REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza –
jego wpływ na budowanie współczesnych więzi społecznych”
Przemyśl (Polska), 17-22 września 2017 r.
,,Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”

Opis projektu
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dziennikarzy oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych z Ukrainy na temat Polski oraz stosunków polskoukraińskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych na terenach
pogranicza.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia podzielone na 6 bloków
tematycznych dotyczących: literatury, etnologii, socjologii, historii, polityki
oraz

historii

sztuki

polsko-ukraińskiego

pogranicza.

Szkolenia

zostaną

przeprowadzone w języku ukraińskim oraz w języku polskim.
Organizatorzy
Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Partnerem projektu jest
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
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Termin i miejsce realizacji projektu
Szkolenia odbędą się w dniach 17-22 września 2017 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły
Wchodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz we Lwowie. Przewidywany przyjazd uczestników
od 16 września, po uzgodnieniu z organizatorami.

Uczestnicy projektu


dziennikarze

oraz

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych,

pracujący

na terytorium Ukrainy,


osoby
w

tym

zajmujące

się

przenikania

tematyką
kulturowego

polską

oraz

oraz

relacjami

dialogu

i

polsko-ukraińskimi,

procesów

społecznych

na polsko-ukraińskim pograniczu.


osoby znające język polski przynajmniej na podstawowym poziomie.

Koszty uczestnictwa w projekcie
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Organizatorzy projektu pokrywają:


koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników na terenie Przemyśla,



koszty zakwaterowania i wyżywnienia uczestników na terenie Lwowa,



przejazd uczestników z Przemyśla do Lwowa,



częściowy zwrot kosztów przejazdu uczestników z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy

Uczestnicy projektu są zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie kosztów ubezpieczenia.

Zasady rekrutacji
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie są proszone o przesłanie ankiety
rekrutacyjnej (w załączeniu) do dr Małgorzaty Kuźbidy ( stowarzyszeniepwsw@gmail.com ).
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 25 sierpnia 2017 r.
Wszystkie zainteresowane osoby zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą mailową
do dnia 1 września 2017 r.
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