
Програма кризового лідерства

Розвиньте свої лідерські навички, щоб 
ефективніше діяти в умовах кризи,  
і отримайте корисні знання про систему 
реагування на катастрофи

Місце проведення: онлайн-формат і триденний очний семінар у Польщі.

Тривалість: вісім тижнів. 

Дати: другий набір починає навчання 23 січня 2023 р.

Право на участь: цей курс призначено для людей, що активно працюють над відповіддю на кризу в 
Україні, а також мають досвід роботи в умовах конфліктів, катастроф або криз тривалістю від трьох 
місяців до трьох років. 

ОГЛЯД КУРСУ
Програма кризового лідерства надає людям, 
що безпосередньо беруть участь у подоланні 
кризи в Україні, нові можливості навчання для 
зміцнення лідерських навичок. Цей оптимізований 
курс передбачає активну взаємодію учасників і 
орієнтований на практичні аспекти. Він надає знання 
для кращого розуміння та використання системи 
реагування на катастрофи, а також допомагає 
набути лідерських навичок у певній ролі. Ця коротка 
програма принесе практичну користь тим, хто 
працює в організаціях громадянського суспільства, 
міжнародних чи місцевих неурядових організаціях, 
державних органах або просто як волонтер, адже 
набуті навички можна негайно застосувати в роботі.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС
Завдяки участі в цій програмі ви: 
•  дізнаєтеся, як впливати на донорів і як 

працюють міжнародні канали фінансування, 

що допоможе вам і вашій команді розширити 
заходи реагування на катастрофу й подальшого 
відновлення;

•  навчитеся забезпечувати ефективне лідерство 
в контексті кризи, зокрема швидко приймати 
дієві рішення навіть за обмеженої інформації;

•  набудете навичок із планування сценаріїв і дій 
у непередбачуваних обставинах для реалізації 
в умовах кризи якісних програм із можливістю 
звітування;

•  поглибите свої знання про міжнародну 
структуру гуманітарної допомоги й про те, як 
ефективно залучати її та координувати з нею 
свою роботу в контексті кризи в Україні;

•  дізнаєтеся про гуманітарні принципи, цінності 
та етику, а також про проблеми, що виникають 
під час їх утілення в життя;

•  навчитеся розуміти нові тенденції й проблеми 
гуманітарного сектору, зокрема щодо 
локалізації.

Тетяна Костей (праворуч) — 32-річна учасниця 
неприбуткової організації JCI Ungheni, волонтерка на 
прикордонному переході між Молдовою та Румунією, що 
розташований у селі Скулень. Фото: ООН Жінки/ООН 
Жінки в Молдові (CC BY-NC-ND 2.0) 



СТРУКТУРА КУРСУ 
Програма кризового лідерства складається з коротких практичних курсів у гнучких форматах, що 
дає змогу задовольнити потреби людей, які працюють безпосередньо над відповіддю на кризу та 
відновленням. Ви приділятимете онлайн-навчанню три години на тиждень у зручний для вас час, 
зокрема кожні два тижні братимете участь у сеансі наживо, щоб поспілкуватися з викладачами й іншими 
слухачами. Після цього ми запросимо вас на триденний очний семінар у Польщі для інтенсивного 
навчання й налагодження контактів з однодумцями та відповідними організаціями. 

Примітка. Курс викладається англійською мовою. У майбутньому ми пропонуватимемо програми польською 
та українською мовами, а триденний інтенсивний модуль можна також буде пройти в Україні або Румунії.

ПРО ОРГАНІЗАТОРА КУРСУ   
Програму кризового лідерства розробила 
організація «Центр гуманітарного лідерства» 
(Centre for Humanitarian Leadership, CHL), 
яка спеціалізується на навчанні лідерів у 
сфері гуманітарної допомоги та відповіді на 
кризи. З 2011 р. CHL допомогла розвинути 
лідерські навички сотням людей, залучених 
до подолання наслідків катастроф, 
використовуючи свою провідну Програму 
гуманітарного лідерства та Сертифікат 
про проходження курсу з гуманітарного 
лідерства, який видається в партнерстві з 
Університетом Дікіна (Мельбурн, Австралія).  

ПРАВО НА УЧАСТЬ, ОПЛАТА Й ВИМОГИ 
ДО ЗАЯВКИ
Програма кризового лідерства — це розрахований на 
вісім тижнів курс для людей, що мають досвід роботи 
в умовах конфліктів, катастроф або криз тривалістю 
від трьох місяців до трьох років. Він безкоштовний 
для більшості учасників, які активно працюють над 
відповіддю на кризу в Україні та мають досвід, що 
відповідає вимогам. Співробітників міжнародних 
неурядових організацій ми просимо зробити внесок 
за участь у програмі на суму 400 доларів США та 
оплатити витрати на поїздку  
на інтенсивний модуль очного навчання.

Ми приймаємо заявки онлайн до 13 грудня 2022 р. 
Ви маєте заповнити онлайн-форму, у якій надасте 
відомості про себе та свій досвід роботи, додати до 
заявки коротке обґрунтування й завантажити резюме. 

У навчальній групі лише 30 місць, тож покваптесь, 
щоб устигнути. 

Подати заявку можна на сайті  
Центру гуманітарного лідерства  
за цим посиланням:  
https://bit.ly/CHL_CLP

Програму кризового лідерства реалізовано за підтримки Академії гуманітарного лідерства (Humanitarian Leadership Academy, HLA) і організації Save the Children в Австралії.
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