ЗАЯВКА
Тренінг з комунікацій для правозахисників/ць
9-13 листопада 2020 року, серія вебінарів
Інструкції:
Будь ласка, уважно прочитайте вміст цієї заявки перед заповненням.
Обов’язково заповніть усі необхідні поля, позначені зірочкою (*).
Заповнену заявку разом зі своїм резюме/CV надсилайте на адресу:
Ukraine-CSproject@odihr.pl не пізніше 9 жовтня 2020 р.
Персональні дані
Ім’я*
Прізвище*
Ґендерна належність (напр., чоловік, жінка)
Дата народження*
Контактні дані
Адреса електронної пошти *
Номер мобільного телефону *
Номер робочого телефону
Дані про роботу
Посада / функціональні обов’язки*
Назва організації / установи
Веб-сайт чи сторінка в соціальних мережах
Адреса*
Поштовий індекс*
Місто*

Знання мови
БЛАНК ЗАЯВКИ

1

Українська
Російська

Вільно
Вільно

Впевнено
Впевнено

Середній рівень
Середній рівень

Базовий рівень
Базовий рівень

1. Будь ласка, вкажіть місію вашої організації або установи і перелічіть основні
правозахисні сфери вашої діяльності * (максимум 100 слів).

2. В чому полягають ваші основні обов’язки / задачі? Як давно ви працюєте на
теперішній посаді? * (максимум 100 слів)

3. Який ви маєте досвід у здійсненні моніторингу та адвокації питань дотримання
прав людини в Україні? * (максимум 100 слів)

4. Яким чином ви враховуєте ґендерні питання у своїй роботі? * (максимум 100 слів)

5. Чи брали ви раніше участь у тренінгах з адвокації та/або комунікації? Якщо так,
будь ласка, перелічіть нижче тренінги, в яких ви брали участь, вказавши
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організацію, яка проводила тренінг, дати його проведення, а також теми, які він
охоплював * (максимум 200 слів).

6. Який ви маєте досвід щодо використання засобів, технік чи навичок з комунікації,
таких як сторітеллінг, цифровий сторітеллінг, візуалізація даних, створення відео
чи просування інформації в соціальних мережах, з метою адвокації прав людини чи
інших цілей? Якщо так, будь ласка, перелічіть деякі приклади * (максимум 150
слів).
Будь ласка, зверніть увагу, що перелік інструментів, згаданих вище, не є вичерпним,
ви можете додати більше відповідної інформації.

7. Що спонукало вас подати заявку на участь у цьому тренінгу? * (максимум 150 слів)

8. Які у вас очікування від цього тренінгу? * (максимум 100 слів)

9. Яким чином ви плануєте застосовувати навички та знання, отримані після
проходження цього тренінгу, у своїй роботі? * (максимум 200 слів)
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Будь ласка, наведіть перелік будь-яких правозахисних заходів, що
здійснюватимуться в майбутньому, у яких ви використовуватимете навички та
знання, отримані на цьому тренінгу.

11. Декларація заявника:
Я підтверджую, що я зобов’язуюсь повною мірою брати участь у онлайн тренінгу
БДІПЛ з комунікацій для правозахисників/ць, включаючи проведення будь-якої
підготовчої роботи, використання відповідного технічного обладнання, надійного
підключення до Інтернету та активну участь у самому заході.

Дякую.
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