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Керівникам ВНЗ, закладів 
передвищої та професійно-технічної 
освіти 

 
Шановні колеги! 

 
Користуючись нагодою, висловлюємо вам щиру подяку за сприяння впровадженню 

проєктів та програм щодо розвитку потенціалу молоді міста та особистий внесок у 
розвиток освітньої реформи у м. Маріуполі.  

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири 
агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної 
рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі 
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 
спільно з імплементуючими локальними партнерами – Управлінням молоді та спорту 
Маріупольської міської ради, «Маріупольською Спілкою Молоді», «Фондом розвитку 
Маріуполя», Центром «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та 
громадською організацією «Рада жінок Донеччини», яка реалізує спеціальну 
освітню програму Skills Lab 2020 за напрямками «Шлях до успіху» та 
«Самозайнятість». 

Цільова аудиторія програм – молоді люди віком від 15 до 24 років. Метою програми 
«Шлях до успіху» є розвиток да вдосконалення навичок, що затребувані на сучасному 
ринку праці. Програма «Самозайнятість» спрямована на розвиток та вдосконалення 
компетенцій, які необхідні для створення успішної власної справи.  

Протягом навчання за програмою «Шлях до успіху», учасники та учасниці 
дізнаються, як знайти роботу своєї мрії, скласти взірцеве резюме, що потрібно знати для 
успішної співбесіди, як раціонально планувати робочий час, щоб досягти успіху та що таке 
критичне мислення і чому це важливо. 

В межах програми «Самозайнятість» учасники отримають знання з особливостей 
розроби та створення власного бізнесу, розглянуть правові та фінансові питання 
підприємницької діяльності, дізнаються, як написати бізнес-план: від ідеї до реалізації, для 
чого потрібна маркетингова стратегія та як її скласти. 

Заняття будуть проходити в онлайн-режимі. 
Просимо Вас сприяти розповсюдженню інформації серед Ваших студентів 

щодо можливості участі у даному заході та реєстрації на нього. 
Посилання на реєстрацію у програмі Skills Lab 2020 за напрямками «Шлях до 

успіху» https://cutt.ly/QtyZz0R  та «Самозайнятість» https://cutt.ly/AtyZq20. 
Візуальний супровід для розповсюдження інформації щодо реєстрації – у додатках 

до цього листа. 
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз 

(ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 
 
З повагою,  
Генеральний директор                                                              Тетяна Ломакіна 
 

 

Виконавець: Маркович Дар’я, Телефон: +38 (098) 300 68 94 
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