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Єс піДТриМУЄ орГаНізаціЙНі зУсиЛЛЯ НЕДЕрЖавНиХ орГаНізаціЙ
На початку лютого у Києві відбувся семінар зі стратегічного 
планування та забезпечення організаційної сталості центрів 
консультування мігрантів. 

Центри консультування мігрантів — недержавні організації, головне 
зав дання яких – надати людям можливість осмисленого вибору та га
рантувати їхню безпеку під час подорожей за кордон, а також ознайо
мити їх із багатством етнічного різноманіття. 

Семінар організовано в рамках проекту ЄС GUMIRA «Технічне співро
бітництво та зміцнення потенціалу урядів України та Молдови щодо 
реа лізації угод про реадмісію з Європейським Союзом», який впровад
жує в Україні Міжнародна організація з міграції (МОМ).  

Семінар став першим кроком на шляху зміцнення інституційного по
тенціалу Центрів, забезпечення їхньої фінансової стабільності та ство
рення мережі з високим рівнем ефективної взаємодії. Під час заходу представники Центрів презентували результати 
самооцінки власної діяльності у сферах стратегічного планування, бюджету, фінансового нагляду та управління люд
ськими ресурсами. 

Учасники розробили стратегічний план коаліції Центрів та підготували Меморандум про взаєморозуміння для подаль
шої формалізації мереж і подачі заявки на фінансування у статусі єдиної сталої структури.  

Контактна особа – Лідія Кузьменко, e-mail: lkuzmenko@iom.int

Єс впроваДЖУЄ МоНіТориНГ за ДоТриМаННЯМ прав ЛЮДиНи  
У МісцЯХ УТриМаННЯ МіГраНТів
8 лютого у Києві представництво Міжнародної організації  
з міграції (МоМ) провело другу нараду з впровадження На-
глядових механізмів для дотримання стандартів прав людини  
в місцях утримання мігрантів.  

Наглядові механізми діятимуть в рамках проекту ЄС GUMIRA «Техніч
не співробітництво та зміцнення потенціалу урядів України та Молдо
ви щодо реалізації угод про реадмісію з Європейським Союзом», який 
впроваджує в Україні  Міжнародна організація з міграції (МОМ).  

У нараді взяли участь посадовці Представництва ЄС в Україні, МОМ, 
УВКБ ООН, Датської ради у справах біженців, а також МВС, Держав
ної прикордонної служби, СБУ, Вищого адміністративного суду, офісу 
Омбудсмена й Генеральної прокуратури України та громадських ор
ганізацій. 

Учасники обговорили широке коло актуальних питань: тривалість утримання під вартою, процедури оцінки відносного 
віку, зміцнення потенціалу міграційної влади, сталі умови перебування під вартою та переклад для затриманих. За під
сумками дискусії сформовано план дій та підготовлено відповідні рекомендації. 

Наглядові механізми передадуть у розпорядження українським державним структурам та недержавним організаціям 
в рамках спільного проекту ЄСМОМ «Підтримка впровадження Угод про реадмісію між ЄС та Республікою Молдо
ва, Російською Федерацією та Україною: сприяння наданню допомоги у добровільному поверненні та реінтеграції 
(SIREADA)» (2011–2013). 

Контактна особа – Марина Шрамм, e-mail: mschramm@iom.int
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виКЛаДаЧі аНГЛіЙсЬКоЇ Мови проЙШЛи НавЧаННЯ  
в раМКаХ піДГоТовКи До Євро-2012
8-11 лютого в Хмельницькому експерт з тренінгів Місії Єс 
EUBAM провела навчання для 30 викладачів англійської мови в 
рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. 

Семінар організовано факультетом іноземних мов Національної акаде
мії Державної прикордонної служби України для викладачів, які будуть 
залучені до підготовки персоналу напередодні ЄВРО 2012. 

З квітня 2011го до травня 2012го рр. вони працюватимуть з інспек
торами контрольнопропускних пунктів, які обмежено або взагалі не 
володіють англійською мовою.  

По завершенні семінару учасники висловили задоволення рівнем ор
ганізації та атмосферою навчання й запевнили, що відчувають себе 
підготовленими до викладання англійської мови майбутнім слухачам.

Контактна особа – Марина решетняк, e-mail: press@eubam.org

КрУГЛиЙ сТіЛ «МаЙБУТНЄ виЩоЇ освіТи в УКраЇНі»
10 лютого в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни проведено круглий стіл «Майбутнє вищої освіти в Україні».

Перший заступник міністра, національний експерт ЄС з реформу
вання вищої освіти, доктор філософських наук, професор, член
кореспондент Національної академії педагогічних наук України Євген 
Суліма запросив широке коло громадськості до дискусії щодо майбут
нього національного законодавства про вищу освіту 

Учасники зустрічі обговорили концепцію проекту Закону України «Про 
вищу освіту», розробку якого координує Міністерство, інтеграцію ви
щої освіти України у європейський простір, шляхи забезпечення якості 
вищої освіти у сучасних умовах тощо.

Менеджер з аналітичної роботи Національного Темпусофісу в Україні  
Жанна Таланова наголосила на важливості відображення у новому за
коні цілей виконання Україною міжнародних зобов’язань в рамках Болонської декларації, узгодження національного 
законодавства з положеннями Болонського процесу, реформування національної вищої освіти та впровадження Бо
лонських інструментів.

Учасники круглого столу критично висловилися стосовно зареєстрованих законопроектів про вищу освіту, зокрема, 
щодо обмеження автономії вищих навчальних закладів, а представники студентства — проти законодавчого затверд
ження можливості підвищення плати за навчання протягом періоду навчання. 

Учасники Круглого столу сформували пропозиції щодо створення робочої групи, яка має підготувати пакет змін до за
конодавства про вищу освіту. До складу групи увійдуть представники громадськості та студентського самоврядування.

Контактна особа – Жанна Таланова, e-mail: tempus@ilid.org.ua 
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УвКБ ооН орГаНізУЄ МіЖвіДоМЧУ зУсТріЧ У заКарпаТТі
10 лютого у закарпатті УвКБ ооН у співпраці з урядом, 
міжнародними організаціями та організаціями громадянського 
суспільства провели засідання міжвідомчої робочої групи. На 
зустрічі обговорено регіональні проблеми захисту біженців.   

Участь у засіданні взяли 32 представники прикордонної, правоохорон
ної та міграційної служб, недержавних організацій, офісу Омбудсме
на в Закарпатті, УВКБ ООН, МОМ, Датської ради у справах біженців та 
Представництва ЄС в Україні.    

Учасники провели дискусію та презентації з питань реструктуризації 
органів управління міграцією, передачі та процедурних аспектів ро
боти із заявами щодо визнання біженцем, проблем перекладу, судо
вої практики, співпраці з установами громадянського суспільства та 
інформаційної діяльності із заохочення толерантності та зменшення 
проявів ксенофобії на Закарпатті.

Відзначалося, що з 1328 заяв про надання статусу біженця, зареєстрованих Державним комітетом у справах націо
нальностей та релігій, 137 передано прикордонними службами до регіональних міграційних служб Закарпаття.  

Того ж дня проведено семінар із захисту біженців і круглий стіл за участю місцевих журналістів та їхніх колег з усієї 
Украї ни. Предметом обговорення були нелегальна міграція на Закарпатті й питання щодо організації пункту тимчасо
вого утримання на КПП «Чоп».  

УВКБ організує міжвідомчі робочі групи на Закарпатті в рамках європейської «Програми регіонального захисту»  
щопівроку, тож наступну заплановано на травень 2011го.  

Контактна особа – армен Єдгарян, e-mail: YEDGARYA@unhcr.org  

КоНФЕрЕНціЯ «КоМЕрціЙНЕ пЛоДоовоЧівНицТво в УКраЇНі – 2011»
16 лютого у Києві  відбулася Друга Міжнародна конференція 
«Комерційне плодоовочівництво в Україні – 2011». організа-
торами заходу виступили асоціація «Український клуб аграр-
ного бізнесу», агенція «AgriEvent» та Міжнародна фінансова 
корпорація. 

Учасники конференції проаналізували й дали оцінку стану і перспектив  
розвитку  профільного ринку, ознайомилися з новими технологіями і 
новими трендами галузі.  

Конференцію відвідали понад 150 представників більш як 100 про
відних агрокомпаній, зокрема, BASF Ukraine, ООО «Мелітопольська 
черешня», холдинг «AgroFusion», ЗАТ «Індустріальна молочна ком
панія» (Чернігів), Всеукраїнська спілка виробників садівного мате
ріалу, Міжнародна фінансова корпорація, Syngenta Ukraine, Fozzy 
Group, Nutritech Ukraine, DS GREENHOUSES, John Deere Ukraine, TYCHE Ukraine, Rosetta Agro тощо.

Контактна особа – анатолій циркун, e-mail: info@agrievent.com.ua
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проЕКТ Єс провів сЕМіНар ДЛЯ УКраЇНсЬКиХ вЕТЕриНарНиХ іНспЕКТорів
15-18 лютого в рамках Компоненту 3 «Контроль за якістю 
м’яса та безпечність харчових продуктів»  проекту Єс Twinning 
«Надання допомоги українській ветеринарній службі з метою 
покращання правових та технічних аспектів системи контролю 
за безпекою харчових продуктів» відбувся семінар. 

У ньому взяли участь 26 ветеринарних інспекторів з різних областей 
України. 

Теоретичні заняття відбувалися у конференцзалі Державного нау
ководослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринар
носанітарної експертизи. Нідерландські експерти прочитали укра
їнським колегам лекції з питань законодавства ЄС у сфері утримання 
тварин; розповіли про дії у випадку  недотримання правил утриман
ня; ознайомили із специфічними вимогами для боєнь і м’ясопереробних підприємств. 

Практичну частину навчання проведено на бійні та м’ясопереробному підприємстві міста Узін, де  учасники навчались 
практичному застосуванню інструкцій із законодавства ЄС.          

Всі учасники семінару у подальшому проведуть відповідні заняття зі своїми колегами. 

Контактна особа – вахтанг Мікадзе, e-mail: vakhtang.mikadze@vet.gov.ua 

проЕКТ Єс КоНсУЛЬТУЄ УКраЇНсЬКиХ НаУКовців 
16 лютого експерти проекту Єс «офіс спільної підтримки ін-
теграції України до європейського дослідницького простору» 
взяли участь у семінарі «Як підготувати пропозиції для фун-
даментальних досліджень в галузі природничих, соціальних та 
гуманітарних наук».

Семінар організовано в рамках програми IDEAS 7ої Рамкової програ
ми з розвитку наукових досліджень та технологій (РП7), яка є основ
ним інструментом ЄС для фінансування наукових досліджень.

Програма IDEAS спрямована на розвиток знань, динаміки й творчого 
компоненту  європейських наукових досліджень, а також має на меті 
підвищити науководослідницьку привабливість Європи для кращих 
учених з європейських та третіх країн.

Експерти проекту — доктор Арнольд Убеліс і доктор Ольга Кот —  надали  
48 вченим з провідних інститутів НАН України практичні рекомендації щодо підготовки конкурсної заявки на участь 
у відкритих конкурсах програми РП7 IDEAS. Особливу увагу вони приділили конкурсам, термін подачі заявок на які 
завершується у березніквітні 2011 року.  

Семінар ініційовано Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України. 

Контактна особа – Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankina@fgl-energy.com
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МоЛоДЬ вЧиТЬсЯ проТиДіЯТи КорУпціЇ
21 лютого в одесі розпочала роботу Міжнародна зимова 
школа «Молодь проти корупції». це спільна ініціатива  Місії 
Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), 
Державної прикордонної служби України й центру боротьби 
з економічними злочинами та корупцією. протягом тижня 
26 студентів з України та Молдови навчалися виявляти, 
попереджати та протидіяти корупції.  

З вітальним словом до молоді звернулися Голова Місії ЄС Удо Буркхол
дер, Голова Відділу внутрішньої безпеки ДПСУ Юрій Облаухов, заступ
ник Директора ЦБЕЗК Георге Руссу.

Говорячи про мету й завдання зимової школи, Удо Буркхолдер сказав: 
«Залучаючи студентів з різних країн та університетів до спільного нав
чання, обговорення важливих питань та обміну думками, EUBAM праг
не сприяти взаємодії наукової спільноти та  підтримувати права й основні свободи людини — свободу слова та відкрите 
суспільство».

Молоді люди ознайомилися з методами попередження та боротьби з корупцією, які застосовують правоохоронні орга
ни ЄС, а також разом з експертами ДПСУ з питань боротьби з корупцією, Секретаріату Кабміну України, ЦБЕЗК і EUBAM 
проаналізували конкретні приклади з практики. Слухачі дізналися про можливості використання опитування громад
ської думки для визначення рівня корупції, а також про роль ЗМІ у зменшенні числа її проявів.  

Молодь обговорила значення «Кодексу етики» для запобігання корупції у державних установах та взяла участь 
у Круглому столі.

Контактна особа – Марина решетняк, e-mail: press@eubam.org

Єс ДопоМаГаЄ заХисТиТи УКраЇНсЬКі ЕКосисТЕМи віД зМіНи КЛіМаТУ
полісся  має одну з найбільших у Європі площ водно-болот-
них угідь. воно охоплює тисячі квадратних кілометрів, тож 
зміна клімату реально загрожує цим рідкісним і вразливим 
екосистемам.  

Водноболотні угіддя України є домівкою багатьох ендемічних видів 
фауни і флори й відіграють суттєву роль у поглинанні CO2. Останнім 
часом цим вразливим унікальним екосистемам все частіше загрожу
ють пожежі, посухи та повені. Щоб покращити ситуацію, місцева вла
да й неурядові організації ухвалили рішення про участь у грантовому  
проекті ЄС «Включення питань змін клімату в управління вразливими 
екосистемами заповідних територій Полісся, України». 

Передбачається, що в рамках проекту французькі НУО та природні 
парки передадуть свої ноухау й кращий досвід двом пілотним україн
ським територіям — Національному парку «Прип’ятьСтохід» і Поліському заповіднику.

Мета проекту – розробка та виконання Місцевих планів адаптації територій  до змін клімату. Вони стануть підґрунтям 
для пілотних програм, фінансованих з  проекту. 

Значну увагу планується приділити й інформаційнопросвітницькій кампанії, спрямованій на підвищення обізнаності 
громадськості й потенціалу місцевих органів влади з питань адаптації до зміни клімату.  

Проект впроваджуватиме Асоціація VERSeau Developement (Франція) у співпраці з Українським товариством охорони 
птахів, Національним парком «Прип’ятьСтохід» та Національним парком Піренеї (Франція). 

Контактна особа – Жан-Франсуа Море, e-mail: Jean-Francois.MORET@eeas.europa.eu
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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

  аНоНси  

10-11 БЕрЕзНЯ, ЛЬвів
інформаційний день «Можливості для українських фахівців у сфері охорони здоров’я в рамках рп7»  
та семінар «розширення участі України у програмі Транспорт рп7».
Контактна особа – Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: jso@jsoresearch.kiev.ua, тел.: (044) 289 1315 

11 БЕрЕзНЯ, КиЇв
відкриття та прес-конференція з приводу старту проекту «поширення і застосування  
CCS та CCT в Україні»
Контактна особа – войтек Млодзієвський, e-mail: wojtekkiev@yahoo.com

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


