OSCE selectează zece participanți pentru vizita de studiu în Serbia a reprezentanților societății civile de pe
ambele maluri ale râului Nistru
În perioada 13 – 15 octombrie 2014, Misiunea OSCE în Moldova organizează o vizită de studiu în Belgrad pentru
reprezentanții organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru. Scopul vizitei este de a
familiariza reprezentanții ONG-urilor din Moldova cu modele de cooperare și de consolidare a păcii în Serbia.
În contextul Președinției consecutive a Elveției și Serbiei la OSCE în anii 2014-2015, vizita de studiu va contribui la
creșterea rolului participării societății civile, una din prioritățile Președinției.
Participanții se vor întâlni cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și ale instituțiilor de stat din Serbia,
pentru a discuta următoarele aspecte:
- Rolul organizațiilor societății civile în elaborarea și implementarea planului național de acțiuni pe Rezoluția
1325 a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la femei, pace şi securitate, pentru anii 2010-02015;
- Modele de stabilire a platformelor și coalițiilor ale societății civile; instrumente de cooperare cu instituții
guvernamentale și universități;
- Abordări contemporane ale soluționării conflictului.
Vizita de studiu de trei zile va fi organizata între 13 și 15 octombrie 2014 (sosirea – pe 12 octombrie, plecarea – pe
16 octombrie). Toate cheltuielile (transport, cazare, alimentare) vor fi acoperite de organizatori.
Participanții vor fi selectați în baza următoarelor criterii:
- Implicare în activitatea sectorului asociativ – ONG, grupuri de inițiativă etc.;
- Deschiderea și posibilitatea de a aplica cunoștințele acumulate în cadrul organizației;
- Motivație înaltă pentru participare;
- Angajamentul de a transmite informațiile primite colegilor din organizație (în cadrul unui evenimentului de
follow-up);
- Interesul de a dezvolta relații de cooperare cu ONG-urile de pe celălalt mal al râului Nistru;
- Cunoașterea limbii ruse la nivel conversațional;
- Angajamentul de a participa la toate activitățile și întâlnirile, organizate în cadrul vizitei;
- Deținerea pașaportului străin, valabil până în februarie 2015;
- Candidații, implicați activ în activitatea grupurilor tematice ale societății civile, organizate de misiunea OSCE
în Moldova pe parcursul anului 2014, vor avea prioritate în procesul de selectare.
Grupul de participanți va fi format, respectând criteriile de reprezentativitate geografică și gender.
Candidații pot aplica pentru participare, expediind Formularul și Cv-ul la adresa Margarita.Kotenko@osce.org până
la data de 5 septembrie 2014.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la Margarita Kotenko, Coordonator Național de Proiect: 022887884, 068-200911, Margarita.Kotenko@osce.org.

