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Як часто ми апелюємо до європейських цінностей та стандартів, проектуючи
майбутнє Української держави? Вдосталь! Втім, симпатизують Європі та
Європейському Союзу далеко не усі, адже процеси європеїзації розуміє не кожен.
Вже вп’яте Фонд Конрада Аденауера, Фонд Роберта Боша, Європейська Академія
Берліна, Польська Фундація Роберта Шумана та Інститут Євро-Атлантичного
співробітництва єднаються навколо спільної мети – розвінчання суспільних
стереотипів щодо Європи/Євросоюзу та їх впливу на державозодчі процеси в Україні
шляхом організації та проведення щорічної всеукраїнської інформаційнопросвітницької кампанії.
Другий рік поспіль фундатори проекту «виряджають у регіони України» з «Європою у
валізі» команду молодих й активних експертів з тим, аби підвищити освітній ценз
українських громадян щодо принципів та цінностей, які сповідує Європа.
П’ять інтернаціональних груп (по двоє представників від Польщі, Німеччини та
України у кожній) впродовж тижня подорожуватимуть та зустрічатимуться зі своїми
ровесниками з українських вишів, молодіжних клубів та неурядових організацій у
різних містах України. Під час зустрічей учасники проекту, після коротких виступів,
провадитимуть дискусію на тему Європи, ЄС та європейської інтеграції нашої
держави.
Відтак,

•
•
•
•
•

якщо Ви у віці 20-ти – 30-ти років;
маєте інтерес до процесів, що відбуваються на теренах Європи;
прагнете обмінятися думками та ідеями з однолітками з Польщі та
Німеччини;
добре володієте англійською мовою та
готові стати частиною команди на волонтерських засадах ЦЕЙ ПРОЕКТ САМЕ ДЛЯ ВАС!

Організатори забезпечують відшкодування витрат на проїзд, проживання і
харчування. Подорожі проходитимуть у квітні-травні 2011 року. Крім того, з 28-го
березня по 1-ше квітня відбудеться підготовчий семінар у м. Київ, участь у якому є
обов’язковою. Наприкінці проекту буде проведений завершальний семінар у м.
Варшава.

Якщо Ви зацікавилися даним проектом, просимо надсилати Ваше резюме та короткий
мотиваційний лист (у довільній формі, англійською або українською мовою) на
адресу: nataliya.sad@ieac.org.ua з приміткою «Європа у валізі-2011» або на
тел/факс: 044-238-68-43. Контактна особа: Наталія Сад, координатор проектів
Інституту Євро-Атлантичного співробітництва.
Заявки приймаються до 15 лютого 2011 р. включно.
У написанні мотиваційного листа Вам можуть допомогти такі запитання:
Чому Ви зацікавлені взяти участь у проекті?
Яку користь для себе Ви очікуєте отримати?
Яким досвідом Ви можете поділитися?

Будемо раді Вашій участі, адже ми чекаємо саме на ВАС!

