
Тоді подавайте заявку на 
участь у Tandem Ukraine!

Запрошення до участі
Ми шукаємо людей, що працюють у сфері культури та культурного менеджменту, і 

представляють ініціативи й організації, зацікавлені відкривати для себе й розвивати 
транскордонну співпрацю між Україною та сусідніми регіонами. 

*Азербайджан, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Грузія, Естонія, Косово, Латвія, Литва, Молдова, Північна 
Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина,  Хорватія, Чехія, Чорногорія

новоствореної або вже усталеної 
культурної ініціативи, державної 
інституції, (громадської) організації 
або соціально активного бізнесу

з України або сусіднього регіону, 
наприклад, Чорноморського, 
Східної Європи, країн Балтики або 
Балкан*,

розвинути свою ініціативу або організацію 
завдяки розбудові міжнародних 
партнерств;

дослідити та випробувати ідею культурного 
проекту з місцевими і міжнародними 
партнерами;

налагодити професійні та особисті контакти 
з мережами в Україні та за кордоном

Якщо ви є частиною: і шукаєте можливість:

https://www.tfaforms.com/4728668


Перша зустріч програми – партнерський форум. Він надає учасникам і 
учасницям простір та рамки для формування міжнародних партнерств 
(тандемів). Кожен тандем складається з різного числа партнерів (від двох до 
чотирьох), які можуть мати різний рівень досвіду. Один або двоє з партнерів 
можуть базуватися в Україні, інші – в країнах із сусідніх регіонів.

Після партнерського форуму тандеми вирушають у робоче стажування, аби 
отримати уявлення про локальний контекст українського партнера чи 
партнерів і дослідити його. З цим новим знанням учасниці й учасники 
розробляють спільний пілотний проект, що працюватиме як простір для 
навчання, інновації та взаємодії.

Тандеми мають можливість отримати фінансування для втілення пілотного 
проекту в рамках програми. Протягом року учасники та учасниці 
зустрічатимуться для мережування, воркшопів та обміну досвідом із колегами.

Програма закінчується фінальною зустріччю із презентаціями проектів, що 
надає час на рефлексію та можливість налагодити контакти з мережею 
програми Tandem.

ЩО ТАКЕ TANDEM?

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Tandem – це програма, що працює згідно з підходом “навчання через співпрацю” 
та підтримує соціальні зміни, що здійснюються інструментами культури. Ця 
платформа дає можливість ініціаторам та ініціаторкам проектів розвинути нові 
навички, спробувати інновативні практики та отримати доступ до професійних 
міжнародних мереж. 

Tandem пропонує простір для створення сталих партнерств, які 
зростають на спільних цінностях

Нашою візією є поява мереж креативних спільнот, що народжуються завдяки 
програмі. Наша місія полягає в підтримці довготривалого ефекту їхніх зусиль. Для 
нинішнього раунду програми Tandem Ukraine ставить собі за мету підтримати 
новачків, що лише розпочинають роботу на міжнародній культурній сцені, і 
разом із тим надати більш досвідченим акторам можливість перевинайти свої 
ролі. Формат програми запрошує учасників та учасниць установити контакт з 
новими та наявними стейкхолдерами “на місцях” та водночас налагодити 
довготривалі зв’язки з міжнародними партнерами.

4 – 8 червня 
2019

червень – жовтень 2019

жовтень 
2019

листопад 2019 – травень 2020

червень 
2020до 15 квітня

2019



ЯКЩО КОРОТКО, 
ТО МИ ПРОПОНУЄМО:

Три міжнародні зустрічі, що включатимуть навчальні сесії обміну з колегами та 
воркшопи експертів;

10-денні робочі стажування в обраній партнерській організації/організаціях в Україні;

можливість дослідити та випробувати ідею проекту з локальними та міжнародними 
партнерами;

методології та інструменти, що підтримують професійний та організаційний розвиток;

менторську підтримку протягом усього циклу програми;

доступ до зростаючої мережі з понад 500 європейських культурних ініціатив;

повернення дорожніх витрат та витрат на проживання протягом зустрічей та 
стажувань.

представляєте новостворену або вже усталену культурну ініціативу, 
державну інституцію, (громадську) організацію або соціально активний 
бізнес;

базуєтеся в Україні або сусідніх регіонах, наприклад, Причорноморському, 
Східній Європі, країнах Балтики або Балканах*;

маєте чітку ідею того, що можете запропонувати та чого можете 
навчитися завдяки (міжнародному) партнерству;

готові залучатися в процеси інтенсивного навчання на міжнародному 
рівні, у рефлексії та інновації, що вимагають відкритості та гнучкості;

маєте можливість приділити програмі щонайменше вісім робочих тижнів 
протягом одного року;

здатні спілкуватися англійською, українською або російською та маєте 
можливість бути присутнім чи присутньою на кожній зустрічі, що 
зазначена в часових рамках програми.

TANDEM UKRAINE 
ПІДХОДИТЬ ВАМ, ЯКЩО ВИ:

Для участі в цьому раунді програми можете подавати заявки як із наявним 
локальним та/або міжнародним партнерством, так і без заздалегідь 
сформованого партнерства. Це не впливатиме на шанси бути відібраними 
до участі. Всі партнери мають подавати заявки на участь окремо. 



Програма Tandem Ukraine була розроблена Європейською культурною фундацією (European Cultural 
Foundation) та спілкою MitOst e.V. за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в рамках 
програми “Діалог для змін”.

ЩО ДАЛІ?
Залежно від якості заявки та потенціалу сумісності ми запросимо на партнерський 
форум збалансовану вибірку з 32 учасниць і учасників (максимум). Про результати 

відбору повідомимо протягом другого тижня травня 2019 року.

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ?
Напишіть Моніці на tranchych@mitost.org

або ж відвідайте розділ FAQ

ЯК ПОДАТИСЯ?
Дізнайтеся більше про Tandem

Подайте заявку онлайн

Дедлайн: 
понеділок, 15 квітня 2019 (23:59 CET)

https://www.tandemforculture.org/
https://www.dropbox.com/s/54opv61t0nz6o6t/TDUA_2019_FAQ.pdf?dl=0
https://www.tfaforms.com/4728668



