
«Просування реформ в регіони» 
Проект фінансується Європейським Союзом 

 

ПРОГРАМА 
 

«Відповідальна мобільність:  
як і про що інформувати громадян для безпечних поїздок до країн ЄС» 

27-29 квітня 2017 року, конференц-зала готелю «Львів» 

м. Львів, просп. В'ячеслава Чорновола, 7 

 

27 квітня, четвер 

14:00-22:00 Заїзд учасників  

 

День 1. (28 квітня, п’ятниця) 

08.20–09.20 Сніданок 

09.20–09.40 Реєстрація учасників 

09.40–10:10 Вітальне слово  

Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів» 

Рафал Вольський, Генеральний консул Республіки Польща у Львові 

Павел Пешек, Генеральний консул Чеської Республіки у Львові 

10.10–10.40 Знайомство учасників і презентація проекту 

10:40–11:30 «Громадянська відповідальність: комунікація безвізового режиму у контексті 

зовнішньо- та внутрішньополітичних безпекових викликів» 

Володимир Горбач, тренер, політичний аналітик 

11:30–12:20 «Практична імплементація положень Угоди про Асоціацію в контексті 

мобільності та реформ у рамках Плану дій з візової лібералізації. Візовий 

діалог Україна-ЄС як «історія успіху» 

 

Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів» 

12:20–12:40  Кава-пауза 

12:40–13:40 Обговорення з представниками ДМС і ДПСУ основних змін у роботі цих органів, 

що пов'язані із управлінням кордонами і видачею документів нового зразка, та 

типових проблем, з якими вони стикаються 

представник ДМСУ 

представник ДПСУ 

13:40–14:30 Презентація та обговорення серії путівників «Подорожуй відповідально»: 

оформлення біометричних документів, правила подорожування, навчання, 

працевлаштування в ЄС, негативні наслідки їх порушень 

Катерина Кульчицька, аналітик ГО «Європа без бар’єрів» 



«Просування реформ в регіони» 
Проект фінансується Європейським Союзом 

14:30–15:30 Обід 

15:30–16:30 Репетиція інтерактивної гри «Смарт-поїздка» 

16:30–17:30 Робота у групах: 

Консультування громадян України з питань мобільності та подорожування 

до ЄС. Реагування на поширені міфи та стереотипи щодо безвізу 

Модератор: Володимир Горбач, тренер, політичний аналітик 

17:30–17:45 Кава-брейк 

17:45–18:30 Відкрита дискусія 

Питання до обговорення:  

Як сприяти законній мобільності громадян? 

Як запобігати нелегальній міграції та торгівлі людьми? 

Як сприяти легалізації українських мігрантів, які вже незаконно 

перебувають у ЄС? 

19:00 Прогулянка містом 

20:00 Вечеря. Неформальне спілкування. 

 

День 2. (29 квітня, субота) 

08.20–09.20 Сніданок 

09.20–09.40 Реєстрація учасників 

09.40–11.30 Робота у групах: 

Розробка Плану дій з посилення інформаційної кампанії у своєму регіоні 

Модератори – Азіз Демірджаєв, Ірина Сушко, Володимир Горбач, Катерина 

Кульчицька 

11:30–11:50 Кава-брейк 

11:50–13:30 Презентація та обговорення розроблених Планів інформкампанії 

13:30–14:00 Підведення підсумків та завершальне слово організаторів та учасників 

Ірина Сушко - виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів» 

Володимир Горбач, тренер, політичний аналітик 

Катерина Кульчицька, аналітик ГО «Європа без бар’єрів» 

Підписання Меморандуму щодо співпраці громадських організацій – учасників 

тренінгу 

14.30  

 

Обід 

Від’їзд учасників  

 


