КОНКУРС ЗАЯВОК
на участь у тренінгу з питань моніторингу дотримання прав
людини, безпеки та захисту
для правозахисників в Україні
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) реалізує проект під назвою
«Зміцнення діалогу між громадянським суспільством і ключовими державними органами та
установами в Україні у сфері людського виміру». Мета цього проекту полягає у зміцненні
ефективних механізмів багатостороннього діалогу, в якому громадянське суспільство виступає
компетентним і надійним учасником, з метою вирішення головних питань людського виміру в
Україні відповідно до зобов’язань ОБСЄ та міжнародних стандартів.
У зв’язку з цим БДІПЛ має приємність запропонувати українським правозахисникам 1,
діяльність яких зосереджена на південних та східних областях України, можливість подати
заявку на участь в одному з двох шестиденних тренінгів з питань моніторингу дотримання прав
людини, безпеки та захисту. Для учасників, що пройшли відбір, участь у навчальному семінарі
є безкоштовною (в тому числі покривається вартість проїзду та проживання).
Мета
Тренінги мають на меті дати правозахисникам можливість здійснювати незалежний та
об’єктивний моніторинг дотримання прав людини на основі міжнародних стандартів та з
чітким розумінням питань безпеки й захисту, що можуть виникати в ході такої діяльності. З
інформацією про конкретні компоненти навчальної програми БДІПЛ можна ознайомитись за
посиланням.
Час і місце
Тренінги організовуватимуться в регіонах, один із них пройде в Одесі, а другий – в Дніпрі в
період з жовтня по грудень 2018 року. Подальші тренінги для правозахисників заплановані на
2019 рік, якщо на це будуть виділені кошти. Учасники, що пройшли конкурсний відбір, можуть
бути запрошені відвідати майбутні тренінги у 2019 році.
Організатори забезпечать харчування й проживання протягом шести днів навчальних занять, та
візьмуть на себе витрати на проїзд в межах України для відібраних учасників, які мають бути
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БДІПЛ ОБСЄ визнає правозахисником будь-яку особу, яка відстоює права людини та прагне реалізації
прав людини незалежно від роду діяльності, віку або іншого статусу. Правозахисники здійснюють
правозахисну діяльність індивідуально або спільно з іншими, у складі неформальної групи або
неурядової організації (НУО), в якості волонтера або на професійній основі. Головна характеристика, яка
визначає правозахисників, полягає не в тому, ким вони є, а в тому, що вони роблять і які принципи
відстоюють.
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присутні під час усього тренінгу. Додаткова інформація про дати і місце проведення заходу
буде повідомлена учасникам, що пройшли відбір.
Мова
Захід проводитиметься англійською та українською/російською мовами. Буде забезпечено
синхронний переклад з англійської на українську/російську і навпаки.
Методологія
Тренінг ґрунтується на використанні інтерактивної методики, розрахованої на дорослих
слухачів, та передбачає високий рівень залучення й активності учасників. Навчальні заняття
поєднують теорію та практику і передбачають участь слухачів у рольових іграх на основі певних
сценаріїв. Максимальна кількість учасників тренінгу становить 25 осіб.
Хто може подати заявку?
Тренінги спрямовані на навчання правозахисників, які працюють на місцевому та
регіональному рівнях та які здійснюють або будуть здійснювати моніторинг дотримання прав
людини на півдні та сході України, зокрема тих, які не мають значного досвіду у сфері
моніторингу дотримання прав людини, безпеки та захисту і раніше не проходили навчання з
питань моніторингу дотримання прав людини.
БДІПЛ забезпечуватиме навчання правозахисників незалежно від статі, національності, віку чи
інвалідності. Особливо вітаються заявки від правозахисників, які займаються питаннями ромів,
а також правозахисників, що відстоюють права ЛГБТІ та жінок.
Відбір учасників тренінгів здійснюватиметься на основі таких критеріїв відбору:
•
•
•
•
•
•

Підтверджений досвід правозахисної роботи;
Актуальність навчання для майбутньої правозахисної діяльності в південних та/або
східних областях України;
Прояв інтересу до питань моніторингу дотримання прав людини, безпеки та захисту;
Обмежений або відсутній досвід моніторингу та складання звітності з питань
дотримання прав людини;
Обмежена або відсутня підготовка в питаннях безпеки та охорони (в тому числі
цифрової безпеки);
Комп’ютерна грамотність.

Як подати заявку
Якщо ви відповідаєте опису цільової аудиторії (див. розділ «Хто може подати заявку») і
бажаєте подати заявку, будь-ласка, заповніть наведену нижче форму заявки англійською,
українською чи російською мовами та відправте разом із вашим резюме/CV на адресу:
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Ukraine-CSproject@odihr.pl. Будь ласка, зверніть увагу, що зацікавлені правозахисники можуть
подати заявку лише на один із тренінгів.
Строк подання заявок спливає 17 жовтня 2018 р. опівночі за центральноєвропейським часом.
Будь ласка, зверніть увагу, що лише ті, хто пройдуть відбір, будуть повідомлені про результати
процесу відбору до 26 жовтня 2018 р.
Запитання
У разі виникнення запитань щодо змісту тренінгу або процедури відбору, будь ласка,
звертайтесь до Ірини Сухініної та Вадима Макогона за адресою: Ukraine-CSproject@odihr.pl.
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