КОНКУРС ЗАЯВОК
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) реалізує проект в Україні 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 і звітування про дотримання прав людини
для правозахисників/-ць рома 1, які працюють над питаннями, пов’язаними з правами людини
рома, а особливо для правозахисників/-ць із заходу України. Максимальна кількість
учасників/-ць тренінгу – 20 осіб.
Про тренінг
Тренінг має на меті дати правозахисникам/-цям рома можливість здійснювати незалежний,
високоякісний та об’єктивний моніторинг та готувати звіти про дотримання прав людини,
включаючи інциденти та злочини на ґрунті ненависті, об’єктами яких є рома. Тренінг
охоплюватиме цикл та принципи моніторингу дотримання прав людини, а також основні
принципи адвокації прав людини та роботи з державними органами. Захід проводитиметься
англійською, українською та російською мовами. Під час тренінгу буде забезпечено
синхронний переклад з англійської мови на українську/російську і навпаки. Тренінг
проводиться з використанням інтерактивних методів навчання та потребує високого рівня
активної участі всіх учасників/-ць.
Коротко:
Кінцевий термін подачі заявки:
Коли:
Де:
Вартість:

13 вересня 2019 року

22-25 жовтня 2019 року
Львів, Україна
Цей тренінг безкоштовний для відібраних учасників/-ць, витрати на транспорт і
проживання в межах України також покриватимуться організаторами заходу.

Для кого цей тренінг?
Тренінг спеціально розроблений для правозахисників/-ць рома, які працюють над питаннями
рома і мають деякий або обмежений досвід моніторингу дотримання прав людини в Україні.
Особливе значення приділятиметься гендерному розмаїттю серед учасників/-ць,
1

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.
1

представництву ромських правозахисниць та учасників різних вікових груп, включаючи
ромську молодь. Особливо вітаються заявки від правозахисників/-ць рома із заходу України.
БДІПЛ відбиратиме учасників/-ць на конкурсній основі. Відібрані учасники/-ці отримають
запрошення від БДІПЛ на участь у тренінгу після 30 вересня. БДІПЛ не інформує заявників,
які не були відібрані для участі у тренінгу.
Відбір учасників/-ць тренінгу здійснюватиметься БДІПЛ за такими критеріями:
•
•
•
•
•
•
•

Діяльність у якості ромського правозахисника/-ці в Україні;
Деякий або обмежений досвід з питань моніторингу і звітування про дотримання прав
людини;
Актуальність тренінгу для майбутньої правозахисної діяльності заявника в Україні;
Відсутній або обмежений досвід попередньої участі у тренінгах з питань моніторингу і
звітування про дотримання прав людини;
Комп’ютерна грамотність;
Вільне володіння українською/російською мовами;
Можливість бути присутнім/-ьою протягом усього тренінгу.

Зацікавлені
правозахисники/-ці
рома
можуть
подати
заявку
до
24:00
за
центральноєвропейським часом 13 вересня 2019 року, для цього необхідно заповнити
наведену нижче форму заявки (1) англійською, українською чи російською мовою та
відправити разом із вашим резюме/CV (2) на адресу: Ukraine-CSproject@odihr.pl.
Питання?
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтесь до Ірини Сухініної: UkraineCSproject@odihr.pl.
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