
 

  
  

 

 

 

 

DDCP-YD/ETC (2017) 93                   26 квітня 2017р. 
 

 

 

Набір учасників 
 

Доступність соціальних прав для молодих людей 

Тренінговий курс 50-50 для представників національних, регіональних 

та місцевих органів влади,  установ та інститутів громадянського 

суспільства, що працюють з молоддю 

 

12-17 червня 2017 року1,  

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Кінцевий термін: 15 травня 2017р., 13:00   

                                                
1
 Приїзд учасників 12 червня до 14.00, від’їзд – 17 червня до 12.00 



 

ОБГРУНТУВАННЯ 
У 2016 році була підписана 5-ти річна Рамкова програма співробітництва у сфері 
молодіжної політики між Молодіжним департаментом Ради Європи та Міністерством 
молоді та спорту України, що має такі три основні пріоритети: 

● освіти для демократичного громадянства і прав людини (включаючи участь 
молоді, демократичне врядування, освіту з прав людини та ін.); 

● підтримка розвитку молодіжної роботи і визнання неформальної освіти; 
● налагодження порозуміння та міжкультурний діалог. 

 
Рамкова програма пов’язана з Планом дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки 
й з Державної цільовою соціальною програмою “Молодь України” на 2016-2020 роки та 
відповідає пріоритетам Молодіжного департаменту Ради Європи й вимогам молодіжної 
політики в Україні. 
 
План дій на 2016-2017 роки включає різноманітні освітні заходи, зокрема, тренінгові 
курси на теми участі молоді та соціальних прав, семінарів з питань молодіжної політики 
та визнання молодіжної роботи, навчальний візит до інституцій Ради Європи та спільно 
організовані заходи за підтримки Європейського молодіжного фонду. 
 
ТРЕНІНГОВИЙ КУРС В 2017 РОЦІ 
Молодіжний департамент Ради Європи разом з Міністерством молоді та спорту України 
та в партнерстві з Міжнародною благодійною організацією “Партнерство “Кожній дитині” 
організовують тренінговий курс для представників національних, регіональних та 
місцевих органів влади,  установ та інститутів громадянського суспільства, які 
працюють з молоддю в Україні. Тренінговий курс має фокус на доступі молодих людей 
до соціальних прав. 
 
Захід проводиться у форматі 50/50, що передбачає участь рівної кількості 
представників урядових та неурядових секторів, які працюють з молодими людьми в 
Україні. Тренінговий курс сприятиме поширенню Enter! Рекомендацій CM/Rec (2015)3 
Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо доступу молодих людей з 
неблагополучних районів до соціальних прав (затверджені Комітетом Міністрів 21 січня 
2015 року) 
 
Enter! Рекомендації пропонують розробку політик з урахуванням конкретних ситуацій і 
потреб молодих людей з неблагополучних районів. Об'єднана рада молоді прийняла в 
2016 році стратегію, спрямовану на підтримку впровадження рекомендацій в державах-
членах. Стратегія базується на підтримці розвитку проектів у сфері молодіжної роботи, 
що стосуються ситуацій соціального виключення, дискримінації та насильства, а також 
розвитку компетенцій молодіжних працівників для реалізації проектів для доступу 
молодих людей до соціальних прав. Крім того, стратегія заохочує покращення співпраці 
організацій громадянського суспільства та молодих людей з місцевими та / або 
регіональними органами влади, а також адвокатує впровадження Enter! Рекомендацій 
через відповідні політики. Система “м’якого” моніторингу виконання рекомендацій буде 
розроблена для відстеження досягнень, а також забезпечення підтримки держав-
членів. 
 
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
Тренінговий курс сприятиме зростанню ролі молодіжної політики в покращенні доступу 
молоді до соціальних прав в Україні. 
 
Цілі тренінгового курсу: 

 ознайомити учасників з досягненнями в сфері розвитку молодіжної політики в 
Україні та їх зв'язком з доступом молоді до соціальних прав; 



● ознайомити з реаліями та підходами до соціальних прав, доступом молоді до 
соціальних прав в рамках розвитку молодіжної політики в Україні; 

● ознайомити учасників з принципами та підходами молодіжного сектора Ради 
Європи, зокрема, тими, що стосуються доступу молоді до соціальних прав; 

● сприяти розвитку в учасників компетенцій, необхідних для їх роботи щодо 
забезпечення доступу молоді до соціальних прав, а також співробітництва між 
урядовими і неурядовими організаціями; 

● сприяти обміну кращими практиками в сфері доступу молоді до соціальних прав 
та проаналізувати можливості їх використання в роботі з молодими людьми на 
різних рівнях; 

● заохочувати співробітництво між державними та громадськими партнерами, 
зацікавленими в розвитку молодіжної політики в Україні, в тому числі розробку 
подальших спільних ініціатив. 

 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ УЧАСНИКИ: 
  

● зрозуміють концепцію соціальних прав та підходи Ради Європи щодо сприяння 
доступу молоді до соціальних прав; 

● ознайомляться з Європейською соціальною хартією, Enter! Рекомендаціями та 
інші інструментами Ради Європи а також дізнаються як їх застосовувати для 
реалізації молодіжної політики; 

● дізнаються про доступ молоді до соціальних прав в Україні, реалії та виклики 
молодих людей щодо доступу до соціальних прав; 

● ознайомляться з діяльністю Молодіжного департаменту Ради Європи та 
Міністерства молоді та спорту України в сфері молодіжної політики, в тому числі 
освіти з прав людини, участі молоді, соціального включення, неформальної 
освіти; 

● розвинуть свої компетенції щодо просування соціального включення молоді та 
співпраці між урядовими та неурядовими організаціями в цій сфері; 

● дізнаються корисні ресурси для підтримки їх діяльності щодо забезпечення 
доступу молоді до соціальних прав; 

● обміняються досвідом щодо сприяння доступу молоді до соціальних прав 
● налагодять співпрацю для подальшої реалізації спільних ініціатив. 

 
ПРОФІЛЬ УЧАСНИКІВ: 
Тренінговий курс організований для молодіжних працівників та молодіжних лідерів, які є 
представниками: 

 національних / регіональних / місцевих організацій громадянського суспільства, 
яка працюють з молоддю (громадські організації, благодійні фонди, органи 
студентського самоврядування, профспілки, ради та інші); 

 національних / регіональних / місцевих органів влади, які реалізують молодіжну 
політику;  

 установ та закладів, які працюють з молоддю. 
 

ЗАЦІКАВЛЕНІ КАНДИДАТИ ТАКОЖ ПОВИННІ:  

 бути зацікавлені у співпраці з органами місцевої влади / інститутами 
громадянського суспільства щодо розширення діалогу для поліпшення доступу 
молоді до соціальних прав; 

 бути мотивовані навчатися і розвивати свої професійні і особистісні компетенції; 

 мати мотивацію та потенціал для розробки проектів для та спільно з молодими 
людьми щодо доступу до соціальних прав; 

 бути зацікавленими продовжувати співпрацю з іншими учасниками курсу. 

 бути доступними для участі протягом повної тривалості заходу; 

 вільно спілкуватися української мовою. 
 

 



ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ТА ВІДБІР УЧАСНИКІВ 
Всі бажаючі взяти участь у тренінгову курсі повинні заповнити онлайн форму за 
посиланням http://youthapplications.coe.int/Application-forms до 13.00 год. 15 травня 
2017 року. Також до форми необхідно додати лист підтримки від Вашої організації або 
установи, що підтверджує Вашу залученість до її діяльності та Вашу можливість діяти в 
якості мультиплікатора після завершення тренінгового курсу. 
 
Організатори відберуть до 30 учасників базуючись на основі якості отриманих заявок та 
дотримуючись балансу між різними типами організацій та їх розташуванням на 
території України. 
 
Рада Європи (і партнери) заохочує заявки від усіх кандидатів, які відповідають  
вищезгаданим вимогам, незалежно від статі, інвалідності, сімейного або батьківського 
статусу, расового, етнічного або соціального походження, кольору шкіри, релігійних чи 
інших переконань, сексуальної орієнтації. 

 
Відібрані кандидати будуть повідомлені про результати до 25 травня 2017 року.  
 
ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ  
Робоча мова тренінгового курсу – українська.  
 
Проживання та харчування будуть забезпечені за рахунок організаторів (з 12 по 17 
червня 2017 року). Інформація про місце проведення заходу буде надіслана відібраним 
учасникам. 
 
Витрати на проїзд до та з м. Кам'янець-Подільський будуть відшкодовані відповідно до 
правил Ради Європи. Відібрані учасники будуть своєчасно проінформовані про 
відповідні процедури. 
 
КОНТАКТИ: 
belyaeva@sport.gov.ua, Ірина Бєляєва, Міністерство молоді та спорту України; 
Marius.jitea@coe.int, Маріус Джитеа, Молодіжний департамент Ради Європи. 
 
Більше інформації про проект Enter! за посиланням:  www.coe.int/en/web/enter  

 
Більше про діяльність Молодіжного департаменту Ради Європи та 
Міністерства молоді та спорту України: 
 
Якщо Ви зацікавлені в участі в заходах, пов'язаних з міжнародною молодіжною 
роботою, освітою з прав людини, участю молоді та міжкультурним діалогом, але Ваш 
профіль відповідає не повністю вимогам певного заходу, пам’ятайте: Молодіжний 
департамент Ради Європи та Міністерство молоді та спорту України також організовує 
інші навчальні заходи. 
 
Детальніше за посиланнями:  
www.dsmsu.gov.ua – Міністерство молоді та спорту України 
www.coe.int/youth – Молодіжний департамент Ради Європи 
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