ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс кращих кандидатів/ок для навчальної програми

«Молодіжне лідерство та сталий розвиток громад»
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Молодь посідає особливе місце та відіграє значну роль у житті суспільства, є носієм
інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу, має
найбільший професійний та життєвий потенціал для збалансованого суспільного розвитку,
виступає активною творчою силою в захисті навколишнього природного середовища та
ефективним розповсюджувачем виконання зобов’язань і консолідації зусиль з питань
довкілля та сталого розвитку.
Сталий розвиток України в першу чергу пов'язаний з реалізації українською молоддю
свого важливого суспільного призначення – провідника демографічного, соціальноекономічного, політичного та духовного потенціалу, визначального чинника перетворень,
адекватних назрілим потребам і викликам часу. Перед сучасною молоддю відкривається
можливість самостійного вибору способу дії, стилю життя, що є найбільш значущим для
суспільних екологічних змін. Саме молоді люди цілком реально можуть запропонувати
нові технологічні та креативні способи визначити проблеми своїх громад та запропонувати їм
інноваційні рішення, своїми діями та навичками запобігти глобальним екологічним
проблемам, бути тією потужною силою, що забезпечить сталий розвиток місцевих громад.
У 2020 році Програма малих грантів ПРООН-ГЕФ в Україні стала однією з учасниць
глобальної інноваційної програми «Молодь і зміна клімату». Метою програми є розширення
можливостей молоді задля прийняття екологічно обґрунтованих рішень, розвиток лідерства
сільської молоді у впливі на місцеву та національну політики, підвищення рівня
професіоналізму та здобуття нових професійних навичок молодими фахівцями. В рамках
даної програми започатковано партнерство з Баварським територіальним агентством з
охорони навколишнього природного середовища задля спільного проведення навчального
курсу «Молодіжне лідерство та сталий розвиток громад».
МЕТА КОНКУРСУ:
Відбір найкращих кандидатів/ок для навчальної програми «Молодіжне лідерство та
сталий розвиток громад» задля розвитку можливостей молодих спеціалістів та/або
громадських діячів і забезпечення сталого розвитку місцевих громад.
КОРОТКО ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ:
Програма складається з вступного вебінару та 5-денного навчального курсу в Баварії
(Федеративна Республіка Німеччина) для місцевих молодіжних лідерів (молодих спеціалістів
та/або громадських діячів), де учасники вивчать інноваційні дружні до довкілля технології та
рішення, отримають нові теоретичні фахові знання, практичний досвід та незабутні
враження.
Тематика навчальної програми:
 низьковуглецеві енергетичні технології: відновлювані джерела енергії та енергоефективні
рішення, інноваційне зелене та стале виробництво, тощо;
































розумне використання природних ресурсів: відповідальне споживання та виробництво;
управління відходами та переробка відходів;
екологічно чисті рішення для громад;
управління водними ресурсами та очищення води;
сталі інфраструктурні рішення.
Переваги участі у навчальній програмі:
отримати нові професійні знання та навички з питань захисту довкілля та сталого розвитку
громад;
вивчити передовий досвід, інноваційні підходи та сталі технологічні рішення;
удосконалити аналітичні та управлінські навики;
стати частиною команди однодумців;
поділитися своїм досвідом та вивчити кращі практики;
отримати сертифікат про підвищення рівня кваліфікації від Баварського територіального
агентства
з
охорони
навколишнього
природного
середовища
(https://www.lfu.bayern.de/index.htm).
Умови навчальної програми:
навчання є безкоштовним, крім того організатори покривають всі витрати, пов’язані з
участю у навчальній програмі: переліт, трансфер, проживання та харчування (частково)
учасників;
участь здійснюється на добровільних засадах;
навчання буде проходити на німецькій мові з перекладом на українську або російську
мову;
комбінована група складатиметься з 10-15 осіб;
попередня дата проведення вступного вебінару: червень 2021 року;
попередня дата проведення навчального курсу: період з серпня по листопад 2021 року за
умови послаблення карантинних обмежень. У випадку погіршення ситуації з
розповсюдженням COVID-19, програму буде перенесено на весну 2022 року;
5-денне навчання буде проходити на території Баварії (м. Хоф та інші міста).
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ/ОК:
у конкурсі беруть участь громадяни України або громадяни, що мають посвідку про
постійне місце проживання на території України, які мають діючий закордонний паспорт
або готові його оформити у цілях поїздки закордон;
у конкурсі можуть брати участь місцеві молодіжні лідери віком від 18 до 30 років:
студенти та молоді спеціалісти в галузі природничих і соціальних наук, економіки та
управління;
досвід активної громадської та волонтерської діяльності, що направлена на сталий
розвиток громад та різноманітні аспекти захисту навколишнього природного
середовища, є обов’язковою умовою, а співпраця з Партнерською мережею та/або
Програмаю малих грантів ГЕФ є додатковою перевагою;
можливість поширення отриманих знань та реплікації кращих практик у своїй громаді є
додатковою перевагою;
знання німецької та/або англійської мов є додатковою перевагою.






УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ:
для участі у конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму за посиланням
https://forms.gle/6tS9dKBwCzLooBHc8
до аплікаційної форми необхідно додати (завантажити) мотиваційний лист, резюме,
посилання на статті в наукових виданнях, посилання на згадування в ЗМІ, публікаціях,
відео, а також звіт про проведення екологічної міні-акції в своїй громаді у довільному
форматі: презентація, відео, фото-історія, згадування в ЗМІ, тощо.
так як кількість місць обмежена (до 10 осіб), відбір учасників буде відбуватись на
конкурсній основі.
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: з 1 квітня по 15 травня 2021 року.




ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
Переможці конкурсу отримають відповідь щодо результатів відбору на свою електронну
пошту до 31 травня 2021 року включно;
Організатори залишають за собою право не надавати роз’яснення щодо результатів
конкурсу.

