КОНКУРС ЗАЯВОК
ОСНОВИ УА/ПВЗВТ
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВОК: 20 ЛЮТОГО 2019 РОКУ
Ти хочеш активно підтримувати імплементацію Асоціації Україна - ЄС? Ти сприймаєш інтеграцію
України до ЄС як можливість, але відсутні цифри та факти? Ти особливо зацікавлений в
Поглибленій і всеохоплюючій зоні вільної торгівлі (ПВЗВТ)? Ти хочеш приєднатись до
української мережі активних громадян, які беруть участь у європейській інтеграції?
Тоді у нас є правильні тренінгові серії для Тебе!

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Навчальний семінар CiSEP допоможе Тобі опанувати основи УА/ПВЗВТ. Всі наші семінари є
інтерактивними і складаються з навчальних сесій для якнайефективнішого отримання знань та
практичних навичок.
Наступні теми будуть частиною твого досвіду навчання:
ЄС та Угода про асоціацію.
Основи
 Політична система ЄС та
законодавча процедура
 Структура та зміст Угоди
про асоціацію (УA)
 Координація процесу
асоціації в Україні та ЄС
 Вплив УA на Україну
 Міфи про Асоціацію з ЄС
проти фактів та цифр
 Програми та звіти
Асоціації

ПВЗВТ


Праця над окремими
розділами, можливі
теми:
o Технічні бар'єри для
торгівлі
o Санітарні та фіто
санітарні заходи
o Інтелектуальна
власність
o Прозорість
o Торгівля та сталий
розвиток
 Факти та цифри про
імплементацію

Громадянська активність
для Асоціації з ЄС
 УA/ПВЗВТ та Громадьске
суспільство в Грузії,
Молдові та Україні
 Досвід моніторингу та
адвокації з України,
країн-кандидатів та
асоційованих країн

Для успішного завершення курсу Тобі потрібно:





бути присутнім на всіх тренінгах;
приймати активну участь в усіх тренінгах;
займатися між тренінгами (домашні завдання);
скласти фінальний екзамен.

Після успішного завершення курсу Ти зможеш:



отримати сертифікат;
отримати доступ до мережі випускників CiSEP, що складається з 150 активних громадян
та учасників змін, що беруть участь у процесі асоціації України з ЄС.
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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 чотири семінари CiSEP?

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
Дати навчальних семінарів CiSEP:
Семінар 1:

18 – 20 Березень 2019

Дніпро

Семінар 2:

15 – 17 Квітень 2019

Дніпро

Семінар 3:

20 – 22 Травень 2019

Дніпро

Семінар 4:

24 – 26 Червень 2019

Дніпро

Робочі мови семінарів: українська та англійська (організатори забезпечують переклад).

Витрати на проживання, харчування та проїзд будуть компенсовані учасникам, які візьмуть
участь у всіх 4 семінарах і приймають правила навчання, які будуть розіслані успішним
кандидатам.
Кінцевий термін подання заявок: 20 лютого 2019
Оголошення результатів конкурсу: до 27 лютого 2019

Форма заявки на участь
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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 та Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка має
на меті посилити процес європейської інтеграції України.

З 2015 року в рамках CiSEP сформовано мережу громадських активістів, залучених до процесів
моніторингу та комунікації щодо імплементації УА/ПВЗВТ.

Проект реалізується:
Institut für Europäische Politik Berlin

У співпраці з:
Громадська організація
«Громадська Палата України»
у Дніпропетровській області

Проект реалізовується за підтримки:
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