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Увага конкурс 

 Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в Україні» (ВО НМУ) оголошує конкурс на 
участь у молодіжному освітньому БІЦ семінарі „Молодіжна робота - кадровий потенціал”.  

Ціль семінару – підвищення кваліфікації роботи з молоддю німецької національної меншини в 
Україні. Розвиток та підсилення   роботи німецьких молодіжних ініцатив та клубів.  Збільшення  
проектної діяльності у німецькому молодіжному русі в Україні. 

У программі семінару: 

- Обговорення  навчально - методичного посібника для німецької молоді в  Україні; 

- Опреділення цілей роботи з молоддю, основні поняття та принципи роботи з молоддю; 

- Кервництво групою, методи роботи з молоддю; 

- Громадська діяльність, залучення нових членів у німецькі молодіжні ініціативи; 

- Планування роботи, розвиток молодіжних клубів; 

- Робота з молодіжними проектами в Україні; 

- Робота з міжнародними молодіжними проектами; 

- Психологія етнічної приналежності 

Дати, проведення семінару: 28 лютого - 01 березня  2020р.  

Місце проведення проекту: Україна, м. Київ. 

Умови участі у семінарі: 

•  Активна участь в німецькому молодіжному русі; 

•  Активна участь в роботі партнерських організацій СНУ і БФ «Товариство розвитку»; 

• Вік учасників: від 16 до 35 років; 

• Документи підтверджують німецьку національність учасника; 

• Лист клопотання від керівника партнерської організацій СНУ; 

Довідки  з проханням звільнення від занять в учбовий заклад, будуть надані організаторами. 

http://www.dju.org.ua
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Заповнені анкети приймаються до 14 лютого  2020 року на електронну гугл форму. Для цього Вам 
необхідно буде перейти за посиланням заповнити анкету та відправити:  

https://forms.gle/tDDrTe7u7jp5SsJV8  
Лист клопотання та докумети підтверждуючі німецьку приналежність потрібно надсилати  на 
електронну адресу: 

• pm.jugend@deutsche.in.ua   

у темі листа необхідно вказати: Вашу Фамілію та назву семінару  «Молодіжна робота - кадровий 
потенціал». 

Анкети розглядає журі в складі членів Правління ВО НМУ. Результат конкурсу буде оголошений до 
17 лютого 2020 р. Після відбору учасники отримають запрошення, програму та подальші інструкції 
для участі у проекті. 

Фінансові умови: учасникам буде оплачено харчування, проживання, проїзд у дві сторони по 
пред'явленню проїзних документів. 

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

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 звертайтесь в електронному або телефонному 
режимі:  pm.jugend@deutsche.in.ua  

моб. 097 442 74 21  

З повагою, 
Діана Ліберт,  
Керівник  ВО НМУ 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