Відкритий прийом заявок на участь
в програмі менторства для фасилітаторів діалогу

КОЛИ: 1 червня – 1 грудня 2019 року
ДЕ: територія України
ОРГАНІЗАТОРИ: Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Координатор проектів ОБСЄ в Україні у межах проекту «Діалог заради реформ і суспільного єднання
в Україні» оголошує прийом заявок від усіх зацікавлених і вмотивованих кандидатів з різних сфер
діяльності на участь в програмі менторства для фасилітаторів діалогу. Необхідною умовою для
участі є наявність у кандидатів знань та/або навичок з організації та проведення діалогу.
Програма менторства має на меті формування практичних навичок ведення і структурування
діалогу, застосування різноманітних технік для пошуку порозуміння, відновлення довіри між
сторонами діалогу, організації ефективної комунікації і роботи в групі. Для опанування цих навичок
учасники будуть отримувати консультаційну і методичну підтримку від менторів програми –
професійних практиків ведення діалогу, медіаторів, коучів. Мова програми навчання – українська.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Програма менторства включає:
 участь у поглибленому тренінгу з навичок фасилітації діалогу, який відбудеться 14 – 17
травня 2019 року;
 індивідуальну роботу у парі з менторами в період з 1 червня до 1 грудня 2019 року.
Формат програми передбачає:
 регулярні коучингові сесії і зворотний зв’язок від ментора щодо індивідуальних потреб
учасників у навчанні для набуття навичок фасилітації діалогу;
 залучення учасників програми до підготовки, організації і фасилітації заходів менторів
(діалогових зустрічей, тренінгів або семінарів);
 підготовку і проведення учасниками власного діалогового процесу у своїх
громадах/організаціях/ спільнотах зацікавлених осіб;
 оцінювання набутих учасниками знань та навичок (як самостійно учасниками, так і їхніми
менторами).
Після успішного завершення програми менторства випускникам будуть вручені сертифікати.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ
Відбір учасників має на меті залучити представників різних сфер діяльності, які відповідають таким
критеріям:
 у віці від 21 року на момент реалізації програми;
 готові присвятити свій час навчанню та практиці для набуття навичок фасилітації діалогу
впродовж шести календарних місяців (з 1 червня до 1 грудня 2019 року)*.
*Участь в програмі не передбачає повної зайнятості і необхідності відмови від постійного місця
роботи. Однак кандидати мають бути готовими обґрунтувати, яким чином вони будуть поєднувати
участь в програмі із зайнятістю за основним місцем роботи.



мають
сертифікати
про
завершення
онлайн-курсу
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/OSCE/DIAL101/2017_T1/about)
та
очного
тренінгу** «Як ефективно спланувати та провести діалог» Координатора проектів ОБСЄ в
Україні;

**Додатковий очний тренінг для випускників онлайн-курсу відбудеться 10 – 12 квітня 2019 року.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні відшкодовує транспортні витрати, а також забезпечує
проживання і харчування на період участі в тренінгу. Стежте за анонсом заходу на Фейсбук сторінці
Координатора проектів ОБСЄ в Україні: https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/.




мають попередній досвід у підтримці діалогу у своїх громадах (виявлення та аналіз
конфлікту/підбір учасників/організація діалогової зустрічі, просування культури діалогу та
популяризація діалогових підходів);
готові за підтримки ментора організувати та провести діалог у своїй
громаді/організації/спільноті;
мають твердий намір практикувати набуті знання і навички для впровадження діалогу та
діалогових підходів задля врегулювання, попередження конфліктів та проблем в місцевих
громадах і Україні в цілому.

ОБСЄ прагне досягти збалансованого залучення жінок і чоловіків з різних регіонів України
незалежно від їхньої релігійної, етнічної та соціальної належності.
Витрати, пов’язані з участю
Участь у програмі є безкоштовною. Координатор проектів ОБСЄ в Україні відшкодовує транспортні
витрати, а також забезпечує проживання і харчування на період участі в поглибленому тренінгу 14 –
17 травня 2019 року.
Як подати заявку
Якщо Ви бажаєте взяти участь в описаній програмі, заповніть заявку на участь за цим посиланням
https://goo.gl/forms/UKPS4kFrc5s7bVIk2. Кінцевий термін подання заявок: 16 квітня 2019 року.
Звертаємо Вашу увагу на те, що тільки відібраних кандидатів буде повідомлено про результати
розгляду заявок та запрошено до участі в співбесіді до 25 квітня 2019 року.
Контактна інформація
У разі виникнення запитань просимо звертатися до Роксолани Мельник, старшої асистентки
проекту «Діалог заради реформ і суспільного єднання в Україні» Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, за е-адресою: Roksolana.Melnyk@osce.org.

