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РОЗПОЧАТО ПОШУК ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
23 грудня 2010 року Національний контактний офіс Cьомої Рамкової 
програми (РП7) з досліджень і технологічного розвитку та проект ЄС 
«Офіс Спільної Підтримки (ОСП) інтеграції України до Європейсько-
го Дослідницького Простору (ЄДП)» оголосили про початок пошу-
ку партнерів для українських організацій, які бажають взяти участь 
у програмі РП7, і європейських організацій, які прагнуть знайти ді-
лових партнерів в Україні. 

Форум пошуку партнерів програми РП7 започаткований на Iнтернет-
сайті проекту ОСП-ЄДП у розділі з пошуку партнерів. Рекомендації з по-
шуку ділових партнерів для українських та європейських організацій ви-
кладені англійською (http://www.jso-era.org.ua/en/universaltextpages/
searchpartners/index.html) та українською мовами (http://www.jso-era.
org.ua/uk/universaltextpages/searchpartners/index.html).

Спільні зусилля Національного контактного офісу програми РП7 з досліджень і технологічного розвитку й проекту ЄС 
«Офіс Спільної Підтримки (ОСП) інтеграції України до Європейського Дослідницького Простору (ЄДП)», що базуються 
на кращому досвіді пошуку партнерів, сприятимуть тривалому та плідному співробітництву між українськими та євро-
пейськими дослідницькими організаціями. 

Контактна особа — Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankina@fgl-energy.com 

МІСІЯ ЄС З ПРИКОРДОННОЇ ДОПОМОГИ ВІДСВЯТКУВАЛА РІЗДВО  
У ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ
Експерти Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) 
з офісу в Кучургані (Одеська область) відвідали дитячий будинок «Теплий 
дім» для дітей з неблагополучних родин й школу № 1 м. Роздільна. Гості 
вручили дітям подарунки і розповіли про святкування Різдва у Європі. 
Також протягом усього дня подарунки та сувеніри отримували діти, яких 
співробітники Місії зустрічали на вулицях міста.

«Вдома ми зазвичай святкуємо Різдво зі своїми родинами, - сказала 
експерт EUBAM з Польщі, заступник голови польового офісу Кучурган 
Івона Нурек. Тому сьогодні, коли ми знаходимося далеко від наших 
близьких, ми хочемо розділити радість Різдва з дітьми Роздільної - міс-
та, в якому ми наразі живемо і працюємо».

Місію ЄС давно пов’язують теплі відносини із багатьма школами, які 
розташовані в зоні її відповідальності. Від 2007 року експерти EUBAM 
регулярно спілкуються із школярами, розповідають їм про діяльність 
Місії, про ЄС, а також про традиції та звичаї своїх країн, беруть участь у спільних заходах. Так, з нагоди Міжнародного 
дня захисту дітей у 2010 році співробітники Місії з польового офісу Кучурган разом із школярами чотирьох роздільнян-
ських шкіл посадили 60 дерев у шкільному парку.

Контактна особа — Марина Решетняк, e-mail: press@eubam.org



№ 67 
20 січня, 
2010 

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні

МОМ ПРОВОДИТЬ ТРЕНІНГ В РАМКАХ ПРОЕКТУ ЄС  
З БОРОТЬБИ ПРОТИ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ
Наприкінці грудня 2010 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) про-
вела тренінг «Реабілітаційна допомога дітям, постраждалим від сексуально-
го насильства: моніторинг та оцінювання як частина соціальної роботи. Пе-
редовий досвід» для співробітників соціальних служб. 

Вже вп’яте понад 30 представників організацій громадянського суспіль-
ства та соціальних служб з різних регіонів України, які опікуються жертва-
ми торгівлі людьми, зібралися у м. Косів Івано-Франківської області, щоб 
обговорити актуальні проблеми роботи та обмінятися досвідом. Ці захо-
ди проводяться в рамках дворічного проекту ЄС «Зміцнення національно-
го механізму та потенціалу щодо протидії торгівлі дітьми», який стартував 
1 червня 2009 року. 

Контактна особа – Світлана Слабінська, e-mail: ukrainepr@iom.int

ЄС СПРИЯЄ РОЗВИТКУ НАГЛЯДОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ МІГРАНТІВ 
У грудні 2010 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела 
перше засідання, присвячене інструменту наглядового механізму для 
розробки плану дій щодо подальшого поліпшення умов утримання 
нелегальних мігрантів в Україні й дотримання їхніх прав. 

Серед інших у нараді взяли участь посадовці Представництва ЄС 
в Україні, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН), Датської Ради з питань біженців, МВС України, Адміні-
страції Державної прикордонної служби та Управління Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини.

Інструмент наглядового механізму створено в рамках проекту ЄС 
GUMIRA «Технічне співробітництво та зміцнення потенціалу урядів 
України та Молдови щодо реалізації угод з Європейським Союзом про 
реадмісію». Він спрямований на об’єднання зусиль державних органів, 
громадянського суспільства і міжнародної спільноти з метою оцінки 
стану дотримання стандартів та контролю якості у центрах розміщення мігрантів та пунктах їх тимчасового утримання 
під вартою по всій території України. 

Учасники зустрічі обговорили рекомендації, що сприятимуть запобіганню утримання під вартою понад передбачений 
законодавством термін та дотриманню прав неповнолітніх, які перебувають без супроводу дорослих. Було розглянуто 
питання системного моніторингу умов утримання під вартою, а також актуальні проблеми задоволення основних по-
треб мігрантів в контексті пріоритетності державного фінансування над цільовою допомогою міжнародних донорів. 

Контактна особа – Марина Шрамм, e-mail: mschramm@iom.int
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ПРОЕКТ ЄС-ПРООН З МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРОВІВ ЩОРІЧНУ  
ПІДСУМКОВУ НАРАДУ
У грудні 2010 року в Києві в рамках проекту ЄС-ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» відбулася щорічна нарада 25 ре-
гіональних координаторів проекту та групи координаторів з обласних 
державних адміністрацій. Учасники зустріч підбили підсумки пер-
шого етапу проекту, який добігає кінця, та обговорили плани роботи 
в рамках його другого етапу. 

Протягом трьох років до реалізації завдань проекту було залучено гро-
мади та місцеву владу з 209 районів та 1123 сільських, селищних та 
міських рад усіх регіонів. За цей час створено 1148 об’єднань само-
врядування та впроваджено 1303 мікропроекти, спрямованих на по-
кращання умов життя у сільській місцевості. Загальний обсяг інвестицій 
в мікропроекти сягнув 196 млн грн (45% коштів профінансовано за 
рахунок місцевих бюджетів, 46% — внесок ЄС/ПРООН, 7% — кошти 
громад, а близько 2% — приватного сектору). 

Проект ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» завершуєть-
ся у березні 2011 року, і наразі Європейський Союз підтвердив готовність підтримати другий етап проекту, який роз-
раховано на 4 роки. Тим самим засвідчено суттєві реальні здобутки програми щодо створення та розвитку сприятливих 
умов для сталого економічного розвитку й зміцнення місцевих громад. 

Контактна особа — Ганна Яцюк, e-mail: Ganna.Yatsyuk@undp.org

НОВИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС 
6 січня Європейська Комісія оголосила про початок нового конкурсу проек-
тів в рамках освітньої програми Erasmus Mundus-ІІ на 2011 рік. Його бюджет 
сягає € 100 млн, з яких € 36 млн буде спрямовано на реалізацію партнер-
ських проектів між університетами ЄС та вищими навчальними закладами 
країн Європейської політики сусідства. € 6,7 млн буде інвестовано безпосе-
редньо в проекти, що залучатимуть вищі навчальні заклади України, Біло-
русі та Молдови. 

Оголошений конкурс (EACEA/41/10) складається з трьох компонентів.

Компонент 1 «Спільні програми Еразмус Мундус». 
Він має на меті змінити співпрацю між вищими навчальними закладами та на-
уковцями ЄС і країн-партнерів. 

Компонент 2 «Партнерські проекти в рамках Еразмус Мундус». 
Компонент покликаний посилити взаємодію між вищими навчальними закла-
дами з ЄС та країн-партнерів шляхом підтримки мобільності студентів (як на 
рівні бакалаврату, так і на рівні магістеріуму), докторантів, дослідників, викла-
дачів та представників адміністрації. 

Компонент 3 «Популяризація європейської вищої освіти». 
Його реалізація спрямована сприяти популяризації європейської вищої освіти, 
підвищенню її привабливості, демонстрації її відкритості, багатовекторності та 
доступності. Компонент забезпечить підтримку міжнародних ініціатив, досліджень, проектів інших заходів, пов’язаних 
із міжнародним виміром вищої освіти. 

Кінцевий термін подання документів на всі три Компоненти – 29 квітня 2011 року.

7 лютого 2011 року в Брюсселі відбудеться Інформаційний день програми Еразмус Мундус, за подіями якого можна 
буде слідкувати і через оn-line трансляцію. 

Більше інформації:  
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2011/2011_01_06_1_en.htm
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  АНОНСИ ПОДІЙ   

20 СІЧНЯ, ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ, КИЇВ
Семінар програми TAIEX з питань метрології — у партнерстві з Держспоживстандартом України.  

Контактна особа — Тамара Зборовська, тел.: (044) 528 90 02 
Більше інформації: http://www.ec.europa.eu/enlargement/taiex

24 СІЧНЯ, КИЇВ
Дискусія щодо вкладу ЄС у розвиток громадянського суспільства в Україні за участі  Голови Представництва ЄС  
в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри. 

Більше інформації: http://www.openukraine.org/en/news/318

26 СІЧНЯ, КИЇВ
Перша зустріч в рамках нового проекту SIREADA у сфері добровільного повернення мігрантів та реінтеграції.

Контактна особа — Тетяна Міскова, e-mail: tmiskova@iom.int

31 СІЧНЯ – 1 ЛЮТОГО, КИЇВ      
Семінар для Центру консультування мігрантів. 

Контактна особа — Тетяна Міскова, e-mail: tmiskova@iom.int

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Oльга Вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


