
 

 

 

 

Проект "Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для збереження природи та екологічної освіти" виконується 

Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з Адміністрацією Марамуреського національного гірського парку 

(Румунія), Відділом регіонального розвитку та будівництва Долинської районної  державної адміністрації та Вигодською 

селищною радою (Україна) і співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 (www.huskroua-cbc.net).   

Період реалізації проекту: 1 жовтня 2019 – 30 вересня 2021. Загальний бюджет проекту - 672,333.53 Євро 

Офіс проекту в Україні: вул. Дністровська, 26, Івано-Франківськ, 76018.: +38 0342 720232, e-mail: office@taif.org.ua, 

www.taif.org.ua 

22 червня 2020 р. 

Оголошення про відбір кандидата (кандидатки) на посаду асистента 

проекту 

Туристична Асоціація Івано-Франківщини оголошує відбір кандидата (кандидатки) на 

посаду асистента проекту «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для 

збереження природи та екологічної освіти» (надалі – Проект) на умовах зайнятості на 50% 

робочого часу. 

Проект виконується Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини за співфінансування 

ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-

Україна на 2014-2020 роки. Партнерами проекту в Україні є Відділ регіонального розвитку 

та будівництва Долинської районної державної адміністрації та Вигодська селищна рада 

Долинського району Івано-Франківської області, а в Румунії – Адміністрація 

Марамуреського гірського природного парку. Проект триватиме до жовтня 2021 року, а 

територія його реалізації охоплює Івано-Франківську область України та повіт Марамуреш 

Румунії. 

Метою Проекту є сприяння збереженню карпатських лісів  через модернізацію 

екологічної освіти. Діяльність проекту буде спрямовано на пілотування Карпатських лісових 

шкіл, що дозволить впровадити у позашкільне навчання школярів інтерактивні компоненти, 

також в його рамках планується збагатити екологічні знання мешканців та гостей цільових 

регіонів. Більше інформації про діяльність Проекту та організацію-виконавця - за 

посиланням. 

Основні обов’язки асистента Проекту: адміністративна підтримка команди Проекту, 

координація використання ресурсів для впровадження Проекту, підготовка та організація 

подій та заходів, передбачених планом впровадження Проекту; підготовка відповідної 

звітної документації; забезпечення діяльності робочих структур Проекту (наглядового 

комітету та робочої групи): планування зустрічей, підготовка роздаткових матеріалів, 

ведення протоколів, забезпечення зворотного зв’язку з учасниками тощо; підготовка 

інформаційних матеріалів, закупівель необхідних матеріалів для проведення заходів; 

забезпечення ведення діловодства в рамках Проекту: підготовка і розповсюдження 

кореспонденції, проекти доповідей, звітів тощо, необхідних для роботи менеджера та 

координатора Проекту; робота з персоналом, експертами Проекту та бенефіціарами для 

підготовки звітів за Проектом відповідно до вимог та із залученням усіх сторін; надання 

підтримки партнерам Проекту у процесі досягнення його цілей та забезпечення 

регулярного спілкування з ними, в т.ч. електронними засобами; допомога у виконанні 

комунікаційного плану Проекту, підготовці інформаційних та презентаційних матеріалів 

та проведення презентацій про діяльність Проекту; забезпечення розміщення інформації 

про Проект на сторінках ТАІФ в мережі інтернет та соціальних медіа; відстеження 

публікацій у ЗМІ з дотриманням правил візуальності Програми; виконання інших завдань 

на вимогу менеджера проекту. 

http://www.huskroua-cbc.net/
mailto:office@taif.org.ua
https://taif.org.ua/news/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bb%d1%96%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/
https://taif.org.ua/news/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bb%d1%96%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/


 

 

 

Проект "Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для збереження природи та екологічної освіти" виконується 

Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з Адміністрацією Марамуреського національного гірського парку 

(Румунія), Відділом регіонального розвитку та будівництва Долинської районної  державної адміністрації та Вигодською 

селищною радою (Україна) і співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 (www.huskroua-cbc.net).   

Період реалізації проекту: 1 жовтня 2019 – 30 вересня 2021. Загальний бюджет проекту - 672,333.53 Євро 

Офіс проекту в Україні: вул. Дністровська, 26, Івано-Франківськ, 76018.: +38 0342 720232, e-mail: office@taif.org.ua, 

www.taif.org.ua 

Вимоги до кандидата: закінчена середня професійна чи вища освіта (бакалавр), стаж 

роботи за фахом / досвід виконання функцій асистента проектів – не менше 1 року; 

креативність, комунікабельність, вміння працювати в команді, відповідальність та 

наполегливість у виконанні поставлених завдань; навички аналізу, узагальнення та 

планування; здатність визначати пріоритети у роботі, та приймати рішення; 

організаторські здібності; презентаційні та переговорні навички, зокрема вміння 

ефективно переконувати та створювати довірливі та прозорі стосунки з партнерами. 

Додаткові навички: комп’ютерна грамотність (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, 

пошукові системи, Інтернет тощо.); вміння використовувати сучасні засоби зв’язку 

(Інтернет, телефон, факс тощо); відмінні письмові та усні навички спілкування; відмінні 

знання ділової української мови; добре володіння письмовою та усною англійською 

мовою. 

Переваги від роботи: долучення до дружної та ініціативної команди; робота в 

міжнародному проекті, виняткові можливості професійного вдосконалення й підвищення 

кваліфікації в межах країни й за кордоном; участь в унікальних міжнародних та локальних 

заходах; конкурентна заробітна плата. 

Кандидатів, які зацікавилися вакансією, просимо подати свої резюме, що 

відображають необхідний досвід в електронній формі на адресу office@taif.org.ua з 

зазначенням у темі листа: «А проекту_053» або занести особисто до офісу проекту за 

адресою: м. Івано-Франківськ, вулю Дністровська, 26 офіс 12. Контактна особа – керівник 

проекту Шевчик Роман Йосипович (тел. +38 0503734786). Кінцевий термін отримання 

резюме: 3 липня 2020 року. Після цієї дати обраним кандидатам буде повідомлено дату 

проведення співбесіди для персонального знайомства з кандидатом (кандидаткою) та 

прийняття кінцевого рішення щодо відбору. 

 

Цей документ підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Програми транскордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки. Його зміст є виключною 

відповідальністю ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» і в жодному разі не може вважатись таким, 

що відображає позицію Керуючого Органу/ Спільного Технічного Секретаріату чи Європейського Союзу. 
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