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Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства 
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Проект реалізується за підтримки 

Міжнародного Вишеградського фонду 
 

The project is implemented with the support of the  
International Visegrad Fund www.visegradfund.org www.ukrpolgerm.com 

 

Мотиваційний лист для тренерів в рамках проекту 
«Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн 

Східного партнерства»,  
що реалізовуватиметься в рамках програми Флагманських проектів Міжнародного 

Вишеградського Фонду. 
 
Теми тренінгів: 

1. Досвід проведення реформ в країнах Європи: можливості впровадження в Україні та Молдові; 
2. Місцеве самоврядування: відкрите, прозоре і підзвітне; 
3. Ефективне партнерство громада-влада-бізнес; 
4. Роль медіа у посиленні спроможності територіальних громад; 
5. Механізми участі громадськості у процесі прийняті рішень - важлива форма взаємодії з членами 

територіальної громади. 
 

Завдання для тренера: 
1. Підготувати навчальний матеріал обсягом не менше 10 стандартних сторінок тексту; 
2. Підготувати мультимедійну презентацію; 
3. Провести тренінг тривалістю 8 академічних годин з використанням підготовлених матеріалів; 
4. Проведення консультацій учасників навчань під час розробки навчальних модулів Академії 

спроможності громад. 
 

Зазначте наступну інформацію: 
1. Прізвище 
2. Ім’я 
3. По-батькові 
4. Дата народження 
5. Країна проживання 
6. Адреса 
7. Мобільний телефон 
8. Електронна адреса 
9. Автобіографія з зазначенням освіти, проходження тренінгів, навчань та наявності 

сертифікатів, досвіду громадської роботи або інших додаткових навичок і умінь (до 1 стор.). 
10. Ваш досвід тренінгової та/або викладацької діяльності (до ½ стор.). 
11. Зазначте наявність наукових матеріалів, публікацій та статей (до ½ стор.). 
12. Яку з тем тренінгу Ви обираєте для підготовки матеріалів? (зазначте номер теми) 
13. Чому Ви вирішили взяти участь в проекті? (До 5 речень) 
14. Чи маєте Ви якісь особливі потреби чи обмеження для участі в семінарі або проекті? 
15. Дата, підпис 
 

Оформлюючи даний мотиваційний лист, кандидат засвідчує згоду на обробку власних 
персональних даних та можливість повноцінної та повної участі у всіх заходах, запланованих в 
рамках реалізації проекту. 
 

Заповнений мотиваційний лист треба надіслати до 12-00 понеділка, 15 лютого, на електроону 
адресу kavunets@i.ua з поміткою в назві листа «На конкурс». 
За довідками звертайтесь до координатора проекту Андрія Кавунця (+38-098-485-24-
23, kavunets@i.ua ) 
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