
     STUDY TOURS TO POLAND   

 

Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд «Лідери змін» та Фонд «Боруссія» оголошують набір для мотивованих, активних 
молодих людей з Білорусі, Молдови, Росії та України на участь у Програмі Study Tours to Poland (STP). STP – це півтора тижня інтенсивної 
пізнавальної програми в міждународній групі однодумців, підчас котрої учасникам надається можливість отримати нові знання та 
навички, познайомитися з цікавими людьми, відвідати розвиваючі заходи. STP – це не тільки новий досвід, але і передача власного. На 
відпочинок не залишається багато часу, але спільний час, проведений з іншими учасниками, організаторами та волонтерами дає 
можливість пізнати ближче ровісників з сусідніх країн та знайти нових друзів. 

Для участі в STP кандидати проходять відбір на конкурсній основі. 

У Програмі Study Tours to Poland можуть взяти участь студенти вищих навчальних закладів, які успішно поєднують навчання з 
позастудентською діяльністю своїх вузів або є ативістами громадських/молодіжних організацій, волонтерських рухів і тд. 

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам: 

I. Бути громадянами Білорусі, Молдови, України або Росії 
II. Мати від 18 до 21 років (кандидати народжені в період від 1 липня 1998 до 31 грудня 2001 р., громадяне Молдови від 1 січня 1998 

до 31 грудня 2001 р.) 
III. Навчатися у вищих навчальних закладах Білорусі, Молдови, України та Росії (у Воронезькій, Ленінградській, Калінінградській, 

Московській, Новгородській областях і містах Москва та Санкт-Петербург) 
IV. Мати дійсний закордонний паспорт (термін дії паспорту повинен бути щонайменше до 30 вересня 2020 р.) 
V. Не брати раніше участі у Програмі Study Tours to Poland 

Кандидати проходять відбір на конкурсній основі. 

Заявки від кандидатів приймаються до 6 січня 2020 р. включно.  

Інформацію про результати конкурсу кожен з кандидатів отримає індивідуально до 15 лютого 2020 р. на поданий в заявці e-mail.  
Візити відбуватимуться в квітні і травні 2020 р. (конкретні дати участі будуть повідомлені Прийнятим учасникам індивідуально). 

Тривалість візиту -  дo 12 днів. 

Під час візиту учаснику забезпечується: проживання та харчування, відшкодування витрат на проїзд, допомога в отриманні безоплатної 
візи на термін участі в Програмі. 

Процедура подачі заявок безкоштовна! 

Засади участі в STP знаходяться тут: http://stp.studytours.pl/ua  

 


