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УВАГА КОНКУРС 

Всеукраїнське об'єднання «Німецька молодь в Україні» (ВО НМУ) оголошує конкурс на участь у 

всеукраїнському форумі німецької молоді. 

 

Для участі у Проекті запрошуються члени Координаційної ради ВО НМУ, а також активні молоді 

люди з німецьких громадських організацій, ініціатив, клубів. 

У програмі Форуму: 

• Розробка та подальше планування діяльності ВО НМУ  на 2021 -2022 р. 

• Тренінг «Відповідальність та Лідерство» 

• Семінар «DIGITAL у молодіжній роботі»  

• Воркшоп «Навички командної роботи» 

• Воркшоп «Моя етнічна приналежність» 

• Семінар з Фандрейзингу 

Дати, проведення форуму:  23-26 вересня 2021р.  

Місце проведення проекту:  Україна, Львівська область.  

 

Умови участі: 

• Активна участь у німецькому молодіжному русі; 

• Активна участь у роботі партнерських організацій РНУ і БФ «Товариство розвитку»; 

• Вік учасників: від 16 до 35 років; 

• Документи які  підтверджують німецьку приналежність учасника; 

• Лист клопотання від керівника партнерської організацій РНУ; 

 

Заповнені анкети приймаються до 13 вересня 2021року. Для цього Вам необхідно  перейти за 
посиланням, заповнити анкету та відправити анкету: 

http://www.dju.org.ua/
mailto:pm.jugend@deutsche.in.ua


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5HbPv4OCGRLXvYItHg_7RsHcjcogpQUg8Q4z6-

IIhT3VioA/viewform?usp=sf_link 

 

Лист клопотання та документи які підтверджують німецьку приналежність потрібно надсилати  на 

електронну адресу: 

• pm.jugend@deutsche.in.ua   

у темі листа необхідно вказати:  Фамілію заявника та назву проекту  «DJU Forum 2021» 

Анкети розглядає журі у складі членів Правління ВО НМУ. Результати конкурсу будуть відомі не 

пізніше 16 вересня 2021 року. Після відбору учасники отримають запрошення, програму, подальші 

інструкції для участі. 

Фінансові умови: учасникам буде компенсовано  проїзд (за наявністю проїзних документів), 

оплачене  харчування та проживання. 

У зв’язку з ризиками відновлення карантину в Україні організатори форуму потурбуються про 

створення умов для максимального захисту учасників.  Захід буде проведено згідно усіх норм та 

правил  концепції з гігієни.  

У разі посилення умов карантину в Україні  організатори Форуму переведуть проведення 

заходу в онлайн формат.   

Організатор проекту: Всеукраїнське об'єднання «Німецька молодь в Україні». 

Організаційний внесок за участь у форумі ВО НМУ – 400грн. 

Проект  буде проводитися з ініціативи Ради німців України за фінансової підтримки 

Федерального міністерства внутрішніх справ, будівництва та регіонального розвитку Німеччини 

через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку». 

З усіх питань, знаходимось у Вашому розпорядженні у телефонному та електронному режимі 

Моб.; 097 442 74 21 Діана 

Email: pm.jugend@deutsche.in.ua 

З повагою, організаційний комітет Форуму. 
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