
Запрошення на семінар 
станом на 04 жовтня 2012 р. 

- з додатковим семінаром в м. Дніпропетровськ - 
 

Кваліфікація нового політичного покоління в регіонах України: 
Організація політичної та громадської молодіжної роботи 

 
Партнери проекту:  

Форум політичних консультацій, Берлін /Німеччина 
Фонд ім. Фрідріха Еберта, Київ 

 
За фінансуванням Міністерства іноземних справ Німеччини, 

під патронажем голови німецько-української парламентської групи в Бундестазі,  
др. Бербелем Кофлером. 

 ________________________________________________________________________  
 
Форум політичних консультацій, незалежна, безпартійна та некомерційна НГО з м. Берлін 
(Німеччина), проводить разом із Фондом ім. Фрідріха Еберта (м.Київ) ряд семінарів 
(навчань організації роботи) для молоді в регіонах України.  
 
Мета: 
 
Метою семінарів є підвищення кваліфікації політично або/та громадсько активної молоді в 
регіонах України. За допомогою семінарів вони мають навчитись самостійно та ефективно 
організовувати свою роботу, щоб мати можливість брати участь у процесах прийняття 
політичних та громадських рішень та представляти інтереси молодого покоління. Учасники 
мають поширювати отримані знання та створити мережу контактів один з одним.   
  
Темами семінарів, поряд з іншими, є: організація молодіжної роботи, самостійне 
фінансування, робота з громадськістю, аналіз сильних/слабких сторін, планування кампанії. 
Зазначені теми будуть розкриті німецькими та українськими лекторами.   
По закінченню семінару учасники отримають сертифікат. 
 
Цільова група: 
 
Цільовою групою семінарів є молоді люди (18-35 років) з регіонів України, незалежно від їх 
політичного спрямування, які є членами громадської або/та політичної молодіжної 
організації. Семінари розраховані на осіб, які є новими членами в своїй організації, які 
бажають перейняти активну роль в своїй організації в майбутньому або створити нову 
організацію, не на досвідчених діячів. 
Особливо заохочуються до участі жінки. Партнери проекту прагнуть до 50%-вої частки 
участі жінок у семінарі. 
Кожного разу семінар буде проводитись з 20 учасниками з окремої області. 
Мовами семінару є українська та німецька (з перекладом). Можливим є використання 
російської мови. 
 
Розклад: 
 
16 -18 листопада 2012 Семінар для учасників із Сумської обл. у м. Суми. 
30 листопада - 02 грудня  2012 Семінар для учасників із Харківської обл. у м. Харків. 
14 - 16 грудня 2012 Семінар для учасників із Донецької обл. у м. Донецьк. 
21 - 23 грудня 2012 Семінар для учасників з інших областей у м. Дніпропетровськ 
 
Семінари починаються у п’ятницю о 18.00 год і закінчуються в неділю о 14.00 год. 



Участь є безкоштовною, проживання та харчування всіх учасників забезпечується 
організатором. Витрати на проїзд до міста проведення семінару відшкодовуються у розмірі 
максимально 20 € за умови пред’явлення проїздних квитків (найдешевший з видів 
транспорту). 
 
Порядок подачі заявок: 
 
Заявка на участь подається у письмовій формі та має містити наступну інформацію: 

 про особу (місто проживання, вік, контактний телефон); 
 політична та/або громадська діяльність; 
 мотивація участі у семінарі; 
 як та кому будуть поширені отримані знання.  

 
Заявка може подаватись українською або російською мовами.. 
Можливою є лише індивідуальна подача заявок, організації не можуть посилати учасників 
на дані семінари. Відбір учасників відбувається неупереджено і виключно названих 
критеріїв.  
 
Перед семінарами, протягом вихідних днів 02-04 листопада 2012 р. відбудуться попередні 
зустрічі з учасниками в містах проведення семінарів. За запитом можлива оплата 
транспортних витрат для участі в попередній зустрічі. 
 
Метою попередньої зустрічі є знайомство і отримання кращого уявлення про кандидатів  
через особисту зустріч. Лише ті кандидати, які успішно взяли участь у попередній зустрічі, 
зможуть приймати участь у семінарі. Учасники з інших областей мають змогу пройти Skype-
інтерв’ю (обов’язковою є наявність веб-камери та програми Skype версії 5.0 або вище).  
 
Заявки надсилати на електронну адресу (вказавши в темі листа місто участі) : 
  
Форум політичних консультацій  
Ольга Іванченко 
E-Mail: polit.forum@ukr.net 
Телефон: 093 609 12 90 
 
З питаннями звертатись до Ольги Іванченко. 
 
Останній строк подачі заявок 31 жовтня 2012 року (дата надходження заявок)! 


