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Аплікаційна форма 
(просимо заповнювати зазначені поля англійською та українською мовами)

Персональні дані апліканта
Прізвище

ім‘я та по-батькові

Family Name

First Name

Дата народження

Стать
 жіноча

 чоловіча
Контактна адреса
Вулиця, будинок

Місто, селище

Область, район, індекс

Телефон з міжміським кодом

Факс з міжміським кодом

E-mail

Веб-сторінка



Мовні навички 
Будь-ласка, відмітьте іноземні мови, якими володієте (1-основи, 2- розмовний рівень, 3-вільно)

      1.    Англійська                                  1                 2               3               

2.     ……………………………………..           1                2               3              
Чи маєте Ви спеціальні потреби, про які мають знати організатори? ( наприклад, спеціальні медичні потреби, дієти тощо)


Інформація про організацію
Повна назва організації

Скорочена назва організації

Адреса: 
вулиця, будинок

Місто, селище

Область, район, індекс

Телефон з міжміським кодом

Fax з міжміським кодом

E-mail

Веб-сторінка

Статус організації
 міська 	 обласна	 всеукраїнська	 міжнародна
Чи є організація членом Мережі проєвропейських організацій України
 так
 ні

Information about organisation
Full name 

Acronym (if appropriate)

Address 

Town

Region  

Будь ласка, коротко опишіть Вашу організацію
Яка мета діяльності Вашої організації? (українською)

What is the Aim of Your organization? (in English)



Які основні завдання? (українською)




What are the main objectives? (in English)



Яка цільова аудиторія Вашої організації? (українською)



What is the target group of your organisation? (in English)



(Який досвід Вашої організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції? (максимум 300 слів) (українською)





Please describe the experience of your organisation in implementing activities/projects in the field of European integration (300 words maximum) (in English)






В яких заходах Мережі проєвропейських організацій України Ваша організація брала участь як організатор або учасник?



Будь ласка, опишіть Вашу роль в організації
Які Ваші функції та завдання в організації?

В які проекти з європейської інтеграції Ви були залучені і які функції виконували?



Ваша мотивація та очікування від участі в семінарі

Вкажіть, будь ласка, чому Ви бажаєте взяти участь  в семінарі 



Заповнивши цю заявку на участь у практичному семінарі я:
  погоджуюсь брати активну участь у всіх етапах проекту
  підтверджую готовність організації, яку я представляю приймати участь у роботі місцевих робочих    груп з розробки планів дій та їх реалізації.

Аплікаційна форма має бути надіслана на електронну адресу Донецького молодіжного дебатного центру: HYPERLINK "mailto:debate@cent.dn.ua" debate@cent.dn.ua  з темою повідомлення "seminar CZ-UA"  не пізніше 18:00, 11 березня 2009 р.


