КОНКУРС ЗАЯВОК
РІВЕНЬ A: ОСНОВИ УА/ПВЗВТ
Активні громадяни та агенти змін з усіх регіонів України запрошуються до подання заявок на участь у
першому етапі Громадської Школи Дієвих Практик ЄС!

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВОК: ДО 5 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ ВКЛЮЧНО.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Громадська Школа Дієвих Практик ЄС (CiSEP) є модульною навчальною програмою для активних
громадян і агентів змін в Україні. На її базі створюється мережа спеціалістів у сфері Угоди про Асоціацію
України з ЄС (УА) та Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка має на меті посилити
процес європейської інтеграції України. Сьогодні Школа відчиняє свої двері втретє!
З 2015 року в рамках CiSEP організовано 17 семінарів, присвячених Угоді про Асоціацію України з ЄС та
Управлінню Циклом Проектів ЄС, у Чернігові, Львові, Одесі та Києві. До всіх тренінгів залучалися
фасилітатори і експерти з організацій громадянського суспільства та органів влади України, країн-членів
ЄС та асоційованих членів. Більше 75-ти випускників CiSEP вже зараз формують пул громадських
активістів, залучених до процесів моніторингу та комунікації щодо впровадження УА/ПВЗВТ. Наразі
прийшов час вкотре ділитися знаннями і ми запрошуємо Тебе стати частиною великої мережі
Громадської Школи Дієвих Практик ЄС!
Навчання в рамках CiSEP має три рівні (етапи):
Рівень А: Основи УА/ПВЗВТ: про процес імплементації УА/ПВЗВТ та способи
підтримки цього процесу з боку громадянського суспільства.
Рівень В: Спеціалізація щодо конкретних розділів УА/ПВЗВТ
Рівень С: Програма навчання для тренерів
Учасники, які успішно пройдуть Рівень А, будуть запрошені до подання заявок на участь у наступних
навчальних рівнях.

ПЛАН НАВЧАННЯ
Навчальні семінари Рівня А CiSEP допоможуть Тобі опанувати основи УА/ПВЗВТ. Всі наші семінари є
інтерактивними і складаються з навчальних сесій для якнайефективнішого отримання знань та
практичних навичок.
Такі теми увійдуть до Твого багажу знань (зміст Рівня А – курсу з основ УА/ПВЗВТ):


Вступ до політичної та інституційної системи ЄС



Загальний огляд Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС



Міфи, можливості та загрози її впровадження



Структура, зміст та інституції



Факти та цифри щодо впровадження УА/ПВЗВТ



Перегляд окремих розділів Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі



Залучення ОГС та оцінка процесу впровадження УА/ПВЗВТ


Обмін досвідом з активістами ОГС з країн-членів ЄС і країн-кандидатів на вступ до ЄС



Обмін досвідом з фундаціями та державними органами

ЦІЛІ НАВЧАННЯ
Після навчання Ти зможеш:


Пояснити загальний зміст Угоди про Асоціацію



Оцінити поточний стан справ у сфері впровадження УА/ПВЗВТ



Критично оцінювати/відстежувати процес виконання Угоди про Асоціацію між Україною та
ЄС

ПРОФІЛЬ УЧАСНИКА


Ти є активним громадянином та агентом змін (представником НУО, журналістом і блогером),
що бере участь у житті своєї громади?



Ти хочеш долучитися до процесів імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, але
не знаєш з чого почати?



Ти сприймаєш інтеграцію до ЄС як можливість, але для цього Тобі не вистачає цифр та фактів?



Ти хочеш стати частиною української мережі активних громадян та агентів змін, що працюють в
темі європейської інтеграції?



Ти маєш можливість відвідати всі три семінари Рівня А CiSEP?
Якщо так – подавай заявку на участь в CiSEP! Посилання: HTTPS://GOO.GL/CFHGIR

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
Дати навчальних семінарів Рівня А:
Семінар 1: у Львові (3-6 липня), Дніпрі (3-6 липня) та Чернігові (10-13 липня)
Семінар 2: у Львові (11-14 вересня), Дніпрі (11-14 вересня) та Чернігові (18-21 вересня)
Семінар 3: у Львові (23-26 жовтня), Дніпрі (16-19 жовтня) та Чернігові (16-19 жовтня)
Робочі мови семінарів: українська та англійська (організатори забезпечують переклад).
Організатори відшкодовують витрати на проживання, харчування та транспортні витрати.
Проект здійснюється Інститутом Європейської Політики (Берлін) у співпраці з Поліським фондом
міжнародних та регіональних досліджень (Чернігів), Львівським представництвом «Громадянської
мережі ОПОРА» , Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України», Всеукраїнською
громадською організацією «Громадська Палата України».
Проект здійснюється за підтримки Федерального Закордонного Офісу Німеччини.

