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Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності,
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти
культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.

Дискусія-тренінг «European Projects Lab for NGOs»
від Представництва ЄС для громадських організацій Чернівців та Чернівецької області

2 вересня о 16:00 в Чернівцях Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує на обговорення ідей
для грантових заявок. Неурядові організації зможуть отримати експертні рекомендації щодо своїх проектних
ініціатив, а також взяти участь в Антитренінгу «Як НЕ отримати грант від донора».

Що? Дискусія-тренінг «European Projects Lab for NGOs»
Коли? 2 вересня (понеділок), 16:00 – 19:00

Де? м. Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, вул. Лесі Українки, 23, читальна зала,
2-й поверх

Для кого? Представники громадських організацій, що займаються утвердженням європейських цінностей, мають
досвід співпраці з проектами Євросоюзу та зацікавлені в продовженні такої співпраці, або ж такі, що розглядають
можливість розпочати таку діяльність.

Відібрані учасники заходу зможуть презентувати власні проекти або поділитися своїми ідеями для грантових
заявок. Також представники громадських організацій отримають експертну оцінку представлених проектних
ініціатив.

Крім цього, буде проведено Антитренінг «Як НЕ отримати грант від донора». На ньому представники неурядових
організацій в режимі реверсивного мозкового штурму дізнаються, що саме не варто робити, аби отримати грантову
підтримку від ЄС.

Тренер: Олег Кулініч, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, керівник
проектів ГО «Інститут соціальної політики регіону».

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/931197597243343/

Як взяти участь? Заповніть електронну заявку http://bit.ly/NGOs-training-2019

Окремо будуть відібрані учасники, які матимуть змогу презентувати власні проекти.

Результати відбору будуть оголошені 27 серпня.

Участь у дискусії-тренінгу безкоштовна!

Дискусія-тренінг проводиться Представництвом Європейського Союзу в Україні. Вона є частиною серії інформаційно-
просвітницьких заходів, які Представництво ЄС в Україні організовує по всій країні. Мета – пояснити важливість реалізації
Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності
українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

За деталями заходу, будь ласка, звертайтеся до Аліси Тягун, тел +38(095)726-54-66, atiagun@internews.ua, або до Станіслава
Королькова, тел +38(099)455-23-75, skorolkov@internews.ua

Зареєструвавшись на подію, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних, а також на фото- та відеофіксацію


