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КОНТЕКСТ 

Молодіжний департамент Ради Європи разом з Міністерством молоді та спорту України1 
проводить "Компас: довготривалий тренінговий курс для тренерів з освіти з прав людини 
з молодими людьми в Україні" (ДТТК). Курс проводиться відповідно до пріоритетів Плану 
дій Ради Європи для України та програми “Молодь за демократію”.  

Завдяки впровадженню цієї ініціативи Рада Європи та українські партнери розраховують 
збільшити кількість тренер(ок)ів, які володітимуть відповідними компетентностями для 
підтримки та розвитку якісної неформальної освіти, освіти з прав людини та освіти для 
демократичного громадянства для молоді в Україні. Курс також є частиною Рамкової 
програми співробітництва між Радою Європи та Міністерством молоді та спорту України. 

Програма "Молодь за демократію" Молодіжного департаменту Ради Європи 
безпосередньо реалізує основну місію Ради Європи - підтримка та захист прав людини. 
Вона сприяє розвитку освіти з прав людини для молоді та виконанню положень Хартії з 
освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Це відбувається 
через поєднання розробки та розповсюдження інструментів, методичних матеріалів та 
ресурсів для освіти з прав людини, таких як "Компас" або "Компасіто", та діяльності з 
розбудови потенціалу тренер(ок)ів, мультиплікатор(ок)ів та захисни(ць)ків права на 
освіту з прав людини. 

                                                
1 Центральний орган виконавчої влади України відповідальний за реалізацію молодіжної політики 
до завершення процесу утворення нового Міністерства культури, молоді та спорту України.  
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В Україні молодіжна політика розробляється відповідно до стандартів, підходів, 
принципів та інструментів Ради Європи. Огляд молодіжної політики, проведений у 2012-
2013 роках експерт(ками)ами Ради Європи, став орієнтиром для розвитку національної 
молодіжної політики, особливо в частині удосконалення молодіжної роботи та її 
інфраструктури. Уряд України прийняв низку документів про ключові сфери молодіжної 
політики та молодіжної роботи: 

● Наказ  Міністерства молоді та спорту України від 19.09.2018 р. № 4334 “Про 
затвердження Порядку реалізації програми “Молодіжний працівник” та  

● Постанову Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1014 “Про затвердження 
типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному 
центрі”.  

Процес децентралізації зробив місцеві органи влади важливими зацікавленими 
сторонами місцевої молодіжної політики та підштовхнув місцеві НУО до необхідності 
налагодження співпраці з ними. Національна програма “Молодіжний працівник” включає 
базовий модуль з молодіжної політики та розширені тематичні модулі. Підвищення 
зацікавленості людей до роботи у сфері молодіжної політики та розвиток інфраструктури 
молодіжної роботи, зокрема зростання кількості молодіжних центрів, вимагають 
збільшення кількості кваліфікованих тренер(ок)ів.  

З метою імплементації переглянутої Європейської хартії про участь молоді в місцевому 
та регіональному житті Уряд України прийняв постанову від 18.12.2018 р. № 1198 “Про 
затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи”. Значно 
зросла кількість місцевих молодіжних рад та кількість залученої молоді. Відповідно, 
фахів(чиням)цям сфери молодіжної політики та молодіжним працівни(цям)кам 
необхідна підготовка для підтримки діяльності молодіжних рад. 

Новий Закон “Про освіту” 2017 року визнав право на навчання протягом усього життя за 
допомогою неформальної та інформальної освіти із фокусом на компетентнісному 
навчанні та розвиток громадянських компетентностей. Уряд України у 2018 році  ухвалив 
Національну концепцію розвитку громадянської освіти в Україні, в якій зазначається 
набір компетентностей, що мають розвиватися усіма видами освіти. Реалізація Закону 
“Про освіту” та Концепції розвитку громадянської освіти вимагає конкретних 
компетентностей вчител(ьок)ів та молодіжних працівни(ць)ків, зокрема для підтримки 
позакласної та позашкільної діяльності. Співпраця між формальною та неформальною 
освітою зростає, і для підтримки освітнього аспекту молодіжної роботи та 
позакласних/позашкільних заходів, які проводяться вчитель(ками)ями та молодіжними 
працівни(цями)ками  необхідні підготовлені фахів(чині)ці. 

 

МЕТА КУРСУ  

Виходячи з вищезазначеного, даний ДТТК для тренер(ок)ів виконує стратегічну функцію 
підтримки впровадження цих інструментів у різних регіонах та соціальних контекстах в 
Україні. І, хоча, тренер(ки)и самі по собі не в змозі самостійно впроваджувати перелічені 
у згаданих вище нормативних актах заходи, вони можуть сприяти розвитку потенціалу 
інших тренер(ок)ів та молодіжних працівни(ць)ків та вносити якісні зміни до проєктів та 
заходів, орієнтованих на молодь. 

Через залучення молодих тренер(ок)ів до своїх проєктів і Рада Європи, і Міністерство 
молоді та спорту України прагнуть посилити роль молодіжних мультиплікатор(ок)ів у 
провідних проєктах змін, а також підвищити кількість спеціаліст(ок)ів та експерт(ок)ів з 
молодіжної роботи та неформальної освіти в Україні. 

Загальною метою ДТТК є підтримка впровадження та розвитку молодіжної політики та 
молодіжної роботи в Україні через якісну неформальну освіту з застосуванням підходу, 
заснованого на правах людини та стандартів якості Ради Європи. 

https://rm.coe.int/168071b58f
https://rm.coe.int/168071b58f
https://rm.coe.int/168071b58f
https://rm.coe.int/168071b58f
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80?lang=ru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80?lang=ru
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ЗАВДАННЯ: 

1. Розвинути потенціал групи з 35 тренер(ок)ів з усіх регіонів України та надати їм 
можливості застосовувати ключові підходи, концепції та практики освіти для 
демократичного громадянства та освіти з прав людини у проєктах та заходах 
неформальної освіти для та з молоддю по всій Україні; 

2. Сприяти реалізації проєктів в сфері молодіжної політики, особливо щодо 
громадянської активності та громадянської освіти на національному, 
регіональному та місцевому рівнях, відповідно до стандартів якості Ради Європи 
та вимог інструментів молодіжної політики в Україні; 

3. Сприяти співпраці між органами державної влади, особливо на регіональному та 
місцевому рівнях, та молодіжними організаціями в Україні задля впровадження 
змістовних форм участі молоді відповідно до принципів переглянутої 
Європейської хартії про участь молоді в місцевому та регіональному житті 
шляхом цільового впливу та реалізації пілотних заходів; 

4. Сприяти поширенню та застосуванню в Україні стандартів Ради Європи з освіти 
з прав людини для молоді в рамках роботи молодіжних організацій та в проєктах 
органів влади різних рівнів; 

5. Сприяти якості та сталості заходів неформальної освіти та тренінгів для молоді в 
Україні; 

6. Сприяти розвитку мереж тренер(ок)ів та громадських активіст(ок)ів, які 
використовують засновані на правах людини підходи у неформальній освіті для 
молоді та тим самим покращують якість й охоплення молодіжної роботи в Україні; 

7. Посилити розуміння та компетентності учасни(ць)ків у сфері використання та 
адаптації заснованого на правах людини підходу у неформальній освітній 
діяльності на місцевому та національному рівнях в Україні; 

8. Підтримати поширення освітніх підходів до роботи з молоддю, які базуються на 
потребах та розвитку компетентностей; 

9. Ініціювати та підтримати пілотну діяльність з українською молоддю, що буде 
заснована на неформальній освіті та освіті з прав людини задля розробки 
критеріїв та показників для реалізації подібних проєктів у майбутньому; 

10. Сприяти подальшому розумінню учасни(цями)ками та їх організаціями 
пріоритетів Молодіжного департаменту Ради Європи та різних політик й програм 
Міністерства молоді та спорту України; 

11. Підтримати спроможність та популяризацію молодіжних організацій в Україні, 
особливо на місцевому та регіональному рівнях. 

Курс також буде сприяти створенню та розвитку в Україні мережі компетентних 
тренер(ок)ів у сфері неформальної освіти та молодіжної роботи. 

 

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Тренінговий курс сприятиме розвиткові компетентностей, необхідних для впровадження 
якісної неформальної освітньої діяльності, заснованої на цінностях прав людини та 
спрямованої на підтримку молодіжної роботи та молодіжної політики в Україні. Під час 
курсу учасни(ці)ки матимуть змогу познайомитись та дослідити ключові концепції та 
практичне застосування освіти з прав людини, громадянства та громадянської освіти, 
неформального навчання, молодіжної роботи та молодіжної політики, оскільки ці 
концепції утворюють спільну основу для всіх учасни(ць)ків, і є підґрунтям для розвитку 
додаткових чи специфічних компетентностей. 

Зміст та методологія курсу розроблені таким чином, щоб учасни(ці)ки могли розвинути 
(або почати розвивати) ключові компетентності необхідні для тренер(ки)а з освіти з прав 
людини для молоді та використати отриманий навчальний досвід в подальшій діяльності 
в якості тренер(ок)ів та фасилітатор(ок)ів навчальних процесів.  
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Програма та методика курсу розроблені таким чином, щоб учасн(ці)ики могли розвинути 
впевненість у собі та здібності у всіх або більшості описаних нижче компетентностях. 

a) Знання та вміння фасилітувати індивідуальний та груповий навчальні процеси; 

b) Вміння впроваджувати та застосовувати ключові поняття неформальної освіти 
при розробці, реалізації та оцінці навчальної діяльності чи проєктів; 

c) Вміння спілкуватись з учасниками та ставитись з розумінням до них, як до 
учасників навчального процесу; 

d) Вміння планувати навчальний процес на основі навчальних цілей;  

e) Розуміння місцевих особливостей та контексту при розробці навчальних програм 
в Україні; 

f) Вміння компетентно створювати власний план навчання та розвитку (включаючи 
самооцінку компетентностей, встановлення навчальних цілей, розробку власних 
навчальних планів та організацію власного навчання, використання потенціалу 
менторської підтримки та взаємонавчання); 

g) Знання та досвід впровадження освіти з прав людини з молоддю у молодіжних 
проєктах та заходах, що базуються на стандартах Ради Європи;  

h) Вміння діяти для захисту освіти з прав людини, освіти для демократичного 
громадянства та прав людини в соціальному контексті в Україні; 

i) Вміння проводити заходи неформальної освіті на основі цінностей прав людини; 

j) Вміння використовувати “Компас” та адаптувати вправи з нього до різних 
контекстів;  

k) Вміння допомагати молоді розширювати свої можливості для усвідомленої 
демократичної участі та громадянства; 

l) Розуміння критичного мислення та шляхів його розвитку з молодими людьми в 
молодіжній роботі та неформальній освіті;  

m) Вміння співпрацювати з молодіжними організаціями та органами влади в Україні; 

n) Обізнаність про сучасні пріоритети та потреби молоді в Україні та як комунікувати 
та задовольняти їх під час заходів неформальної освіти та в молодіжній роботі; 

o) Знання та розуміння стану молодіжної політики України та контексту молодіжної 
роботи; 

p) Глибоке розуміння та співвідношення ролі молодіжної політики Ради Європи з 
молодіжними політиками та проєктами в державах-членах (включно з 
співуправлінням як формою співпраці між урядовими та неурядовими 
партнерами); 

q) Знання про роботу Ради Європи, зокрема у сфері захисту прав людини, освіти з 
прав людини та демократичної участі молоді та їх ролі в українському суспільстві; 

r) Ґрунтовне знання та навички планування та оцінки проєктів. 

 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ДТТК - це ґрунтовний та всеосяжний курс з підвищення спроможності молодіжних 
тренер(ок)ів, що поєднує в собі різні методи роботи для особистісного розвитку та 
практичного досвіду учасни(ць)ків. Тренінговий курс створений для того, щоб надати 
можливість учасни(цям)кам дослідити на практиці та проаналізувати діяльність та 
концепції, що є основними в освіті з прав людини на основі підходу навчання через 
досвід. 



 5 

Центральною концепцією курсу є проєкт/практика з освіти з прав людини та 
неформальної освіти, які кож(на)ен учасн(ця)ик повин(на)ен спланувати та виконати 
протягом курсу. 

Усі фази курсу взаємопов'язані та взаємозалежні, оскільки вони підтримують цілісний 
процес навчання, який включає знання, навички та цінності. 

Основними особливостями та фазами курсу є: 

● Перший установчий семінар (м. Ірпінь, Україна): 24 листопада - 2 грудня 2019 
року (включаючи дні приїзду та від’їзду). Учасни(ці)ки розвиватимуть розуміння 
навчального процесу, визначатимуть навчальні цілі, опануватимуть інституційні 
та освітні рамки курсу та вдосконалюватимуть власні компетентності щодо освіти 
з прав людини, неформальної освіти, молодіжної політики та розробки проєктів. 
Також будуть визначені та узгоджені особисті навчальні цілі на основі самооцінки 
компетентностей, здійсненої перед семінаром.  

● Он-лайн навчання: листопад 2019 - вересень 2020. Метою он-лайн навчання є 
підтримка розвитку загальних компетентностей з основних тем тренінгового 
курсу, а також індивідуальних навчальних потреб окремих учасни(ць)ків з 
акцентом на поглиблення їх знань та розуміння. Цей етап включатиме обов’язкові 
модулі та модулі за вибором. Навчання буде здійснюватися на навчальній 
платформі Moodle Молодіжного департаменту Ради Європи. Орієнтовний час, 
необхідний для участі у навчанні, складає 2 години на тиждень. 

● Етап практики та реалізації проєкту: січень - вересень 2020. Учасни(ці)ки 
розробляють та реалізують освітні проєкти та заходи з освіти з прав людини. 
Проєкти повинні розроблятися в межах або за підтримки організацій, що 
направляють учасни(ць)ків, та відповідно до критеріїв, які описані нижче. Всі 
проєкти отримають навчальні консультації та інституційну підтримку.   

● Проміжна(і) зустріч(і): березень - червень 2020. Метою зустрічі є підтримка, 
мотивація учасни(ць)ків на подальше навчання, вирішення потенційних проблем 
з реалізацією проєктів, відновлення зв’язку з групою та тренер(ками)ами та 
взаємопідтримка. Кожн(ій)ому учасни(ці)ку потенційно буде запропонована 
можливість взяти участь в одній зустрічі. Дати будуть узгоджуватись окремо.    

● Наставництво: між зустрічами кожн(ій)ому учасни(ці)ку буде призначено 
тренер(ку)а-наставни(цю)ка для підтримки та моніторингу індивідуального 
процесу навчання, консультування та, за необхідності, зв’язку з організаторами 
курсу. Орієнтовний час, необхідний для спілкування з начавни(цею)ком: в 
середньому 2 години на місяць. 

● Підсумковий семінар у Європейському молодіжному центрі у Страсбурзі: 
вересень 2020. Семінар буде присвячений оцінці учасни(цями)ками їхнього 
навчання та впливу їх освітніх проєктів. Програма також буде включати навчальні 
елементи з метою закріплення знань та розуміння учасни(цями)ками стандартів 
Ради Європи з освіти з прав людини та неформальної освіти. Також будуть 
розглянуті плани щодо подальшої діяльності та можливого створення мережі 
тренер(ок)ів. 

 

 

 

 

https://e-learning4youth.coe.int/
https://e-learning4youth.coe.int/
https://e-learning4youth.coe.int/
https://e-learning4youth.coe.int/
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ПРОФІЛЬ УЧАСНИ(ЦЬ)КІВ  

ДТТК об'єднає близько 35 молодіжних працівників, тренер(ок)ів чи фасилітатор(ок)ів, 
офіційно працевлаштованих чи волонтерів, які працюють або співпрацюють з 
неурядовими молодіжними організаціями чи місцевими органами влади та 
безпосередньо працюють з молоддю, з усіх регіонів України. 

Всі учасни(ці)ки повинні також: 

● працювати українською та, бажано, англійською мовами; 

● бути у віці від 18 до 35 років, винятки можливі; 

● проживати і працювати в Україні; 

● мати підтримку організації, асоціації чи установи, що працює з молоддю та в 
рамках якої вони можуть діяти як тренер(ка) чи мультиплікатор(ки)и освіти з прав 
людини та освіти для демократичного громадянства та/чи неформальної освіти; 

Навчальний проєкт(и) 
 
Кож(на)ен учасн(ця)ик курсу повин(на)ен підготувати навчальний проєкт, щоб  пройти 
повний цикл навчальної діяльності (від її планування та підготовки до реалізації та оцінки). 
Спираючись на підхід «вчитися через дію» та враховуючи важливість навчання через 
досвід, як одного із ключових аспектів неформальної освіти, реалізація проєктів дозволить 
учасни(цям)кам застосувати на практиці отримані під час установчого семінару 
компетентності та закріпити свої тренерські навички. Кожен проєкт повинен відповідати 
наступним критеріям: 

· Бути розробленим для молоді, молодіжних працівни(ць)ків або інших фахів(чинь)ців по 
роботі з молоддю. 

· Складатись щонайменше з 4 робочих (навчальних) днів. 

· Спиратися на конкретні, вимірні, досяжні, реалістичні та визначені у часі цілі (SMART) 
та враховувати (навчальні) потреби учасни(ць)ків. 

· Бути націленим на ознайомлення або навчання учасни(ць)ків освіті для 
демократичного громадянства або освіті з прав людини на основі «Компасу» або інших 
відповідних посібників Ради Європи, а також неформальну освіту та відображати 
реалії, потреби чи проблеми молоді. 

· Залучати учасни(ць)ків з конкретного регіону, міста чи об'єднаної громади в Україні. 

· Бути пов´язаним із місцевою чи регіональною молодіжною політикою або проєктами 
молодіжних організацій та/або органів влади. 

· Здійснюватися або впроваджуватися в межах та за підтримки організації, що 
направила учасни(цю)ка на курс. 

· Бути підготовленим та впровадженим разом із учасни(цями)ками ДТТК, які будуть 
тренер(ками)ами або фасілітатор(ками)ами. 

· Бути відкритими для участі інших учасни(ць)ків ДТТК. 

· Бути реалізованим з 15 січня по 15 вересня 2020 року. 

· Містити оцінку результатів та її оприлюднення.  
 

Рада Європи не надавитиме фінансування проєктам учасни(ць)ків: це відповідальність 

учасни(ць)ків та організацій, що їх направляють. Інформація та консультації щодо потенційних 

можливостей фінансування будуть надані учасни(цям)кам установчого семінару. Організації, 

які направляють учасни(ць)ків, відіграють вирішальну роль у підтримці розробки, 

впровадження та оцінки їх практичних / навчальних проєктів. 
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● мати досвід роботи з молоддю у якості тренер(ки)а чи фасилітатор(ки)а; 

● мати можливості виконувати функції мультиплікатора або тренера з освіти з прав 
людини після закінчення курсу; 

● бути мотивованими розвивати свої компетентності у навчанні та ділитись 
власним досвідом з іншими учасни(цями)ками; 

● зобов’язатися брати участь в усіх елементах ДТТК, включаючи повну участь в 2 
навчальних семінарах; 

● бути зацікавленими та спроможними розробити та впровадити навчальний 
проєкт з освіти з прав людини для молоді протягом проєктної фази; 

● мати доступ до Інтернету та можливість приділяти щонайменше 2 години на 
тиждень навчанню за допомогою Інтернет. 

 
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬ УЧАСНИ(ЦЬ)КІВ 
 
Організації, що направляють своїх представни(ць)ків до участі у ДТТК, зобов’язані 
підтримувати учасни(цю)ка в походженні курсу, в тому числі надавати можливості для 
реалізації проєкту в рамках ДТТК. Вони мають надати лист підтримки, який описує сфери 
діяльності організації та те, як учасни(ця)к зможе підтримати організацію своїм проєктом 
(див. зразок у формі заявки). 

 

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ УЧАСНИ(ЦЬ)КІВ 
Усі кандидат(ки)и мають заповнити заявку в режимі он-лайн за цим посиланням: 
http://youthapplications.coe.int  

До заявки додається лист підтримки від організації/ установи, що направляє 
кандидат(ку)а. Лист має роз'яснювати переваги для організації від участі кандидат(ки)а 
у курсі та описувати (її)його професійні якості. У випадку кількох заявни(ць)ків від однієї 
організації, у листі підтримки необхідно вказати їх пріоритетність для організації. Лист 
завантажується на платформу під час заповнення заявки (див. зразок у формі заявки). 

Рада Європи у тісній співпраці з українськими партнерами вибере групу учасни(ць)ків на 
основі описаного вище профілю. Вони намагатимуться, наскільки це можливо, 
дотримуватись пріоритетів організацій, а також забезпечити географічний баланс, 
баланс різних видів досвіду, культурних середовищ та організацій, установ та проєктів, 
а також ґендерний баланс. Кандидат(ки)и будуть проінформовані якомога раніше про 
результати розгляду їх заявок: відібрано, відхилено або внесено до списку очікування. 

Заявку необхідно подати в режимі он-лайн із листом підтримки до 13.00 (за київським 
часом), понеділка 28 жовтня 2019 року за адресою http://youthapplications.coe.int. 

Відібраних кандидат(ок)ів буде повідомлено 4 листопада 2019 року. 

Запрошуються до участі всі кандидат(ки)и, що відповідають названим вище вимогам, 
незалежно від статі, наявності інвалідності, сімейного чи батьківського статусу, 
расового, етнічного чи соціального походження, кольору шкіри, релігії, переконань чи 
сексуальної орієнтації. 
 

РОБОЧІ МОВИ 

Курс буде проводитись українською та англійською мовами. Очікується, що всі 
учасни(ці)ки зможуть працювати українською мовою та володіти певними робочими 
знаннями англійської мови (в ідеалі на рівні B2 у відповідності до Рамки мовного 
портфоліо Ради Європи). Під час навчальних семінарів окремі робочі групи та інші 
активності можуть проводитися англійською або з перекладом. 

 

 

http://youthapplications.coe.int/
http://youthapplications.coe.int/
http://youthapplications.coe.int/
http://youthapplications.coe.int/
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid
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СЕРТИФІКАЦІЯ І ВИЗНАННЯ 

Відповідно до загальної практики щодо принципів неформальної освіти, Рада Європи 
надасть учасни(цям)кам, які пройшли ДТТК, сертифікат про участь та портфоліо з 
особистими навчальними досягненнями на основі самооцінки учасни(ць)ків та оцінки 
курсу. 

Завершуючи навчальний цикл, учасни(ці)ки повинні бути достатньо кваліфікованими та 
досвідченими, щоб сприяти впровадженню майбутніх навчальних та освітніх заходів з 
прав людини та молодіжної роботи/політики в Україні, організованих різними 
партнерами. Однак, такий сертифікат не означає, що Рада Європи, Міністерство молоді 
та спорту України укладуть контракти або найматимуть учасни(ць)ків для своїх 
майбутніх заходів. Так само вони не можуть нести відповідальність за будь-які 
невиконані очікування учасни(ць)ків або їх організацій з цього приводу. 

 

ФІНАНСОВІ ТА ПРАКТИЧНІ УМОВИ УЧАСТІ  

Витрати на проїзд 

Витрати на проїзд для участі в установчому семінарі в Україні відшкодовуються згідно з 
правилами Міністерства молоді та спорту України. Витрати на поїздки та оформлення 
візи для участі у підсумковому семінарі в Європейському молодіжному центрі 
відшкодовуються згідно з правилами Ради Європи. Кошти будуть відшкодовані тільки 
учасни(цям)кам, які візьмуть участь в усіх етапах навчального курсу. 

Проживання 

Організатори забезпечують та оплачують проживання учасни(ць)ків під час установчого 
та підсумкового семінарів. Місця проведення семінарів є доступними (або частково 
доступними) для людей з інвалідністю, необхідні пристосування будуть забезпечені 
відповідно до потреб окремих учасни(ць)ків. Будь ласка, надайте необхідну інформацію 
у заявці. Ця інформація не вплине на рішення про участь у курсі, а буде використана 
лише в цілях забезпечення логістики та вирішення адміністративних питань. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Не вагаючись звертайтеся до Молодіжного департаменту англійською мовою за 
електронною адресою eyc.programme@coe.int, або українською мовою до Міністерства 
молоді та спорту за електронною адресою kultmolodi@ukr.net 

Міністерство молоді та спорту проведе інформаційний вебінар 15 жовтня о 15:00 за 
київським часом. Долучитись до вебінару можна буде за посиланням 
https://room.etutorium.com/registert/4/e8e7597f5057ef07e0b9c4fb5057ef07e0bbdfc0  
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