КОНКУРС ЗАЯВОК
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) реалізує проект під назвою
“Просування людського виміру безпеки в Україні”. В рамках цього проекту БДІПЛ відкриває
конкурс заявок на участь у 4-денному тренінгу на тему:

Моніторинг дотримання прав людини у відкритих джерелах
з особливою увагою до прав людини у південних та східних областях України. Максимальна
кількість учасників/-ць тренінгу – 20 осіб1.
Про тренінг
Тренінг має на меті дати правозахисникам/-цям можливість здійснювати незалежний та
об’єктивний моніторинг дотримання прав людини на основі міжнародних стандартів,
використовуючи методи моніторингу відкритих джерел.
За результатами тренінгу правозахисники/-ці отримають набір навичок, необхідних для збору,
перевірки та аналізу відео і зображень, для проведення розслідувань/досліджень в соціальних
мережах, а також для збору і перевірки даних з відкритих джерел. Тренінг також спрямований
на надання правозахисникам/-цям розуміння того, яким чином функціонує Інтернет, і як його
можна ефективно використовувати для пошуку і розслідування випадків порушення прав
людини. Навчальна програма включатиме заняття з передових методів, стратегій та
інструментів веб-пошуку; передових методів пошуку у соціальних мережах; аналізу метаданих
і геолокації.
Захід проводитиметься англійською, українською та російською мовами. Під час тренінгу буде
забезпечено синхронний переклад з англійської мови на російську і навпаки.
Методика тренінгу базується на практичних вправах із проведення розслідувань/досліджень і
вимагає наявність робочого ноутбука та високого рівня активної участі всіх учасників.
Коротко:
Кінцевий термін подачі заявки:
Коли:
Де:
Вартість:

до 28 травня 2019 року

17-20 червня 2019 року
Одеса, Україна
Цей тренінг безкоштовний для відібраних учасників, витрати на транспорт і
проживання в межах України також покриватимуться організаторами заходу.
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БДІПЛ ОБСЄ визнає правозахисником/-цею будь-яку особу, яка відстоює права людини та прагне реалізації прав
людини незалежно від роду діяльності, віку або іншого статусу. Правозахисники/-ці 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/-ць, полягає не в
тому, ким вони є, а в тому, що вони роблять і які принципи відстоюють.
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Для кого цей тренінг?
Тренінг спеціально розроблений для правозахисників/-ць, які мають підтверджений досвід
моніторингу дотримання прав людини в Україні. Тренінг спрямований на навчання
правозахисників/-ць в Україні, які використовують або будуть використовувати методи
дослідження відкритих джерел для здійснення моніторингу дотримання прав людини на півдні
чи сході України. БДІПЛ проводитиме навчання правозахисників/-ць незалежно від статі,
національності, віку чи інвалідності. Особливо вітаються заявки від правозахисників/-ць з
півдня та сходу України, а також від тих, хто відстоює права ромів, ЛГБТІ та жінок.
БДІПЛ відбиратиме учасників/-ць на конкурсній основі. Відібрані учасники/-ці отримають
запрошення від БДІПЛ на участь у тренінгу після 3 червня. БДІПЛ не інформує заявників, які
не були відібрані для участі у тренінгу.
Відбір учасників/-ць тренінгу здійснюватиметься БДІПЛ за такими критеріями:








Підтверджений досвід правозахисної роботи в Україні;
Підтверджений досвід моніторингу і складання звітності з питань дотримання прав
людини;
Актуальність навчання для майбутньої правозахисної діяльності в південних та/або
східних областях України;
Обмежений
або
відсутній
досвід
використання
методів
проведення
розслідувань/досліджень у відкритих джерелах;
Достатній рівень комп’ютерної грамотності;
Вільне володіння українською/російською мовами;
Можливість бути присутнім/-ьою під час усього тренінгу.

Зацікавлені правозахисники/-ці можуть подати заявку до 28 травня 2019 року, для цього
необхідно заповнити наведену нижче форму заявки англійською, українською чи російською
мовою та відправити разом із вашим резюме/CV на адресу: Ukraine-CSproject@odihr.pl.
Питання?
У разі виникнення запитань щодо змісту тренінгу або процедури відбору, будь ласка,
звертайтесь до Ірини Сухініної: Ukraine-CSproject@odihr.pl.
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