого часу і на якій посаді
працює кандидат.
Документи необхідно подати поштою до політичного відділу Посольства
Німеччини у Києві (вул. Б. Хмельницького, 25, 01901, м. Київ).
Останній термін подачі заявки: 30 листопада 2014 року.
Порядок відбору кандидатів: 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 12-16 січня) та пройти співбесіду (кінець лютого 2015).
З питаннями з приводу програми стажування HLEP можна звертатись у відділ
політики Посольства Німеччини за адресою pol-30@kiew.diplo.de.
Додаткова інформація:
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/__Stipendien__und__Austauschpr
ogramme.html
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Семінари «Як організувати боротьбу з корупцією на
місцевому рівні?»
Організатор: Центр політичних студій та аналітики.
Про семінар: Учасники ознайомляться з видами корупції, отримають практичний
досвід використання законодавчих механізмів для виявлення корупції та навчаться
знаходити корупційні ризики на місцевому рівні. Семінари будуть цікавими для
активістів місцевих громадських організацій, журналістів, представників органів
місцевого самоврядування та державної влади.
Дата та місце проведення: 31 жовтня-2 листопада – Вінниця, 7-9 листопада –
Харків.
Вартість: Квиток на проїзд (поїзд, автобус) – внесок учасника.
Тривалість: 3 дні.
Питання, які будуть розглянуті під час семінару:
– Види корупції та корупційні ризики;
– Зловживання з публічними фінансами, майном, ліцензіями, земельні махінації;
– Джерела та способи отримання інформації;
– Відкритість та прозорість органів влади як запорука боротьби з корупцією;
– Майнові декларації як інструмент перевірки та контролю за чиновниками;
– Роль ЗМІ та НГО у боротьбі з корупцією.
Останній термін подачі заявки: 20 жовтня 2014 року включно.
Цільова аудиторія: Представники усіх регіонів України.
Для участі в семінарі необхідно надіслати заявку (анкета+резюме) на адресу:
tender@cpsa.org.ua
За детальною інформацією звертатися за тел.: +380 (67) 506 81 62; e-mail:
office@cpsa.org.ua
Додаткова
інформація:
http://cpsa.org.ua/podiji/seminary-yak-orhanizuvatyborotbu-z-koruptsijeyu-na-mistsevomu-rivni/
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Обговорення законопроекту он-лайн
Організатор: Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Мета вебінару: Обговорення нової редакції закону «Про наукову і науковотехнічну діяльність» (законопроект 5093).
Актуальність: Зміни у законопроекті спрямовані на стимулювання розвитку науки і
мотивування українських науковців.
Дата проведення: 24 жовтня 2014 року, о 19.00.
Учасники вебінару: Співавтори законопроекту – голова комітету ВР з питань науки
та освіти Лілія Гриневич та заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Для участі у вебінарі необхідно заповнити форму:
http://srclickpro.ru/click/c0gqRfdtpiE7T0s
Питання до обговорення:
Про вплив законопроекту на наукову роботу;
Конструктивна критика та пропозиції для покращення законопроекту;
Можливості застосування нового законопроекту у сфері створення
приватних підприємств для комерціалізації наукових розробок та інтелектуальної
власності;
Про роль законопроекту у спрощенні доступу до передових закордонних
технологій і знань.
Додаткова інформація: http://www.science-community.org/uk/node/121992
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Стипендії імені Фулбрайта для молодих викладачів
та дослідників
Організатор: Уряд США.
Про програму: Учасники Програми імені Фулбрайта (Fulbright Faculty
Development Program), яка спонсорується урядом США, проводять індивідуальні
дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у
плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь
у наукових конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового
ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості
вільних слухачів.
До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі та
такі, що спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення
навчальних матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та
викладання.
Місце проведення: Університети США.
Цільова аудиторія: Особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом:
викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук
(не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів;
співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної
та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських
організацій (НДО).
Тривалість: від 6 до 9 місяців.
Галузі
спеціалізації: гуманітарні,
природничі дисципліни.
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Сума гранту: Учасник Програми отримує щомісячну стипендію, додаткові кошти
для придбання професійної літератури, медичне страхування, квиток в обидва боки.
Останній термін подачі заявки: 1 листопада 2014 року.
Детальна інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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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 Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці “Міжнародне співробітництво”
www.academy.gov.ua

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:
Людмила Пономаренко

