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Оголошення конкурсу
Кінцева дата подачі заявок: 29 вересня 2021 року

ВИСЛОВИМО ДУМКУ РАЗОМ!
“50/50” навчальний семінар щодо стандартів участі
молоді та процесів в Україні
Київ, 25-29 жовтня 2021 року

Передісторія семінару
Департамент у справах молоді Ради Європи та Міністерство молоді та спорту України
спільно організовують тренінговий семінар у форматі "50/50" для розробників
молодіжної політики, молодіжних активістів та представників молодіжних НУО. Формат
навчального семінару "50/50" передбачає участь рівної кількості представників
урядового та неурядового секторів, що працюють з молоддю в Україні, та направлений
на зміцнення їх співробітництва і партнерства у розвитку молодіжної політики з
безпосереднім залученням молоді до процесів прийняття рішень.
Цей захід відповідає пріоритетам програми "Молодь за демократію" Ради Європи та
Рамкової програми співпраці у сферах молодіжної політики на 2021-2025 роки між Радою
Європи та Міністерством молоді та спорту України та відіграє допоміжну роль у контексті

впровадження проекту "Молодь за демократію в Україні", звертаючись до національних
процесів участі молоді.

Висловимо думку разом! 2021
Семінар призначений для фахівців національних і місцевих органів влади, які працюють
з молоддю, і представників молодіжних неурядових організацій України - так звана
модель "50 на 50", яка передає дух спільного управління у молодіжному секторі Ради
Європи і підкреслює необхідність співробітництва між органами державної влади і
організаціями, що представляють молодь. Курс фокусується на стандартах і процесах
участі молоді, особливо на підготовці етичних рамок і правил для створення майбутньої
Національної ради у справах молоді, яка буде заснована на принципах спільного
управління (можливо, для розробки пропозиції, що буде представлена для більш
широких консультацій).
Під час навчального семінару учасники ознайомляться і обговорять законодавство,
останні ініціативи та події в молодіжній сфері в Україні на різних рівнях. Семінар має
стати можливістю відкрити для себе спільне управління та співробітництво для участі
молоді в дусі "навчання на практиці": практика діалогу, участь молоді та співпраця між
ключовими зацікавленими сторонами в молодіжній політиці.
Метою семінару-тренінгу є підвищення компетенції учасників для забезпечення участі
молоді в процесах молодіжної політики відповідно до пріоритетів програми "Молодь за
демократію" і Рамкової програми співпраці у сфері молодіжної політики на 2021-2025
роки.

Цілі та завдання
Метою семінару є розвиток знань учасників про основні стандарти, підходи і практики
участі молоді на місцевому, регіональному та національному рівнях на основі
Переглянутої Хартії про участь молоді у місцевому та регіональному житті і про те, як
вони можуть бути застосовані у поточних процесах реформування і розвитку молодіжної
політики в Україні. Конкретні цілі включають:
- ознайомити учасників зі знаннями стандартів і підходів Ради Європи та законодавства
України у сфері молодіжної політики, умінням використовувати їх на практиці;
- розвинути компетенції осіб, відповідальних за молодіжну політику, молодих активістів
та представників молодіжних НУО для посилення участі молоді в процесах прийняття
рішень, що впливають на молодь на місцевому, регіональному та національному рівнях;
- зміцнити здібності учасників діяти в якості мультиплікаторів в процесах діалогу та
співпраці між органами державної влади та представниками молоді і молодими людьми
з метою зміцнення участі молоді та ефективності молодіжної політики;
- зробити внесок у підготовку правил створення майбутньої Національної ради у справах
молоді, яка буде заснована на принципах спільного управління (можливо, для розробки
пропозиції, що буде представлена для більш широких консультацій).

Очікувані результати
Під час участі у семінарі-тренінгу учасники:
- Отримають знання про різні форми і методи участі молоді та зможуть застосувати їх у
своєму місцевому контексті.
- Зрозуміють сенс, значення і цінність участі молоді.
- Дізнаються і вивчать способи застосування Переглянутої Європейської хартії щодо
участі молоді у місцевому та регіональному житті до власних місцевих реалій.

- Поділяться і проаналізують свій досвід і практику участі молоді.
- Дізнаються, як адвокатувати розвиток молодіжної політики на місцевому рівні.
- Вживатимуть заходів для покращення діалогу і співпраці між органами державної
влади та молодіжними лідерами і представниками молодіжних організацій.
- Ознайомляться з останніми змінами в законодавстві України з питань участі молоді
(Положення про Національну раду у справах молоді зі структурою спільного
управління, Положення про консультантів з питань молоді для державних
службовців, Положення про молодіжні консультативні органи на регіональному рівні).
- Дізнаються і обговорять останні зміни у сфері молодіжної роботи і реалізації
молодіжної політики як в Україні, так і в Раді Європи.

Профіль учасників
Учасниками семінару стануть представники молодіжної політики, молоді активісти та
представники молодіжних НУО місцевого, регіонального та національного рівня в
Україні. У семінарі візьмуть участь до 30 представників національних, регіональних і
місцевих органів влади, що займаються питаннями молодіжної політики, і представників
неурядових молодіжних організацій з різних регіонів України:
- члени місцевих рад та службовці місцевого самоврядування, що працюють з молоддю,
- члени рад та службовці самоврядування новостворених об'єднаних громад,
- працівники державних та муніципальних установ, що працюють з молоддю і
підтримують участь молоді,
- представники місцевих та регіональних молодіжних рад та інших молодіжних
консультативних органів,
- молодіжні лідери та представники організацій громадянського суспільства, які
виступають за участь молоді,
- молодіжні працівники, які мають досвід або зацікавлені у сприянні участі молоді в
процесах молодіжної політики.
Усі кандидати на участь також повинні:
- бути зацікавленими в роботі з розвитку молодіжної політики, підтримки і адвокатування
участі молоді,
- бути мотивованими для впровадження отриманих компетенцій до своєї роботи,
- бути зацікавленими в подальшій роботі та налагодженні контактів з іншими учасниками,
- бути старше 18 років і бути активним в молодіжній сфері в Україні,
- вміти працювати українською мовою,
- бути доступними протягом усього семінару.
Відбір проводитиметься з урахуванням пріоритетів організацій кандидатів, але при
цьому буде забезпечений баланс між статями, географічними регіонами, різними типами
досвіду, біографіями та організаціями. Може бути складений список очікування.

Практична та фінансова інформація
Проживання та харчування будуть надані організаторами з 24 по 29 жовтня 2021 р.
Витрати на проїзд до Києва і назад будуть компенсовані відповідно до правил Ради
Європи. Відібрані кандидати будуть своєчасно проінформовані про порядок проїзду.

Учасники повинні прибути не пізніше 19:00 в неділю 24 жовтня і виїхати не раніше 19:00
п'ятниці 29 жовтня.

Процедура подання заявок та відбір учасників
Усі кандидати повинні подати заявку онлайн https://youthapplications.coe.int/Applicationforms , заповнивши форму заявки, яка є відкритою з 15 вересня по 29 вересня 2021 року.
Кінцевий термін прийому заявок встановлений на 29 вересня 2021 року, о 23:59 за
центрально-європейським часом.
Відібрані учасники будуть проінформовані не пізніше 6 жовтня 2021 року.

Контакти та додаткова інформація щодо конкурсу
Ірина Бєляєва, Міністерство молоді та спорту України, belyaeva2007@gmail.com,
Неллі Гішян, Департамент у справах молоді Ради Європи, nelli.gishyan@coe.int.

Більше інформації щодо партнерів:
www.sport.gov.ua – Міністерство молоді та спорту України,
https://www.coe.int/en/web/youth Департамент у справах молоді Ради Європи

