Міжнародна літня школа «Міжнародний захист прав людини»
20-28 червня 2021 г., Болгария – Украина

ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (БОЛГАРІЯ)
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (УКРАЇНА)
ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИЙ ІНІЦІАТИВ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА)
E-SCIENCE SPACE (ПОЛЬЩА)
МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА
«МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ»
20-28 червня 2021 г., Болгарія – Україна

ЛІТНЯ ШКОЛА ЦЕ:
– ПРОГРЕСИВНІ ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ;
– НЕЗАБУТНІ 8 ДНІВ ВОРКШОПІВ;
– НАДИХАЮЧІ СЕРТИФІКОВАНІ МІЖНАРОДНІ ТРЕНЕРИ;
– МОТИВУЮЧІ СПІКЕРИ-ПРАКТИКИ;
– ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА.
Міжнародна літня школа буде присвячена розвитку професійних якостей та компетентності
юриста у сфері захисту прав людини, які є необхідними в умовах актуальних питань захисту прав
людини сьогодення, як на національному так і на міжнародному рівнях.
Міжнародна літня школа пропонує унікальну можливість набути досвід та обмінятися
думками щодо поліпшення стану справ у цій сфері, шляхом укріплення міжрегіональних і
міжуніверситетських зв’язків, створення спільних програм та проектів, побудови базису тісного
співробітництва у сфері захисту прав людини з різних актуальних питань.
Спікерами школи будуть вітчизняні та закордонні експерти з фундаментальним практичним
досвідом реалізації професійного розвитку юристів, правозахисників, науковців у сфері захисту
прав людини. Програма форуму включає інтерактивні лекції, тренінги, майстер-класи та дискусії.
ЧИМ ШКОЛА МОЖЕ БУТИ КОРИСНА ОСОБИСТО ВАМ:
- ви отримаєте основи знань про права людини та механізми їх захисту;
- ви дізнаєтеся про те, як активно діяти на підтримку та захист прав людини;
- ви зможете сформувати свою власну позицію про сучасні суспільні процеси, ґрунтуючись на
принципах прав людини;
- знання та навички, отримані під час навчання у Школі, посилять ваш професійний потенціал,
незалежно від спеціалізації;
- учасники, які успішно засвоять курс Школи, отримають подальші можливості для професійного
розвитку: участі в проектах правозахисних організацій, стажуваннях, реалізації власних проектів на
правозахисну тематику.
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗАХОДІ, ВИ МАЄТЕ БУТИ ГОТОВІ:
- відвідувати усі заняття протягом 8-денного тренінгу;
- співпрацювати в команді з іншими учасниками Школи;
- мати активну позицію щодо захисту прав людини.
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ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ: Формування групи учасників відбуватиметься за результатами
конкурсного відбору.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЛІТНІЙ ШКОЛІ ПРИЙМАЮТЬСЯ
ДО 31 ТРАВНЯ 2021 РОКУ (ДО 24:00)
Умови участі:
➢ надання офіційного запрошення
➢ проїзд комфортабельним автобусом Київ-Золоті піски-Київ, включаючи переїзди під час
екскурсійних програм
➢ двомісне проживання
➢ екскурсії протягом усіх днів
➢ Європейський сертифікат у форматі ECTS (міжнародного стажування з англомовним додатком)
за підписами організаторів з болгарської сторони та співорганізаторів
➢ внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів, із застосуванням
QR-коду.

Вартість участі у Літній школі
390 євро
Літня школа буде проходити на
курорті Золоті піски (Болгарія) в
Готели Луна 4*
(http://hotelluna.bg/bg/Gallery/Gallery)
з напівпансіоном.

350 євро
Проживання
в
студентському
гуртожитку з дворазовим
харчуванням

270 євро
Проживання
студентському
гуртожитку
харчування

в
без

Умови відбору учасників:
Учасники, які мають бажання прийняти участь у Літній школі, повинні:
1. заповнити анкету учасника https://forms.gle/PZ8r7VbVaFnypUrZ9;
2. оплатити частину організаційного внеску
Перерахунок учасником частини свого внеску, в розмірі 200 євро, здійснюється до 31
травня 2021 року:
- грошовим переказом у гривнях через термінал, систему Інтернет-банкінгу або
безпосередньо в будь-якому відділенні «Приватбанку» за курсом продажу євро цього банку на
день оплати (скан чи електронне фото оригіналу банківської квитанції та першої сторінки
закордонного паспорта потрібно надіслати на centersipd@gmail.com після здійснення оплати,
зазначивши в листві своє П.І.Б.). Оплата здійснюється на підставі виставленого рахунку-фактури.
Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце, здійснюється
придбання проїзних квитків, надається запрошення.
Участь може бути скасована учасником у будь-який момент із відшкодуванням понесених
на той час організаторами витрат і штрафом у 100 євро. Кількість місць обмежена.
В разі виявлення Covid19 та пред’явлення підтверджуючих документів, учаснику
повертається 100% сплачених коштів.
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64
або пишіть на centersipd@gmail.com
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
19 червня (субота)
07:00
Трансфер з Києва до Болгарії
20 червня (неділя)
12:00 – 13:00
Прибуття. Поселення у готелі, що розташований на знаменитому курорті Золоті Піски або
Гуртожиток ВВУ
11:00-18:00
Участь у міжнародній літній юридичній сесії Варненський вільний університет ім.Чорноризця
Храбра
18:00
Вечеря
21 червня (понеділок)
08:0009:00
Сніданок
9:30-10:00
Реєстрація учасників
10:00
Трансфер до м. Варна. Екскурсія містом Варна. Відвідування Собору Успіня Пресвятої
Богородиці
11:00-17:00
Зустріч з представниками муніципалітету м. Варна. Круглий стіл «Освітня система Болгарії:
досвід міжнародної співпраці»
14:0015:30
Пленарна сесія №2
15:3019:00
Вільний час
19:00
Вечеря.
22 червня (вівторок)
07:3008:00
Сніданок
8:00 – 10:00
Трансфер м.Варна. Ознайомлення з культурною спадщиною міста
10:0012:00
Пленарна сесія 2
13:00-17:00
Тематичні тренінги
19:00
Вечеря
23 червня (середа)
08:3009:00
Сніданок
09:0010:30
Трансфер до м. Несебр. Екскурсія старовинним містом Несебр
14:0014:30
Пленарна сесія 2
14:30-19:00
Пленарна сесія 2
19:00
Вечеря
24 червня (четвер)
8:00 – 9:00
Сніданок
9:00 – 10:30
Панельна дискусія №3
10:30-12:00
Панельна дискусія №4
13:00-19:00
Вільний час
19:00
Вечеря
25 червня (п’ятниця)
8:00 – 9:00
Сніданок
9:00 – 10:30
Трансфер до в м. Бальчик. Відвідання Палацу Королеви Вікторії та Ботанічного саду
10:30-12:00
Панельна дискусія №4
13:00-19:00
Вільний час
19:00
Вечеря
26 червня (субота)
8:00 – 9:00
Сніданок
9:00 – 10:30
Панельна дискусія №3
10:30-12:00
Панельна дискусія №4
13:00-19:00
Вільний час
19:00
Вечеря
27 червня (неділя)
8:00 – 9:00
Сніданок
11:00
Виселення з готелю
Вільний час
17:00
Від’їзд учасників до України
* в програмі можливі зміни
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ШКОЛИ
Голови організаційного комітету:
Петер Христов, доктор наук, професор (Варненський вільний університет імені Чорноризця
Храбра, декан юридичного факультету), Болгарія
Ірина Сопілко, доктор юридичних наук, доцент (навчально-науковий юридичний інститут
Національного авіаційного університету, директор), Україна

Заступники Голови – координатори Форуму
Марина Дей, кандидат юридичних наук, доцент (Центр стратегічний ініціатив та
прогресивного розвитку, директор)

Члени організаційного комітету:
Валері Стоянов, доктор наук, професор (Варненський вільний університет імені Чорноризця
Храбра, проректор з навчальної роботи)
Павел Павлов, доктор наук, професор (Варненський вільний університет імені Чорноризця
Храбра, проректор з науково-дослідної роботи)
Невенка Татковіч, доктор наук, професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, проректор з
навчання і студентів), Хорватія
Dr Joanna Osiejewicz, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Zastępca Koordynatora ds.
Współpracy Międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest
członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby
Adwokackiej w Warszawie oraz na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego, prowadzoną przez
Ministra Sprawiedliwości.

