Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків

23 червня 2015 року
Випуск 7 (62)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси,
стажування та літні школи, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Всеукраїнська школа з прав людини
Організатор: Українська Гельсінська спілка з прав людини за фінансової підтримки
програми USAID «Права людини у дії».
Про школу: ХІ Всеукраїнська Школа з прав людини для молоді, що є навчальним
заходом Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».
Дата проведення: з 20 по 28 липня 2015 року (8 днів).
Місце проведення: на базі Освітнього дому прав людини в м. Чернігові.
Цільова аудиторія: молоді люди від 18 до 28 років, вмотивовані активно діяти у сфері
захисту

та

підтримки

прав

людини,

зацікавлені

у

співпраці

з

громадськими

організаціями.
Учасники школи зможуть:
отримати основи знань про права людини та механізми їх захисту;
здобути уміння та навички, важливі для активних дій спрямованих на підтримку та
захист прав людини;
дізнатися про важливі аспекти роботи громадського активіста від питань безпеки
до підходів до проведення акцій та роботи у конфліктному середовищі.
Програмою передбачені дискусії, кінопокази, заняття з форум-театру та ще багато чого
цікавого.
Вартість: безкоштовно.
Фінансування: організатори забезпечують проживання та харчування учасникам Школи,
витрати на проїзд в обох напрямках (за умови наявності проїзних документів й у межах
вартості проїзду рейсовим автобусом або плацкартним вагоном поїзда).
Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.
Останній термін подачі заявки: 5 липня 2015 року, 17.00.
Контактні особи:
Єлігулашвілі Максим, координатор заходу, mieligulashvili@gmail.com, +38-066-624-40-77,
Авдієнко Максим, +38-093-639-41-86
Додаткова інформація: http://goo.gl/D9E3G0 та rozumiemopravaludyny@gmail.com
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Молодіжна літня школа ООН з дипломатії в Румунії
Організатор: The UN Youth Romania.
Загальна тема: «Україна: поза заголовками новин».
Мета: проект спрямовано на поглиблення та закріплення знань про регіональні та
глобальні проблеми світу та безпеки, аналізу та вирішення конфліктів, а також мистецтва
дипломатії та перемовин.
Програма складається з семінарів та практичних занять, згрупованих в декілька модулів.
Дата проведення: з 20 по 26 липня 2015 року.
Місце проведення: м. Бухарест, Румунія.
Грант: часткова оплата участі та проживання.
Вартість участі:
100 євро (без забезпечення проживання);
150 євро (з проживанням).
Організаційний внесок включає:
розміщення (якщо обрано): включено ночі:20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25,
25/26;
обіди;
кава-брейки та закуски;
комплект роздаткового матеріалу;
сертифікат учасника;
доступ к певних суспільних заходів.
Вимоги до кандидатів:
студенти, нещодавні випускники та молоді спеціалісти;
вік: 18 - 30 років.
хороше знання англійської мови.
Відбір учасників буде здійснюватися на щотижневій основі. Учасники повинні будуть
протягом тижня оплатити участь, після отримання підтвердження по електронній пошті.
Останній термін подачі заявки: 30 червня 2015 року.
Реєстраційна форма: http://summerschool.unyouth.ro/application-process
Додаткова інформація: http://summerschool.unyouth.ro/ та summerschool@unyotuth.ro
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Друга Міжнародна літня школа в університеті Тарту
Організатор: Centre for EU-Russia Studies.
Назва школи: «Перспективи демократії, стабільності та Європейської інтеграції України:
які уроки з досвіду Балтійських країн?».
Місце проведення: м. Тарту (Естонія).
Адреса: 36 Lossi Str., Tartu, Estonia.
Дата проведення: 17-22 серпня 2015 року (прибуття в Естонію 16 серпня, відправлення –
23 серпня).
Програма школи: лекції та семінари з візитами до різних державних установ та
зустрічами з політиками, державними службовцями і громадськими активістами.
Теми семінарів та лекцій:
1.
2.
3.
4.

Демократія, правосуддя та верховенство права;
Державотворчі процеси та формування нації в розділених суспільствах;
Європейська інтеграція, включно з розширенням ЄС та політикою сусідства;
Фактори, що впливають на безпеку та стабільність як всередині країн, так і на
пострадянському просторі; особлива увага буде приділена політиці Російської
Федерації;
5. Фактори,які впливають на трансформаційні процеси, включно з аналізом реформ
та досвідом перехідного періоду Естонії, Латвії та Литви.
Вартість: безкоштовно.
Організатори покривають практично всі витрати, пов’язані з участю в школі. Зокрема, авіа
переліт «Київ-Таллінн-Київ», витрати на дорогу до Києва, трансфер з Таллінна до Тарту,
візовий збір та витрати на страховий поліс для візи, проживання в готелі в Естонії (5
ночей в Тарту, 2 – в Таллінні).
Організатори не покривають витрати на поїздку в Київ для подання документів в
Посольство Естонії.
Учасники: 30 студентів та випускників українських ВНЗ і до 20 студентів, які навчаються в
естонських ВНЗ (включно з іноземними студентами).
Вимоги до кандидатів:
громадяни України, які постійно проживають на території України (в межах,
визнаних міжнародним правом);
які навчаються у сфері суспільних наук в українських вузах на рівні бакалаврату
(закінчили 3 роки навчання), магістратури або аспірантури або молоді фахівці, які
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отримали диплом бакалавра в сфері суспільних наук в останні 5 років (в 2010 році
або пізніше). Кандидати, які навчаються або закінчили навчання за спеціалізацію
«Політологія» або «Міжнародні відносини» особливо заохочуються до участі.
Проте кандидати, які навчаються або навчались за напрямками «Соціологія»,
«Економіка», «Історія», «Медіа і Комунікації» або суміжними дисциплінами також
можуть брати участь в конкурсі;
володіють англійською мовою на дуже доброму рівні.
Мова школи: англійська.
Необхідні документи:
Аплікаційна форма;
Копія першої сторінки закордонного паспорта;
Копія найвищого здобутого диплому та додатку до диплому;
Лист від вашого університету, який підтверджує статус студента або аспіранта;
Мотиваційний лист англійською мовою (максимум 2 сторінки). В листі необхідно
дати відповідь на наступні питання: чому ви хочете взяти участь у Школі? Як тема
Школи співвідноситься з Вашим навчанням чи роботою? Яким чином навчання у
Школі допоможе вам досягти ваших академічних чи професійних цілей?
Всі

перераховані

документи

мають

бути

надіслані

англійською

мовою

Мар’яні

Семенишин (semenyshyn.m@hotmail.co.uk) та Вар’є Куут (varje.kuut@ut.ee).
Заявки, від осіб, які на момент подання документів здобули ступінь кандидата наук
(доктора), не будуть братися до уваги. Кандидати, які проживали, навчалися чи
працювали у країнах ЄС чи Північної Америки довше 6 місяців протягом останніх 5 років
не розглядатимуться.
Останній термін подачі заявки: 30 червня 2015 року.
Заявники будуть повідомлені про результати відбору не пізніше 10 липня 2015 року.
Контактна особа: Мар’яна Семенишин - semenyshyn.m@hotmail.co.uk
Додаткова інформація:
http://civicua.org/grants/view.html?q=2491331
http://ceurus.ut.ee/summer-school/call-for-applications-4/
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«Управління європейськими проектами
в фінансовій перспективі 2014-2020»
Організатор:

Центральноєвропейська

академія

навчань

та

сертифікації

(CEASC),

м. Бидгощ (Польща).
Мета курсу: формування в учасників вмінь та навичок з підготовки, управління та
звітності проектів, що фінансуються з європейських структурних фондів.
Тривалість навчання: вересень 2015 року – травень 2016 року.
Форма навчання: 2 з’їзди на території Польщі (1 тижневий та один 4-денний), 8 з’їздів у
м. Києві (суботи та неділі) згідно з планом навчання + дистанційний компонент (до 30%
навчального плану)
Цільова аудиторія: особи, що планують звертатись за фінансуванням до Європейських
Структурних Фондів, які управляються безпосередньо з Брюсселю чи Українським
Урядом – в першу чергу, представників бізнес середовища та сфери вищої освіти, а також
ринку консалтингу - як головних адресатів підтримки ЄС в фінансовій перспективі 20142020. Участь в програмі можуть взяти також представники органів самоврядування – як
особи, що відповідальні за функціонування європейської підтримки на центральному та
регіональному рівнях.
Дипломна робота: написана та подана до обраного фінансового інструменту ЄС проектна
заявка.
Мова навчання: польська\англійська з повним перекладом українською мовою.
Викладачі:

практики з Республіки Польща, з досвідом роботи в проектах, що

фінансуються ЄС 10-15 років.
Основні вимоги до слухачів:
Наявність першої вищої освіти (диплом бакалавра\спеціаліста);
Наявність закордонного паспорту на момент початку навчання;
Можливість участі в закордонних поїздках протягом навчання;
Володіння іноземними мовами (польська\англійська\німецька) – вітається.
Диплом: Університет інформатики та мистецтв, м. Лодзь (Польща), спеціальність
«Менеджер європейських проектів в фінансовій перспективі 2014-2020 років».
Вартість: 5000 грн. + еквівалент 1300 євро.
5000 грн. - одноразова оплата, що включає в себе оформлення необхідних для початку
навчання документів та підготовки папки студента (нотаріальні переклади документів,
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нострифікація документів про освіту, студентський квиток, залікова книжка) та візову
підтримку (віза терміном 1 рік).
Еквівалент 1300 євро – вартість навчальної програми (разом з тижневим перебуванням в
Польщі: готель, транспорт, харчування).
Реєстрація: пройти попередню реєстрацію можна, заповнивши анкету учасника. Для
отримання анкети та детальної інформації прохання звертатися за телефонами
+380932109342,

+380953242955

або

писати

на

електронну

скриньку school.mbaproject@gmail.com
Додаткова

інформація

про

навчальні

модулі

та

характеристики

випускника:

http://files.businessweek.webnode.com.ua/200005933e3403e4393/anons_podeplomowe_pr_ue.doc
Попередня реєстрація:
https://docs.google.com/forms/d/1wtGPEBbVvlWs1YOllM3cvm_dRX9IqwFt5G6l4Oj2hdw/vie
wform
Додаткова інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/druga-vishcha-osvita-z-upravlinnya-jevropejskimiproektami/
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Літня школа самоврядування: Південь
Організатори: Центр громадянських ініціатив (ЦеГрІн) та представництво фонду Фрідріха
Науманна в Україні.
Про школу: програма передбачає інтенсивне, інтерактивне спілкування з усього спектру
виборчих питань. Результатом участі в Школі стане план виборчої кампанії складений під
керівництвом кращих фахівців з виборчих перегонів.
Тема: «Ефективна виборча кампанія: від ідеї до плану дій».
Дата проведення: 19 – 24 липня 2015 року.
Місце проведення: Одеська область.
Цільова аудиторія: особи, які планують брати участь у виборах органів місцевого
самоврядування 2015 року в якості кандидатів або керівників штабів з Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Вінницької областей загальною кількістю –
до 30 осіб.
Склад тренерів: Віталій Загайний (Львів), Максим Колєсников (Київ), Наталя Міхнова
(Львів), Олексадр Мєдвєдєв (Київ), Тарас Максименко (Рівне).
Вартість: безкоштовно, що включає покриття за кошт організаторів витрат на проживання,
харчування, конференц-послуги, друковані та роздаткові матеріали, оплату послуг
тренерів та трансфер по Одеській області в рамках проведення Школи. Учасники
покривають власним коштом трансфер Одеса – зворотній напрямок та внесок учасника
Школи в розмірі 500 гривень з особи на розрахунковий рахунок організатора Центру
громадянських ініціатив (зібрані кошти використовуються на статутні потреби ЦеГрІн, в
тому числі на потреби українських військових формувань в зоні АТО). Внесення коштів на
рахунок організації проводиться виключно відібраними учасниками Школи.
Відбір учасників «Літньої Школи Самоврядування: Південь» проводиться на конкурсній
основі.
Останній термін подачі заявок: 30 червня 2015 року, 24:00.
Реєстраційна анкета:
https://docs.google.com/forms/d/17ErCLfBCPCsw7tzBpX6u6aRnNogKoZnsQGKyLewwjwI/vie
wform
Разом із заповненням анкети слід надіслати до 24:00 години 30 червня 2015 року на
електронну скриньку litnua.shkola@gmail.com, заповнений паспорт виборчого округу
Додаток-1:
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http://cehrin.org.ua/chrin-ngo/wpcontent/uploads/2015/06/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA1.docx
У темі листа потрібно вказати місто та прізвище заявника. Назва файлу з паспортом
виборчого округу повинна містити місто та прізвище учасника. Файл слід надсилати у
форматі PDF, doc або PPT.
Анкети учасників, без файла із заповненим паспортом виборчого округу та анкети,
надіслані після встановленого терміну, до розгляду не прийматимуться.
Повідомлення

про

зарахування

учасників

оприлюднюються

на

сайті

ЦеГрІн

www.cehrin.org.ua та на ФБ-сторінці Центру.
Оргкомітет: Богдан Коваль — 0674548188 або 099 00 42 635, Олена Сидор – 098 84
21 479.
Додаткова інформація: http://cehrin.org.ua/?p=1679
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Магістерська програма
«Права людини та демократизація на Кавказі»
Організатори: Європейський міжуніверситетський центр (м. Венеція, Італія), у партнерстві
з провідними університетами Вірменії, України, Білорусі та Грузії за фінансової підтримки
Європейського Союзу.
Про програму: програма є частиною Global Campus для магістерських програм та
дипломів з прав людини та демократизації в усьому світі, що включає правові, політичні
та міждисциплінарні складові, тривалістю 1 рік (60 кредитів ECTS).
Програма реалізується: Єреванським державним університетом (головний університет),
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (університет – партнер),
Білоруським державним університетом (університет – партнер), Тбіліським державним
університетом (університет – партнер).
Дата проведення: вересень 2015 року – липень 2016 року.
Офіційні мови програми: англійська та російська.
Вимоги до кандидатів: особи, які мають диплом бакалавра, або диплом, еквівалентний
диплому бакалавра; вільне володіння англійською та російською мовами; мати
професійні та / або дослідницькі інтереси з питань прав людини та демократизації.
Академічний та/або професійний досвід у зазначених сферах є перевагою.
Перший

семестр

забезпечується

Єреванським

державним

університетом,

другий

семестр передбачає мобільність: студенти обирають університет – партнер, враховуючи
їхню освіту, дослідницькі та / або професійні інтереси.
Спеціалізація за модулями:
Політичний модуль забезпечується Білоруським державним університетом.
Юридичний модуль забезпечується Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка.
Міждисциплінарний модуль забезпечується Тбіліським державним університетом
імені Іване Джавахішвілі.
Практика та магістерська робота: під час другого семестру студенти повинні пройти
практику

та

завершити

підготовку

магістерської

роботи.

Магістерська

програма

ґрунтується на болонських стандартах, зокрема, в частині оцінювання студентів. За
повний курс навчання за програмою присуджується 60 кредитів ECTS.
Диплом та сертифікат: після завершення Програми студенти отримають диплом
магістра з європейських студій зі спеціалізацією «Права людини та демократизація»

Інформаційний вісник № 7 (62)

11

Єреванського державного університету. Додатково випускники отримають офіційний
сертифікат, підписаний усіма університетами – партнерами.
Необхідні документи:
Заповнена заявка (онлайн - www.regionalmaster.net);
Повне резюме (у форматі Європасс –
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CV
Ex%20amples.csp
Мотиваційні листи (1000-1500 знаків) англійською та російською мовами;
Есе (1500-2000 слів) з тем, що мають відношення до прав людини та
демократизації;
Контактні дані двох осіб, що можуть надати рекомендаційні листи (одна – з
академічного середовища, та інша – від поточного або колишнього роботодавця,
якщо заявник має досвід роботи);
Відсканований університетський диплом або дипломи;
Додатки до диплому (дипломів);
Додатково, особи, які склали тести на знання англійської мови, можуть додати свої
сертифікати: English Proficiency Test Score- TOEFL (PBT 513-547; IBT 65-80) або
IELTS (5.5-6);
Останній термін подання заявок: до 30 червня 2015 року.
Оцінка

заявок

та

проведення

співбесід:

1

липня

–

25

липня

2015

року.

Офіційні листи-запрошення для зарахованих студентів: до 15 серпня 2015 року.
Критерії відбору заявок:
Академічні заслуги (попередня освіта, резюме);
Мотивація: інтерес до проблем прав людини та демократизації;
Надана письмова робота;
Прихильність до ідеї волюнтаризму та соціального залучення;
Досвід у відповідних сферах.
Стипендія: програмою передбачено повні стипендії для 25 студентів. Стипендія покриває
академічні витрати, витрати на проїзд та проживання. Пріоритет буде надано студентам –
нерезидентам. Більше інформації може бути надано на запит.
Додаткова інформація:
http://civicua.org/grants/view.html?q=2498014, www.regionalmaster.net або
Центр європейських студій Єреванського державного університету
1 A. Manoogian, Yerevan 0025 Armenia
тел.: +374-10 550810
E-mail: info@regionalmaster.net, k.gevorgyan@ces.am
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Тренінг з основ управління проектами
Організатор: Ініціатива країн Центральної та Східної Європи (InMOE), а також Молодіжна
асоціація (Румунія), GFPS-Polska (Польща), Основи свободи (Україна), Нові обличчя
(Білорусь), GFPS (Чеська Республіка), за фінансової підтримки Еразмус+.
Дата проведення: 13-17 серпня 2015 року (прибуття 13 серпня до 18.00; від’їзд 17 серпня
після сніданку).
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
У тренінгу беруть участь учасники з Німеччини, Польщі, Румунії, Білорусії та Чехії.
Вимоги до кандидатів:
вік від 18-ти років;
володіння англійською;
інтерес до тематики проекту;
участь у всіх подіях тренінгу.
Фінансування: організатори забезпечують проживання, харчування, повертають кошти за
дорогу (максимум 275 євро).
Останній термін подачі заявки: 30 червня 2015 року.
Теми тренінгу:
Яка моя ідея? - визначення проблеми, цілей, рішення і вплив проекту;
Основи командної роботи – прийняття рішень, комунікація та управління
конфліктами;
Тайм-менеджмент – відчуття часу;
Основи співпраці - принципи, планування семінару;
Збір коштів і бюджет – менеджмент;
Мій проект як метод навчання.
Анкета:
https://docs.google.com/forms/d/1hm7ywUTIHSxBEotNDgUAdNbZWQMJLH5MseFX1lw3Rw/viewform
Контактна особа: координатор проекту - Erzsébet Lajos, erzsebet.lajos@initiative-moe.de
Додаткова інформація: http://www.initiative-moe.de/basic-project-management-training/
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Літня школа з виборів Election Camp
Організатор: Літня школа з виборчої тематики організовується в рамках програми
«Місцеве спостереження за виборчими процесами в Україні», що здійснюється за
підтримки USAID.
Цільова аудиторія: громадські активісти.
Дата проведення: 23–28 липня 2015 року.
Місце проведення: м. Чернігів.
Тематика інтенсивного курсу:
виборчі системи та процеси;
робота виборчих комісій і підрахунок голосів;
оскарження дій чи бездіяльності організаторів виборів;
відповідальність за злочини проти виборчих прав;
виборчі технології;
адміністративний ресурс та виборча «благодійність»;
політичні фінанси.
Формат школи: навчання відбуватиметься як у семінарсько-тренінговому форматі, так і з
практичними завданнями, під час яких учасники зможуть застосувати отримані знання.
Навчання відбуватиметься з рядом мотиваційних компонентів, які направлені на
визначення найкращих слухачів та інтеграцію їх до кампаній спостереження ОПОРИ.
Лектори: до виступів на Election Camp будуть запрошені експерти з виборчого права,
практики та цікаві спікери, які мають значний досвід у тематиці Школи.
Практика: отримані знання будуть практично застосовані учасниками 26 липня під час
позачергових виборів народних депутатів у 205 одномандатному мажоритарному окрузі.
Обов’язкова умова участі: відвідуваність усіх секцій та занять Election Camp – 2015.
Фінансування: організатори покривають витрати учасників на проживання, харчування та
дорогу в обидва боки.
Останній термін подачі заявок: до 10 липня включно.
Реєстраційна форма та додаткова інформація:
https://docs.google.com/forms/d/1OB3kbx1H0WoXvyqliNSb6H5qtbTDVgXu0lbmB7dKFtk/vi
ewform?edit_requested=true
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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

