Прес-анонс
Team Europe проведе у Запоріжжі дискусійний клуб
«Чи є місце молоді України у Європейському просторі?»
Team Europe запрошує до участі дискусійному клубі на тему «Чи є місце молоді України у
Європейському просторі?», який пройде 3 травня 2018 року з 16.00 до 18.00 у Запорізькій державній
інженерній академії (Запоріжжя, пр. Соборний 226, аудиторія 322), та відбудеться за підтримки
Представництва ЄС в Україні.
Захід спрямований на залучення молоді до участі в європейських освітніх та академічних
програмах для молоді.
Основною метою є поширення серед учасників заходу інформації про шляхи професійного
зростання та можливості навчання і стажування для молоді за провідними європейськими програмами.
Під час заходу учасники отримають поради та практичні знання від досвідчених колег, які знадобляться
у подальшій діяльності.
Кожен з учасників зможе отримати консультації щодо можливостей участі в освітніх та
академічних програмах для молоді в ЄС.
Спікери:
-

Давід Стулік, прес-аташе Представництва ЄС в Україні;
Олександра Коваленко, учасниця програми Young European Ambassadors;
Денис Демидов, учасник програми Young European Ambassadors;

Олена Коваленко, завідувачка кафедрою Економіки підприємства Запорізької
державної інженерної академії;
Наталя
Полякова,
доцентка
кафедри
Програмного
забезпечення
автоматизованих систем Запорізької державної інженерної академії;
Олександр Бабич, доцент кафедри Менеджменту організацій та управління
проектами Запорізької державної інженерної академії
Юлія Паскевська, начальниця відділу доуніверситетської підготовки,
профорієнації та працевлаштування Запорізького національного університету;
Дмитро Арабаджієв, завідувач кафедри політології Запорізького національного
технічного університету.
Модератор: Ігор Гармаш, громадсько-культурний діяч, президент Центру мистецтв «АртПростір», експерт Team Europe.
Посилання на захід у Facebook: https://www.facebook.com/events/197157337566335/
За додатковою інформацією звертайся до Ігоря Гармаша (+380676182520).
Довідкова інформація: Ініціатива Team Europe об'єднує експертів і фахівців із різних сфер, які прагнуть
посилити різносторонні відносини між Україною та ЄС. Експерти діляться ідеями для поширення європейських
цінностей та способу життя, підтримки українських реформ, залучення фінансової та технічної допомоги ЄС у
кожен куточок України.
Дискусійний клуб «Чи є місце молоді України у Європейському просторі?» є заходом, що проводиться Team
Europe у м. Запоріжжя, в рамках проекту “Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні”, який
фінансується Представництвом Європейського Союзу та виконується Громадською організацією “Фундація
“Відкрите суспільство”. Більше про проект на сайті http://euroquiz.org.ua
Представництво ЄС в Україні
Адреса:
Київ, 01033
Вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044 39 08 010
факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності,
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти
культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

