Навчальна програма «The Policy Designers Network»
для майбутніх лідерів, які візьмуть активну участь у Мережі розробників політик

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «THE POLICY DESIGNERS
NETWORK»
Назва програми: «The Policy Designers Network»
Організація: The German Marshall Fund of the United States
Для кого: для майбутніх лідерів, які візьмуть активну участь у Мережі
розробників політик
Дедлайн: 12 липня 2021 року
The Policy Designers Network
Стипендія Мережі політичних розробників (PDN) збирає молодих
фахівців із політики з Вірменії, Грузії, Молдови та України, щоб забезпечити
їх навичками та ресурсами для просування демократії та економічного
розвитку, розширення своїх знань про регіональні, європейські та
трансатлантичні проблеми та зміцнити свої мережі.
Програма розвитку лідерських якостей, PDN - це стипендія,
структурована навколо навчальних сесій у форматі семінару та активної
участі у трансатлантичній або регіонально орієнтованій конференції.
Навчальні сесії будуть сконцентровані на наданні стипендіатам можливості
взяти на себе більше керівних ролей у своїх організаціях чи громадах,
зміцненні їх навичок спільного керівництва під час вирішення питань, що
становлять суспільний інтерес, залученню засобів масової інформації для
просування політичних рішень та написання політичних документів.
Перша ітерація Мережі розробників політики відбулася з 15 по 18
жовтня 2019 року. Будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути список
стипендіатів. https://www.gmfus.org/.../policy-designers-network-class...
Друга ітерація Мережі розробників політики проходила з 29 вересня по
3 жовтня 2020 року. Будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути список
стипендіатів. https://www.gmfus.org/.../policy-designers-network-class...
Третя ітерація цієї стипендії відбудеться з 2 жовтня по 11 грудня 2021
року.
Ця програма стала можливою завдяки уряду Німеччини через Банк
розвитку KfW.
Процес подання заявки
Кандидати, які відповідають вимогам, повинні відповідати наступним
критеріям:
Мають до 5 років професійного досвіду, який запропонував їм
розуміння формування та формулювання політики у різних сферах, таких
як зовнішня політика, енергетика, бізнес, мистецтво та промисловість,
засоби масової інформації тощо.
Бути у віці від 25 до 35 років
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Вільно володіти англійською мовою
Бути громадянином Вірменії, Грузії, Молдови чи України
Володіти дійсним паспортом
Проявляють такі характеристики:
Глибоке почуття цілісності
Прагнення створити позитивний вплив
Прихильність до демократії та різноманітності
Прагнення ділитися та застосовувати нові знання та брати участь у
мережі PDN після завершення програми
Прихильність трансатлантичному та глобальному залученню
Як подати заявку?
Заявки приймаються через ОНЛАЙН-ПОРТАЛ з 12 квітня 2021 року.
Портал закриється 12 липня 2021 року.
Кандидати, що потрапили до шорт-листа, будуть запрошені на
віртуальні співбесіди в останній тиждень липня 2021 р. Співбесіди
відбудуться в серпні 2021 р.
Рішення щодо відбору оголошуються до кінця серпня 2021 року.
Що ви отримаєте як член Мережі розробників політики?
Мережа розробників політики - це унікальна можливість особистого та
професійного розвитку. Після завершення програми ви стаєте частиною
Мережі випускників GMF, яка охоплює США та Європу, з'єднуючи понад
3000 осіб, що приймають політику та рішення, бізнес, засоби масової
інформації, наукові кола та представників громадянського суспільства.
Що очікується від вас, як члена Мережі розробників політики?
GMF шукає майбутніх лідерів, які братимуть активну участь у Мережі
розробників політики. Після завершення програми наші співробітники
приймають довгострокові зобов’язання щодо GMF як членів Мережі
випускників, залишаючись на зв’язку, беручи участь у заходах та
продовжуючи співпрацювати з іншими стипендіатами та випускниками.
Якщо у вас виникли запитання, надішліть їх Ганні Ковхан за адресою
HKovhan@gmfus.org.
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