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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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Програма стажування у Верховній Раді України
у 2015–2016 роках
Організатор: Верховна Рада України, Асоціація випускників Програми стажування у
Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади – ГО «Ліга інтернів».
Мета Програми: надати молодим громадянам України можливість узяти безпосередню
участь у законодавчому процесі, набути досвіду роботи в єдиному законодавчому органі
країни і таким чином створити передумови для їх подальшого професійного зростання й
успішної суспільно-політичної діяльності.
Учасники Програми – інтерни протягом 8–9 місяців проходять стажування в секретаріатах
комітетів, підрозділах Апарату ВРУ, Європейському центрі інформаційної підтримки ВРУ,
офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини. Протягом періоду стажування інтерни
співпрацюють

з

постійними

працівниками

зазначених

підрозділів,

помічниками-

консультантами народних депутатів України, народними депутатами України.
Обов’язки інтернів:
допомога в підготовці законопроектів та інших нормативно-правових актів;
підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів;
написання аналітичних та інформаційних звітів з проблематики чинного та
проектного законодавства;
наповнення веб-сторінки підрозділу стажування;
виконання інших завдань, спрямованих на підвищення ефективності роботи
підрозділу стажування та підтримання зв’язків із представниками громадських
організацій, що співпрацюють з ним.
Окрім того, інтерни зобов’язані відвідувати щотижневі зустрічі із політиками та
громадськими діячами, брати участь у тренінгах та навчальних семінарах.
Форми стажування:
а) повний день – розрахована як на тих, хто проживає поза межами Києва, так і на
мешканців столиці. Інтерни зайняті щодня з 9.00 до 18.00, тому студентам і аспірантам
рекомендується перейти на навчання за індивідуальним графіком.
б) неповний день – розрахована на мешканців Києва або інших міст, які навчаються у
Києві. Інтерни зайняті у Програмі не менше чотирьох годин щодня. Програма не
передбачає відсутність інтернів під час сесій.
в) волонтер – передбачає роботу інтерна не менше 4 годин на тиждень.
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Конкурсний відбір:
Перший тур – конкурс анкет (останній термін їх надсилання – до 09:00 10 серпня
2015 року). Кожна анкета кодується і розглядається трьома експертами відповідно до
затверджених критеріїв відбору. Відбір півфіналістів здійснюється відповідно до рейтингу
експертів. Тільки після цього анкети розкодовуються, а результати повідомляються
конкурсантам.
Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібраними кандидатами та за необхідності
перевірка рівня володіння іноземними мовами (орієнтовно у вересні 2015 року). Відбір на
співбесіду та остаточний відбір учасників Програми здійснюється Відбірковою комісією,
до складу якої входять представники ГО «Ліга інтернів», Апарату Верховної Ради України,
партнерських організацій тощо.
Тривалість Програми: до 8 місяців.
Орієнтовний термін закінчення стажування: 15 липня 2016 року.
Вимоги до кандидатів:
бути громадянином України;
вільно володіти українською мовою;
володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для виконання завдань у
підрозділі стажування;
мати базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») та бути
академічно успішним;
мати досвід роботи з найбільш поширеним програмним забезпеченням ПК;
мати активну громадську позицію і брати участь у громадській діяльності;
бути віком до 29 років станом на 10 серпня 2015 р.;
не бути учасником Програми в минулому;
не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом народного депутата
України або штатним/позаштатним працівником Апарату Верховної Ради України,
відповідного центрального органу виконавчої влади.
Необхідні документи:
Заповнена аплікаційна форма (обов’язково з фото).
Відсканована перша сторінка аплікаційної форми з вашим підписом.
Відсканована згода на збір та обробку персональних даних з вашим підписом.
Ваше фото окремим файлом.
Зверніть увагу! Обов’язковою умовою участі в конкурсі є вподобання сторінки ГО «Ліга

інтернів» у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/internsleague
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Документи потрібно надіслати на адресу: vru.application@gmail.com., вказавши в темі

«Parliamentary Internship application», а документи назвати своїм прізвищем та ініціалами
латиницею, наприклад:«ShevchenkoAM».
Останній термін подачі документів: 9:00, 10 серпня 2015 року.

Зверніть увагу! Перед початком підготовки конкурсного пакету ознайомтеся з Порядком
проведення конкурсного відбору на участь у Програмі стажування у Верховній Раді
України та центральних органах виконавчої влади та Положенням Про учасника
«Програми стажування у Верховній Раді України».
Аплікаційна форма на участь у Програмі стажування:
http://www.interns.org.ua/sites/default/files/files/2015-2016/application_form_2015.doc
Порядок проведення конкурсного відбору на участь у Програмі стажування у
Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади:
http://www.interns.org.ua/sites/default/files/files/20152016/poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_2015.pdf
Вимоги до фото: http://www.interns.org.ua/sites/default/files/files/20152016/vimogi_do_podachi_foto_2015.pdf
Додаткова інформація:
http://www.interns.org.ua/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-programi-stazhuvannyau-verhovniy-radi-ukrayiny-2015-2016-rr
тел/факс: (044) 255-92-44
e-mail: liga.interniv@gmail.com
web-site: www.interns.org.ua
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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.
Вимоги до учасників:
Вік 20-35 років;
Активність в громадському та політичному житті;
Компетенція в одній з чотирьох сфер: політичній, економічній, соціальній чи
екологічній;
Вільне володіння англійською мовою.

Програма розрахована на тих, хто:
Планує бути або вже є політиком, депутатом та державним службовцем;
Прагне трансформувати Україну і має бачення своєї ролі в цьому процесі;
Проживає в Україні на час подання заявки та впродовж 2-х наступних років після
участі у програмі.

Після навчальної поїздки учасники Програми отримують можливість приєднатися до
Асоціації учасників Програми «Молодь змінить Україну», де зможуть обмінюватись
набутим досвідом, брати участь у зустрічах з європейськими політиками та
експертами, а також долучатися до інших заходів Фонду Богдана Гаврилишина.
Для участі у програмі потрібно:
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).
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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 2015 року.
Навчальні візити команди-апліканти повинні планувати з лютого до червня 2016 року.
Розгляд документів та співбесіди з командами відбудуться у листопаді 2015 року.
Оголошення результатів: грудень 2015 року.
Додаткова інформація: http://bhfoundation.com.ua/programi.html
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Міжнародна стипендія Бундестаґу на навчання в Берліні
Організатор: Німецький Бундестаг спільно з Вільним університетом Берліна, ГумбольдтУніверситетом Берліна та Технічним університетом Берліна.
Тривалість: з 01 березня по 31 липня 2016 року.
Розмір гранту: €450 євро на місяць; безкоштовне проживання; страхування (медичне, від
нещасних випадків, цивільної відповідальності); покриваються витрати на проїзд до
Берліна і у зворотному напрямку.
Стипендія фінансується Німецьким Бундестагом.
Передумови подачі заяви:
українське громадянство;
закінчена вища освіта;
дуже добрі знання німецької мови (на рівні B2 загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти);
вік кандидата не має перевищувати 30 років на початок отримання стипендії
(початку програми);
професійна мета: діяльність в галузі суспільного життя у своїй країні (ЗМІ, партії,
спілки, державна служба тощо).
Останній термін подачі заявки: 31 липня 2015 року.
Детальна інформація: http://www.bundestag.de/ips
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Гранти на навчання у вищих навчальних закладах
Сирійської Арабської Республіки
Організатор: Міністерство вищої освіти Сирії.
Розмір гранту: 2 гранти для магістратури чи аспірантури.
Вимоги до кандидатів:
громадянство України;
кандидат повинен надіслати документи на отримання гранту до 01 вересня
2015 року до Міністерства вищої освіти Сирії (Управління з питань культури) через
Посольство Сирійської Арабської Республіки в Україні або Посольство України в
Сирійській

Арабській

Республіці,

при

цьому

вказати

навчальний

період

(бакалаврат/магістратура/аспірантура) та необхідну спеціальність.
Необхідні документи:
Для кандидатів в магістратуру:
диплом бакалавра, визнаного законодавством Сирійської Арабської Республіки;
атестат про повну загальну середню освіту;
наявність середнього балу диплому бакалавра не менше «добре»;
копія паспорту.
Для кандидатів в аспірантуру:
диплом магістра, бакалавра та атестат про повну загальну середню освіту
визнаного законодавством Сирійської Арабської Республіки;
відповідність спеціальності диплому бакалавра зі спеціальністю диплома
магістра;
наявність середнього балу диплому магістра не менше «добре»;
копія паспорту.
Останній термін подачі заявки: 01 вересня 2015 року.
Додаткова інформація: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/05/25/uvaga!uryad-sirijskoyi-arabskoyi-respubliki-nadae-gromadyanam-ukrayini-granti-na/
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Стипендія від Copernicus e.V. на навчання в Німеччині
Організатор: студентське об‘єднання Copernicus e.V. (Німеччина).
Про організатора: Copernicus e.V. – це студентське об‘єднання, яке кожен семестр надає
близько 8-10 стипендій студентам із Центральної Азії, Центральної та Східної Європи.
Місце навчання: університет Гамбурга або Берліна.
Тривалість навчання: один семестр в університету та 6-10 тижнів практики в одному з
німецьких підприємств або громадській установі.
Розмір гранту: стипендія.
Останній термін подачі заявок: 01 вересня 2015 року.
Початок програми: 01 квітня 2016 року.
Контактна адреса для додаткової інформації: berlin@copernicus-stipendium.de
Додаткова інформація: www.copernicus-stipendium.de
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Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців
в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки»
Організатори:

Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC),

м. Бидгощ (Польща) у співпраці ТОВ «Учбово-консалтинговий центр інвестиційного
менеджменту», м. Київ, Вищою Школою Інформатики (WSInf), м. Лодзь (Польща) та за
інформаційної підтримки журналу «Роботодавець», Науково-учбового центру прикладної
інформатики НАНУ, м. Київ.
Дата проведення: 27-28 серпня 2015 року.
Місце проведення: м. Київ.
Мета тренінгу:
Ознайомлення учасників з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках
пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових програм та інструментів їх
реалізації
Опрацювання понять проектного підходу до організації роботи згідно до положень
європейських кваліфікаційних рамок, е-learning навчання, академічної мобільності
Розуміння

практичної реалізації

в рамках організації

навчального процесу

принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих
фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності
Розуміння учасниками засад та принципів реалізації «м’яких» проектів в рамках
Нової Фінансової Перспективи на 2014-2020 роки.
Надання

практичних

рекомендацій

щодо

розвитку

академічної

мобільності

українських науковців.
Цільова

група

проекту: викладацький склад вищих навчальних закладів України,

методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, особи, зацікавлені у
реалізації принципу мобільності через використання спеціалізованих фондів ЄС,
призначених для фінансування компоненту мобільності.
Тренерська група:
Микола

Смолінський

- президент CEASC, консультант з написання проектів до

Європейських структурних фондів.
Томаш Яніак – юрист та економіст (МВА), експерт з пошуку фінансових ресурсів та
управління проектами для сектору малих та середніх підприємств (МСП), фахівець з
освітніх та інвестиційних проектів. Має великий досвід в сфері консалтингу стосовно
джерел фінансування інвестиційних проектів та з розвитку міжнародного бізнесу на
території Польщі, м. Лодзь (Польща)
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Гжегож Гродек (Grzegorz Grodek) - експерт з підготовки, аплікування та управління
проектами. Під час роботи в Агенції розвитку підприємництва управляв кількома
десятками проектів, що фінансувались структурними фондами ЄС на загальну суму
більше 50 000 000 eur. На даний момент спеціалізується у роботі з інструментом
Erasmus + (попередньо - LLP), 15 підтриманих проектів на суму більше 4 млн. євро.
Тематика тренінгу
1. Програма

Horizon2020

–

структура

програми,

умови

участі,

конкурсна

документація, Participant Portal, інформація про оголошені конкурси;
2. Акція Marie Sklodowskiej-Curie та інші програми підтримки розвитку наукової
кар’єри;
3. Erasmus+ - програма співпраці і мобільності в сфері освіти;
4. Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.
Кількість учасників: до 30 осіб.
Вартість участі у тренінгу: 2000 грн.
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, перервами на каву,
обідами.
Проїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників
тренінгу.
Останній термін подачі заявок: до 25 серпня 2015 року включно.
Реєстраційна анкета: https://docs.google.com/forms/d/1gWYCYrkkb8NCX3HHF6veXkrt0r22LaYKRYLnElzAdQ/viewform
Додаткова інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/trening-instrumenti-pidtrimkimobilnosti-naukovtsiv-v-ramkakh-prioritetiv-jes-na-2014-2020-roki-27-28-serpnya-m-kijiv1/
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Проект team up! Initiative для активних представників НГО
Організатор:

Європейська

академія

Берліна (Europäische

Akademie Berlin),

Інститут

Євро-Атлантичного співробітництва.
Мета проекту: об’єднати громадянські суспільства Грузії, Молдови, Німеччини та України.
Він стане платформою для обміну досвідом представників НГО, що працюють в сфері
демократії та ефективного управління. Мета проекту – забезпечити передачу знань та
найкращих практик в недержавному секторі.
Дата проведення: 12-17 жовтня 2015 року.
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
Вартість: всі витрати на проживання, харчування та переліт покриваються за рахунок
Міністерства закордонних справ Німеччини.
Вимоги до кандидатів:
членство в недержавній громадській організації (сфера діяльності – демократія та
ефективне управління);
досвід громадської роботи;
вільна англійська;
можливість застосувати та поширити досвід та знання, набуті під час проекту,
в Україні.
Останній термін подачі заявок: до 23:59 (за київським часом) 03 серпня 2015 року.
Необхідні документи:
мотиваційний лист;
резюме;
інформацію про свою громадську організацію.
Електронна адреса для подачі документів: ieac.office@gmail.com
Всі документи мають бути надіслані англійською мовою. Заявки надіслані будь-якою
іншою мовою не розглядатимуться.
В темі листа необхідно вказати team

up!

Initiative. Всі кандидати отримають

підтвердження про отримання заявки. Результати відбору будуть відомі у другій
половині серпня.
Контактна

особа: Антон Писаренко, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва,

ant.pisarenko@gmail.com
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/27685/
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Стажування «Сучасний університет – проектний підхід
до організації роботи згідно до положень
європейських кваліфікаційних рамок»
Організатор: Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC),
Польща у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU), м. Лодзь, Польща та
Центром Європейських Фондів (BFE), м. Лодзь.
Європейські кваліфікаційні рамки – рамка кваліфікацій європейського простору вищої
освіти та Європейська рамка кваліфікацій для навчання протягом життя (Lifelong Learning
Programme).
Цільова група: викладацький склад вищих навчальних закладів України, методичний та
адміністративний персонал українських ВНЗ (30 осіб).
Тривалість стажування: 7 днів (07-13 листопада 2015 року).
Місце проведення: м. Лодзь, Польща.
Тематика стажувань:
трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього
простору. Їх порівняльний аналіз з українськими відповідниками. Рівні та засади
визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі.
проектний підхід в організації навчального процесу в європейських університетах.
Формування навчальних планів з застосуванням проектного підходу.
практична

реалізація

в

рамках

організації

навчального

процесу

принципу

мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів
ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.
робота над власними обмінними, навчальними та дослідницькими проектами,
фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників подібних
проектів.
Програма стажування передбачає 108 годин (72 години лекційних та практичних занять
та 36 годин самостійної роботи).
Додаткові

можливості:

окрім

навчання

учасники

стажування

зможуть

отримати

пропозицію співпраці від польських ВНЗ та в рамках стажування підписати двосторонні
угоди про співпрацю між університетами.
По завершення навчання видається сертифікат (диплом) про проходження закордонного
стажування.
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Робочі мови: польська (з перекладом), українська та російська. Частина тем буде
доступна для обговорення англійською та німецькою мовами.
Вартість: 1700,00 грн. та 380,00 євро.
Включає в себе: проїзд, проживання (2-х місні номери), дворазове харчування (сніданки
та обіди), навчання, роздатковий матеріал, сертифікат, культурна програма, інтеграційна
та підсумкова вечірки, візова підтримка (без врахування візового збору).
Для участі в проекті необхідно надіслати заповнену анкету та CV (українською мовою)
на адресу: cons.ceasc@gmail.com з приміткою «lodz_ERK_2015».
Останній термін подачі заявок: до 01 жовтня 2015 року включно.
Реєстрація для участі в стажуванні:
https://docs.google.com/forms/d/1iFGvgV8kEx5lppgYr2KiV_tpJyD1NXtS5rbY9WPMk2w/v
iewform
Контактна особа: Лілія Гайдученко, +380630321952, +380500756225.
Додаткова інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/stazhuvannya-lodz-7-13-listopada/
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Безкоштовний тренінг за проектом «Активні громадяни»
Організатор: Громадський центр ГО «Гей-альянс» та Британська Рада.
Мета тренінгу: мобілізувати й надихнути ініціативних, активних громадян втілювати свої
ідеї благоустрою власних спільнот і суспільства в цілому.
Дата проведення: 28-29 та 30-31 липня 2015 року, з 10.00 до 18.30.
Місце проведення: м. Київ.
Цільова

аудиторія: всі бажаючі незалежно від статі, національності, релігійних

вподобань, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, віком від 16 років для
навчання навичкам самопізнання своєї ідентичності та культури, вмінням налагоджувати
діалог з собою та іншими, розвивати співпрацю в досягненні загальних цілей, і що
найголовніше - тим знанням та вмінням, які допоможуть написати свій власний проект
соціальної дії, важливий і цікавий саме Вам і Вашому співтовариству. А також отримати
можливість грантової (фінансової) підтримки Вашого плану соціальної дії від Британської
Ради та партнерської допомоги від усіх зацікавлених, і в першу чергу, від «Гей-альянсу».
Реєстрація: щоб стати учасником тренінгу, Вам потрібно написати на адресу active.citizens.kiev@gmail.com
Транспортні витрати учасників не відшкодовуються.
Сертифікат: усі, хто успішно пройде тренінг, отримають сертифікат учасника програми
«Активні громадяни».
Контактна особа: Олег, ozaitseff@ga.net.ua.
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Освітня програма з політичних технологій, PR та digital
технологій (практики із США, Австрії, Індії)
Про програму: освітня програма з менеджменту та маркетингу виборчих кампаній,
політичних технологій, GR та PR, digital технологій у суспільно-політичних кампаніях із
викладачами з США, Австрії, Індії, України та інших країн Східної Європи.
Дата та місце проведення: з 30 липня по 02 серпня 2015 року у м. Києві.
Цільова аудиторія: менеджери виборчих кампаній і кандидати на місцевих виборах,
корпоративні маркетологи, журналісти і власники бізнесу. Без професійних обмежень.
Курс складається з послідовних модулів: менеджмент і маркетинг виборчих кампаній,
digital технології у політиці (соціальні мережі і інтернет), корпоративний маркетинг і
робота зі ЗМІ, техніка мовлення і підготовка до участі у ток-шоу та до роботи з
журналістами.
Програма розрахована на 4 інтенсивних дні занять з 09.00 до 21.00. Практичні лекції
та семінари проведуть політтехнологи діючого Прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді,
команда digital маркетологів Олексія Навального, digital спеціалісти з Австрії та США.
Детальний розклад програми: http://goo.gl/D24mxE
Проводити агітаційні кампанії, формувати громадську думку, проводити соціологічні
дослідження навчать політтехнологи, що приводили до влади Петра Порошенко, Віктора
Ющенко, Юлію Тимошенко та багатьох інших відомих політиків.
Вартість навчання: 1600 гривень за весь курс занять, освітні матеріали, стажування.
Охочі зможуть пройти стажування у викладачів лекторію та отримати роботу у агентствах
політичного консалтингу, креативних агенціях, штабах кандидатів і політичних партій.
Серед випускників школи – Народні депутати України, депутати місцевих рівнів,
помічники та прес-секретарі провідних українських політиків.
Додаткова інформація про стажування та працевлаштування:
http://mpmschool.org.ua/traineeship/
Адреса для реєстрації: http://mpmschool.org.ua/news/8020/
Контакти кураторів програми: 044 362 28 36, 067 508 68 58 www.mpmschool.org.ua
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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 Інформаційний вісник підготувала:
м. Київ, 04050 Людмила Пономаренко

