
Запрошення на семінар 
 

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

 
Партнери проекту:  

 
Форум політичних консультацій, Берлін (Німеччина) 

ВСМДГО Український молодіжний форум, Київ 
Фонд ім.Фрідріха Еберта, Київ 

 
За фінансуванням Міністерства зовнішніх справ Німеччини 

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

 _________________________________________________________________________  
 

Форум політичних консультацій (Forum für politische Beratung e.V.), незалежне, 
безпартійне та некомерційне недержавне громадське об’єднання, розташоване в м. 
Берлін (Німеччина), має на меті, разом зі своїми українськими партнерами (Українським 
молодіжним форумом та Фондом ім. Фрідріха Еберта), провести ряд семінарів (навчань 
організації роботи) для молодих людей з регіонів України. 
 
Мета: 
Метою семінарів є підвищення кваліфікації молодих людей в регіонах України, які є 
громадсько або політично активними.  
За допомогою семінарів вони мають стати здатними самостійно та ефективно 
організувати свою роботу, для того щоб мати змогу приймати участь в політичному та 
громадському процесі прийняття рішень та представляти інтереси молодого покоління.   
Учасники мають поширювати отримані знання після участі в семінарі та створити 
мережу контактів один з одним. 
 
Темами семінарів є зокрема: організація молодіжної роботи, самостійне фінансування 
без залучення зовнішніх коштів, зв’язки з громадськістю, аналіз сильних/слабких сторін 
власної організації, планування кампанії. 
Зазначені теми будуть розкриті німецькими та українськими доповідачами. 
 
Учасникам семінару надається сертифікат.  
 
Цільова аудиторія: 
Цільовою аудиторією є молоді люди (18-35 років), незалежно від їх політичного 
спрямування з регіонів України, які є членами громадської або політичної молодіжної 
організації. Семінари орієнтовані на нових членів організацій або на тих, хто хоче 
перейняти активну роль у майбутньому, не на досвідчених діячів. 
 
Особливо наполегливо запрошуються до подачі заяв молоді жінки. Партнери проекту 
прагнуть до 50%-ої частки участі жінок. 
 
Кожного разу семінар проводиться з 20 учасниками з кожної області. 
 
Мовами семінару є українська та німецька. Також можливим є використання російської. 
 
Розклад: 
 
28-30 вересня 2012   Семінар для учасників з Одеської області. 
12-14 жовтня  2012   Семінар для учасників з м. Сімферополь та АР Крим. 



02-04 листопада 2012  Семінар для учасників з Сумської області. 
16-18 листопада  2012  Семінар для учасників із Запорізької області. 
30 листопада-02 грудня 2012 Семінар для учасників з Харківської області.  
14-16 грудня 2012   Семінар для учасників з Донецької області. 
 
Семінари починаються  щоп‘ятниці о 18.00 та закінчуються у неділю о 14.00. 
Місцем проведення семінару є обласний центр. Участь у семінарі є безкоштовною, 
проживання та харчування покривається організатором.  
 
Витрати на проїзд покриваються у розмірі максимально 20 € за умови пред’явлення 
квитка (найдешевший з видів транспорту)  
 
 
Порядок подачі заяви на участь: 
 
Заява на участь подається в письмовій формі та має містити наступну інформацію:  

 про особу 

 політичну та/чи громадську діяльність 

 мотивацію участі у семінарі 

 як та кому будуть поширені отримані знання.  
 
Заява на участь може подаватися українською або російською мовами. 
 
Можливою є лише індивідуальна подача заяв, організації не можуть посилати учасників 
на семінар. 
Відбір здійснюється неупереджено партнерами проекту виключно згідно названих 
критеріїв.  
У разі якщо заяви на участь подадуть більше осіб, ніж кількість наявних місць, з 
учасниками відбудуться співбесіди у наступні дні: 
 
07 вересня в Одесі  
08 вересня в Сімферополі  
09 вересня в Запоріжжі  
14 вересня у Донецьку  
15 вересня у Харькові  
16 вересня в Сумах.  
 
Лише ті участники, які успішно  пройшли інтерв’ю, зможуть прийняти участь у семінарі. 
 
Заявки посилати на електронну адресу: 
 
Форум політичних консультацій 
polit.forum@ukr.net 
 
Контактна особа - Ольга Іванченко 
093 609 12 90 
 
Дедлайн для подачі заяв для всіх учасників – 20 серпня 2012 (останній день 
надходження заяв)! 


