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DELEGATION TO UKRAINE
Ambassador, Head of Delegation

Kyiv, 05 February 2021
Kyrylenko Pavlo
Head of Donetsk Regional State Administration

Subject:

Request to facilitate the dissemination of the information about the call for participation in
the educational project “EU Study Days” set up by the Delegation of the European Union
to Ukraine

Dear Mr. Kyrylenko,
The Delegation of the European Union to Ukraine has the pleasure to inform you about the launch of the 2021
“EU Study Days” educational project, which will take place between March and June 2021. The respective
call for participation in the project has recently been published by the Delegation (https://bit.ly/3aw9CwQ).
In order to ensure the wider distribution of this information and to attract a larger number of motivated
participants, the Delegation of the European Union would highly appreciate your support in disseminating this
abovementioned call for applications among the relevant entities in your region: universities, schools,
vocational training colleges, civil society and youth organisations, etc.
The EU Study Days is an educational project set up by the EU Delegation to Ukraine seven years ago. It
helps Ukrainian university students and graduates to get a deeper understanding of the European Union and
EU-Ukraine relations from key experts in the field The project also facilitates the establishment of a network
of young Ukrainians who will be able to share their experiences, implement joint EU-Ukraine initiatives, and
to become the drivers of EU-Ukraine rapprochement. Since 2013, the project has held more than thirty-two
week-long sessions in various cities across Ukraine. This year, 12 online modules are planned to be carried
out. Each module will include a webinar with the participation of the EU Delegation’s representatives, as well
as leading European and Ukrainian experts. Participants will also receive informational materials and will be
given an opportunity to test their knowledge by completing a quiz.
Further details can be discussed with Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation
to Ukraine (Victoria.DAVYDOVA@eeas.europa.eu) and/or the implementing organisation: NGO Youth
Alternative (contact person - Ludmyla Kudina, youth.alternative.ua@gmail.com).

Yours sincerely,

Matti Maasikas

[Неофіційний переклад]
Київ, 05 лютого 2021
Кириленку Павлу
Олександровичу
Голові Донецької
обласної державної
адміністрації
Стосовно: Запит про сприяння розповсюдженню інформації про відбір учасників освітнього
проєкту “EU Study Days” Представництва Європейського Союзу в Україні
Шановний пане Кириленко,
Представництво Європейського Союзу в Україні із радістю повідомляє про запуск освітнього проєкту
“EU Study Days”, що відбудеться у період із березня до червня 2021 року. Відповідне оголошення про
відбір учасників проєкту було нещодавно опубліковано Представництвом Європейського Союзу в
Україні (https://bit.ly/3aw9CwQ).
З метою подальшого розповсюдження цієї інформації, а також залучення більшої кількості
вмотивованих учасників, Представництво ЄС звертається до Вас із проханням надати підтримку у
розповсюдженні згаданого вище оголошення про відбір учасників серед відповідних установ у
Вашому регіоні: університетів, шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, громадянського
суспільства, молодіжних організацій тощо.
EU Study Days – це освітній проєкт Представництва ЄС в Україні, започаткований сім років тому.
Проєкт надає можливість українським студентам та випускникам дізнатися більше про Європейський
Союз і відносини між Україною та ЄС від провідних експертів у цій сфері. Проєкт також сприяє
створенню мережі молодих українців, де вони зможуть обмінюватися досвідом, втілювати спільні
ініціативи, а також стати рушійною силою зближення України та ЄС. Із 2013 року в межах проєкту
було проведено більше ніж 32 тижневі сесії у різних містах України. Цього року заплановано
проведення 12 онлайн-модулів. Кожен модуль передбачає вебінар за участі співробітників
Представництва ЄС, а також провідних європейських і українських експертів. Окрім того, учасники
отримають інформаційні матеріали та зможуть перевірити свої знання, склавши тест.
За додатковою інформацією можете звернутися до Вікторії Давидової, Радниці з питань преси та
інформації Представництва ЄС в Україні (Victoria.DAVYDOVA@eeas.europa.eu) та/або до організаціївиконавця проєкту: ГО «Молодіжна Альтернатива» (контактна особа – Людмила Кудіна,
youth.alternative.ua@gmail.com).
З повагою,

Матті Маасікас
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