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Рамкова програма вебінару:
Спікер: Іван Кульчицький, Президент ГО АЄІ, керівник НКП “Інформаційні та комунікаційні технології”.
Буде представлено джерела інформації про конкурси за тематиками цифрова демократія та відкрите
урядування, алгоритм пошуку партнерів, процедури подання заявок та реалізації проєктів.

Спікер: Дмитро Хуткий, Науковий співробітник із цифрового урядування, Інститут
політичних студій ім. Йохана Шютте, Кафедра ЕРА з е-врядування та цифрових
публічних послуг, Університет Тарту, Естонія (https://www.khutkyy.com/)
Здобув ступінь кандидата соціологічних наук в Інституті соціології Національної
академії наук України та викладав курси з соціології у Національному університеті
«Києво-Могилянська академія». Після цього завершив міжнародні програми в Австрії,
Естонії, Італії, Німеччині, Польщі, Сполучених Штатах, Фінляндії та Швеції, вивчаючи
форми демократичної участі в умовах сучасних глобальних трендів.
Дмитро представить свій досвід успішної заявки на індивідуальний грант у сфері цифрової
демократії та відкритого урядування, а також більш детально представить особливості різних
проєктів у цій сфері

Даний вебінар є одним із серії вебінарів, які ми проводимо в рамках проєкту «Як знайти власний
шлях до успіху у програмах ЄС для реалізації цифрових інновацій», який підтримано Європейським
Союзом та Міжнародним Фондом «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту
EU4USociety.

Деталі та реєстрація за посиланням.
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Меблева компанія «ФАВОРІС» розробляє та виготовляє сучасні м’які
меблі, що можуть задовольнити вибагливі смаки покупців,
гарантуючи високу якість та доступну ціну своєї продукції. Заснована у
2011 році, компанія стрімко розвивається, оновлює свій асортимент та
вдосконалює технічну базу.

Меблі «Фаворіс» вдало поєднують в собі якість, функціональність,
стиль, ціну та комфорт. Ми постійно працюємо над удосконаленням
виробничого процесу задля отримання меблів високого класу. Усі наші
меблі – ручної роботи, оскільки машини не можуть замінити людини,
її почуттів, поглядів, смаків, прогресивного дизайну, які ми втілюємо у
нашій продукції.

Меблі допоможуть підкреслити
індивідуальний стиль інтер’єру та
стануть
улюбленим
місцем
відпочинку
і
гарантуватимуть
здоровий та комфортний сон.

Меблі «Фаворіс» – якість в додаток до стилю!
http://favoris.com.ua/
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Онлайн-курс з комплаєнсу

Відтепер кожен бажаючий може навчитися ефективно та швидко
перевіряти компанії, мінімізуючи власні ризики. Компанія YouControl
запустила безкоштовну навчальну онлайн-програму "Комплаєнс". Курс
написаний
фахівцями-практиками:
юристами,
адвокатами,
працівниками банківських установ, державних органів. Крім уроків,
підготовлених українськими спікерами, є заняття від спеціалістів
комплаєнс-відділів іноземних компаній: Великобританії, Канади,
Вірменії.

Комплаєнс – тема майбутнього для бізнесу
Уроки курсу підготували вже понад 20 експертів: українські та міжнародні спеціалісти з
різних компаній та установ, комплаєнс-офіцери, керівники профільних напрямків.
Програма складається з теоретичного та практичного модуля. Уроки від іноземних
спеціалістів винесені в окремий блок. Фінальний етап кожного заняття для
зареєстрованих користувачів системи YouControl – оцінка отриманих знань та
проходження тестування. У ньому містяться питання і завдання по темі уроку.

Деталі та реєстрація за посиланням.
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Експерти програми Горизонт Європа, за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки
України запланували проведення серії вебінарів до кінця року, які стосуються участі у
програмі Горизонт Європа
✅1-ий вебінар заплановано на 23 листопада 2021 р. (поч. о 15:00).
Тема: «Горизонт Європа: з чого почати»,
✅На вебінарі буде представлено питання щодо структури, умов участі та критеріїв
оцінювання проєктних пропозицій програми Горизонт Європа.
✅ Участь безкоштовна, але потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.
✅Спікери: Національні контактні пункти програми Горизонт 2020, які будуть діяти у
програмі Горизонт Європа за такими напрямами:
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) - Галина Лазько
Health - Таїсія Симочко
Digital, Industry and Space - Іван Кульчицький, Любомир Никируй
Climate, Energy and Mobility - Артур Воронич
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment - Таїсія Симочко
European Institute of Innovation and Technology (EIT) - Іван Кульчицький
Модератори: І.Кульчицький, А.Воронич
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Зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України
в Турецькій Республіці Василем Боднаром (онлайн)

🔔 Запрошуємо представників українських компаній
на онлайн-зустріч з Послом України в Турецькій Республіці.
Офіс бізнес-омбудсмена Львівської міської ради спільно з Посольством України в
Турецькій Республіці за підтримки Ради експортерів та інвесторів при МЗС України та
Офісу з розвитку підприємництва та експорту запрошує підприємців-експортерів
м.Львова та регіону взяти участь в онлайн-зустрічі з Послом України в Турецькій
Республіці Василем Боднаром.
Тема заходу – «Вихід на ринок та особливості ведення бізнесу в Туреччині».
Під час події у Вас буде можливість:
✔️ безпосередньо проконсультуватися з українськими дипломатами, бізнесменами-практиками та
експертами щодо особливостей виходу на турецький ринок;
✔️ отримати поради та практичні рекомендації щодо специфіки ведення бізнесу;
✔️ обговорити перспективи збільшення присутності вітчизняних товарів і послуг на ринку Туреччини
✔️ взяти участь в сесії питань та відповідей.
Цільова аудиторія: компанії м. Львова та регіону, зацікавлені в експорті до Туреччини
Коли: середа, 24 листопада 2021 року, 14.00-16.00 год.
Місце: платформа ZOOM
Вартість: безкоштовно
Посилання на ZOOM-зустріч та програма заходу будуть надіслані зареєстрованим учасникам
додатково.

📍Зареєструватись можна за посиланням:
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Книга «Книга 12 правил життя. Як побороти хаос»
Джонатан Пітерсон
Чесноти
не
можна
підмінити
толерантністю, а відсутність чітких
моральних ідеалів пояснити повагою до
думки інших, переконує канадський
психолог Джордан Пітерсон. За його
словами, людям потрібна система
цінностей, яка допомагає наповнити
життя сенсом, боротися із безнадією,
відчаєм та хаосом. Кілька років тому
Пітерсон почав активно спілкуватися на
популярному сервісі Quora. Якось у
відповідь на запитання одного з
користувачів «Що найкориснішого про
життя мусить знати кожен?» він описав
правила, якими має керуватися людина.
Ці
правила
стали
надзвичайно
популярними, а його лекції та виступи
спровокували серйозну суперечку в
інтелектуальних колах світу.

Книжка для всіх, хто цікавиться соціальними процесами, і тим, як вони
впливають на наше життя. Чому ця книжка У пропонованій книжці Пітерсон
представляє свої контроверсійні ідеї у вигляді мотиваційних порад,
підкріплюючи їх аргументами з біології, літератури, міфології, психології.
Автор критикує покоління «двотисячних» за нігілізм, наголошує на розвитку
індивідуальності, а також переконує - головне правило життя полягає у тому,
що кожна людина мусить узяти на себе максимально посильну
відповідальність за власне життя, суспільство і світ. Про автора Джордан
Пітерсон - професор психології, клінічний психолог. Викладав у
Гарвардському університеті. Зараз працює в Університеті Торонто. Автор
наукових праць про природу креативності та особистість людини.
Видавництво «Book Chef» детальніше про книги за посиланням.
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