
 

 

 
  Проект відбувається за сприяння  
 Міжнародного Вишеградського Фонду.  

  

Оголошується КОНКУРС НА УЧАСТЬ В 
ОЗНАЙОМЧИХ ВІЗИТАХ 
в рамках проекту «Реформа  публічної адміністрації в Вишеградських країнах: Уроки 
для Білорусі та України» 

Мета проекту – сприяти розбудові сучасної та ефективної системи публічної адміністрації, 
заснованої на прозорих демократичних цінностях, у двох країнах Східного Партнерства – 
Білорусі та Україні. Деталі за адресами: www.amo.cz/publicadmin та 
www.facebook.com/publicadmininstration. 

Міста та дати 

� Братислава, Словаччина: 18–22 березня 2013 року (3 робочі дні) – учасники з Білорусі– чи 
� Прага, Чеська Республіка: 25–29 березня 2013 року (3 робочі дні) – учасники з України – чи 
� Варшава, Польща: 8–12 квітня 2013 року (3 робочі дні) – учасники з України – чи 
� Будапешт, Угорщина: 22–26 квітня 2013 року (3 робочі дні) – учасники з Білорусі 

 

Програма 
Зустрічі з представниками, посадовими особами, експертами органів місцевого та регіонального 
самоврядування, державних органів, місцевих об’єднань та асоціацій; міністерствами освіти, 
охорони здоров’я та регіонального розвитку; парламентськими та сенатськими комітетами, 
аналітичними центрами та неурядовими організаціями для отримання знань про функціонування 
публічної адміністрації в країнах Вишеградської четвірки (Чеській Республіці та Польщі -для 
учасників з України). 

Теми 

� Бюджетна політика 
� Розподіл та делегування повноважень  
� Надання адміністративних послуг 

 

� Ефективність роботи 
� Імплементація законодавства 
� Методики оцінки роботи та інші теми

Профіль бажаних учасників 
Молоді мотивовані фахівці з Білорусі та України, зацікавлені в реформі системи публічної 
адміністрації, які працюють у сфері політики, публічної адміністрації, вищих навчальних закладах 
та неурядовому секторі. Учасник повинен мати щонайменше два роки досвіду діяльності з питань 
публічної адміністрації. Робочий рівень англійської мови не обов’язковий. Відібрані учасники 
повинні будуть розробити конкретні програмні рекомендації за результатами ознайомчих візитів.  

Витрати 
Організація покриває видати на проїзд, проживання, харчування та отримання візи. 

Форма заяви та дедлайн  
Надішліть супровідний лист англійською або російською мовою з поясненням, чому ви хочете 
взяти участь в ознайомчому візиті до вибраної країни (максимум одна сторінка з зазначенням 
країни, яку ви хочете відвідати), та розширене резюме на адресу publicadmin@amo.cz до 22 
лютого 2013 року. Учасників відбере двостороннє журі з представників Чеської Республіки та 
Польщі.  Відбір буде здійснюватись на основі якості резюме та супровідних листів.  


