Тренінговий курс “Молодіжна політика мультикультурності та етнічного розмаїття”
починає набір учасниць та учасників!
Про що цей курс?
Курс має на меті зміцнення потенціалу молодіжних громадських організацій, сприяння їх
участі у процесах реалізації державної молодіжної політики, прийнятті політичних
рішень та адвокації політики з урахуванням мультикультурності та етнонаціонального
розмаїття.
Хто його реалізує?
Проект є спільною ініціативою Європейського центру з питань меншин (ЄЦПМ), що
проводить дослідження в області етнічної політики і надає консультації з питань, які
стосуються етнічних меншин в Європі та української ГО «Центр евалюації науковоосвітніх та соціальних програм». Тренінг реалізується за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини, за сприяння Міністерства молоді та спорту
України та Міністерства культури України.
Хто неодмінно має взяти участь у тренінговому курсі?
● представник/-ця молодіжної громадської організації, що хоче брати участь у
демократичному самоврядуванні;
● громадський/-а активіст/-ка, зацікавлений/-а у питаннях захисту прав національних
меншин та збереження етнонаціонального розмаїття;
● фахівець/-чиня, відповідальний/-а за реалізацію молодіжної та культурної політики
на регіональному та місцевому рівнях;
● cтудент/ка чи аспірант/-ка, що цікавиться питаннями національних меншин та
мультикультуралізму в Україні.
Де та коли?
Перший етап тренінгу:
● Львів: 29-31 жовтня 2018 року(представниці/представники Львівської,
Закарпатської та Чернівецької областей);
● Одеса: 02-04 листопада 2018 року (представниці/представники Одеської,
Миколаївської та Запорізької областей).
Заключний етап:
 Київ: 14-15 грудня 2018 року.

Протягом трьох днів Ви:
● отримаєте знання про інструменти для активної участі молоді у суспільнополітичному житті;
● отримаєте навички пошуку політичних рішень для існуючих соціальних проблем
на регіональному та місцевому рівнях;
● розвинете свої знання про захист прав національних меншин та збереження
етнонаціонального розмаїття;
● розширите можливості прийняття рішень українськими молодіжними
організаціями;
● долучитесь до створення двох неформальних молодіжних регіональних мереж;
● створите формальні канали для співпраці між суспільством та державними
органами влади в Україні;
● долучитесь до розробки практичних рекомендації щодо подальшого удосконалення
державної молодіжної політики, які будуть представлені на розгляд Міністерству
молоді та спорту в Україні.
Організатори забезпечують проживання та харчування учасників заходу, а також
відшкодовують вартість проїзду.
Просимо
Вас
заповнити
реєстраційну
форму
за
посиланням:
https://goo.gl/forms/HQMxJNFjZ4qSg2gA2 до 12 жовтня 2018 року. Відібрані кандидати/ки будуть повідомлені про результати електронною поштою до 18 жовтня 2018 року. З
будь-якими питаннями звертайтесь за електронною адресою ecmi.ua@gmail.com .

