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ЦЕНТР МІЖРЕЛІГІЙНОГО ТА МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ "ЛІБЕРТАС",
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА УКУ, 

CENTER FOR INTERRELIGIOUS UNDERSTANDING

оголошують конкурс для кандидатів з України 
на участь у стипендійній

богословів,
релігійних та громадських діячів/активістів,
науковців та викладачів,
представників творчих професій (акторів, артистів, режисерів, письменників,
танцюристів, фотографів та ін.),
соціальних підприємців,
журналістів, блогерів, 
політиків та працівників місцевого управління/органів самоуправління,
соціальних працівників

ПРОГРАМА АДРЕСОВАНА ДО:

Програма "ДІАЛОГ" спрямована на підтримку індивідуального лідерського розвитку
амбітних, цілеспрямованих та активних українців у сфері міжрелігійної, міжконфесійної та/
чи міжкультурної комунікації. Вона також направлена на зміцнення стійкості лідерів
українського суспільства до сучасних викликів та їх спроможності до діалогу, даючи
можливість представникам релігійних верств населення, лідерам громадянського суспільства
та представникам культурного середовища працювати разом і розробляти нові підходи та
заходи, що перегукуються з їх світоглядними переконаннями та цінностями; застосовувати
нетворкінг, що базується на вірі та довірі задля здійснення трансформаційних заходів у своїх
громадах та середовищах.



сприяти молодим лідерам у реалізації наукових, творчих, мультикультурних розвідок у
сфері релігії та суспільства, 
налагоджувати співпрацю між релігійними громадами, церквами, науковцями, закладами
освіти і культури, медіа, соціальними установами тощо,
пропагувати людські та релігійні цінності зокрема, а також соціальне вчення Церкви,
посилювати роль діалогу в процесі соціальної згуртованості, єдності та взаєморозуміння.

Місія Програми – ділитися світовим досвідом освітніх трансформацій і інтеграції зі світовою
релігійною спільнотою крізь призму діалогу. 

Мета Програми – підтримка індивідуального розвитку амбітних і активних релігійних,
громадських та культурних лідерів України через вчення про діалог та інтеркультурну освіту.

Цілі і завдання:
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безкоштовні заняття з професійними лекторами, тренерами та менторами під час
інтеграційно-освітніх модулів та циклу лекцій/вебінарів,
фінансування на реалізацію м'яких індивідуальних/спільних проєктів учасників у розмірі
до 25 000 грн,
участь у додаткових наукових та культурних заходах у рамках Програми, 
проїзд до місць проведення інтеграційно-освітніх модулів, проживання та харчування,
медичне страхування на час інтеграційних зустрічей.

2 інтеграційно-освітніх тижневих блоків (період з червня по листопад 2022 року,
відібраних учасників буде повідомлено за місяць до початку кожного блоку), 
серії лекцій-вебінарів, 
періоду реалізації проєктів учасників, 
заключної лекції.

Подавати Заявку можуть лідери та експерти, що мають вищу освіту або навчаються на двох
останніх курсах ВНЗ і проживають на території України.

Запрошуємо кандидатів, зацікавлених у розвитку міжрелігійних, міжконфесійних та
культурних і міжкультурних ініціатив, підтримці демократії і громадянського суспільства в
Україні та у регіонах, які вони репрезентують. 

Буде відібрано до 15 учасників Програми.

Програма "ДІАЛОГ" триває 6 місяців та складається з: 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМИ "ДІАЛОГ":



відповідність цілям і меті Програми,
присутність культурного, міжкультурного, міжрелігійного або/та міжконфесійного
компонентів,
реалізація під час тривалості Програми,
максимально можливе відображення у соцмережах та ЗМІ,
цільова аудиторія (охоплення) від 100 осіб.

проживання на території України та можливість брати участь у заходах Програми,
навчання на 4-5 курсі навчального закладу і вище або вища освіта,
бажаний досвід професійної діяльності від 1 року.

Інтеграційно-освітні зустрічі

Це чотириденні навчально-розвиваючі блоки, що складаються з тренінгів, семінарів, лекцій
на теми, які сприятимуть реалізації мети Програми (розуміння релігії та релігійне розуміння,
промоція вчення митрополита Андрея Шептицького, культура і релігія, релігійне різноманіття
та діалог в Україні, стереотипи і упередження, комунікація і PR, мистецтво, стратегія,
соціальне підприємництво, аудіо та візуальна дидактика діалогу, робота над проєктами тощо),
а також інтеграція учасників, культурна програма. Підсумком першого навчального блоку
стане також затвердження стратегій проєктів учасників, які вони будуть реалізовувати в
рамках Програми.

Серія лекцій/вебінарів 

10 онлайн-подій – зустрічей з відомими українськими, американськими та італійськими
фахівцями у таких галузях як соціальне вчення Церкви, інтеркультурна освіта, промоція
загальнолюдських цінностей, релігія і нерелігійні переконання, рефлексивність, нетворкінг,
робота у соцмережах, конфліктологія і медіація, ідентичність та концепт, соціальна
відповідальність організацій та ін. 
Ці заходи відбудуться у період реалізації індивідуальних проєктів учасників, тому частину
часу відведено на поточну роботу з координатором Програми щодо їх реалізації.

Індивідуальні проєкти

Впродовж Програми учасник/-ця або об'єднання учасників/-ць реалізують власні так звані
м'які проєкти (наприклад: публікації, семінари, мініконференції, візуальний і відео/аудіоконтент,
арт-перформенси, воркшопи, тренінги, майстер-класи, виставки тощо), які будуть
профінансовані Програмою у розмірі до 25 000 грн кожен проєкт.

Вимоги до індивідуальних проєктів:

Обов'язкові вимоги до учасників Програми:
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активно працюють у сфері своєї професійної або громадської діяльності,
мають значні досягнення у своїй діяльності,
подадуть чітку ідею проєкту, якого хочуть реалізувати та яка відповідатиме меті і
завданням Програми,

Заповнена Анкета у форматі doc.
Копія диплому про закінчення вищої освіти або довідка про навчання на 4 чи 5 курсі чи на
магістерському курсі (довідка, завірена печаткою деканату).
Мотиваційне відео (до 1 хв з відповідями на запитання: «Чим для Вас є діалог?» та «Чому
Вас зацікавила наша Програма?»).
Додаткові документи, які, на Ваш погляд, можуть допомогти при відборі.

Перевагу буде надано кандидатам, які:

ЕТАПИ ВІДБОРУ ДО ПРОГРАМИ "ДІАЛОГ":
До 10 березня 2022 року - набір учасників Програми (заповнену Анкету слід надіслати
електронною поштою dialog.libertas@gmail.com до 23.59 за київським часом 09 березня 2022
року).

з 10 до 24 березня 2022 року - опрацювання Анкет та проведення співбесід онлайн з
претендентами Програми. 

Про результати відбору учасників електронною поштою буде повідомлено до 01.04.2022 року.

Необхідні документи:

Дедлайн подачі документів – 10 березня 2022 року!
 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!
 

Учасники Програми ДІАЛОГ-2021 та їх проєкти
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ЦЕНТР МІЖРЕЛІГІЙНОГО ТА МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ "ЛІБЕРТАС"
ПРОГРАМА "ДІАЛОГ"

E-MAIL: DIALOG.LIBERTAS@GMAIL.COM
КООРДИНАТОР ПРОЄКТУ – ЮРІЙ БУЛИК

WWW.UK.LIBERTAS.ORG.UA
 

КОНТАКТИ:
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https://uk.libertas.org.ua/projects/dialogue-program/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%96%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-2021/
https://uk.libertas.org.ua/category/projects/dialogue-program/

