
Криза – це час не тільки викликів для медіа та громадян-
ського суспільства, а й вікно можливостей.

Для медіа – це нові теми, нестандартні рішення, пошук 
доречної подачі інформації. А для нас усіх – можливість 
розібратися в потоці новин і ефективно користуватися 
каналами комунікації. Бути не тільки реципієнтом, а й 
позитивно впливати на суспільство.

Цікаво? Що ж, тоді ця програма для тебе! Разом з тре-
нерами та тренерками з України та Німеччини, а також 
редакторами регіональних медіа ти будеш вчитися жур-
налістським навичкам і створювати свої перші мультиме-
дійні історії, які повинні бути почуті.

СЕРІЯ МЕДІАТРЕНІНГІВ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ХОЧЕ СПРОБУВАТИ СЕБЕ В 
ЖУРНАЛІСТИЦІ

ДЕДЛАЙН 17 ЧЕРВНЯ

СЕРПЕНЬ/
ЖОВТЕНЬ

П’ЯТЬ
МІСТ

30 ГОДИН
ЛЕКЦІЙ

УЧАСТЬ
БЕЗКОШТОВНА

КОМУНІКАЦІЯ
ПІД ЧАС КРИЗИ
ВІД ПРОБЛЕМИ ДО РІШЕННЯ



ДЛЯ КОГО ЦЕЙ 
ПРОЕКТ?

Тобі від 16 до 36 років. Ти живеш в Україні. Особливо че-
каємо заявок із Закарпатської, Дніпропетровської, Полтав-
ської, Сумської та Львівської областей.

Ти цікавишся медіа та розвитком громадянського суспіль-
ства, але, увага: ти НЕ професійний/а журналіст/ка.

Участь безкоштовна (проживання, транспорт, харчування).

Якщо у тебе виникли питання – пиши сюди ukraine@n-ost.org.

I ЕТАП. Ти береш участь в одному з 3-денних тренінгів в
Сумах (8-10 серпня) або в Дніпрі (12-14 серпня), або в
Полтаві (22-24 серпня), або в Ужгороді (26-28 серпня).

II ЕТАП. Ти береш участь в 4-денному тренінгу у Львові (7-
10 жовтня).

Кожен учасник ОБОВ’ЯЗКОВО повинен взяти участь у
двох етапах програми. Робочі мови програми: українська/
російська.

ТРЕНІНГИ

ВИТРАТИ

КОНТАКТИ

... задуматися про кризи в суспільстві, запитувати і шукати 
рішення?
... дізнатися, що таке solution journalism і ефективна комунікація?
... навчитися основам написання текстів і їх візуалізації, 
фото і відео?
... розробити мультимедійний блог і навчитися просувати 
свої матеріали в соцмережах?
... побачити, як живуть регіональні медіа і як працює 
newsroom?
... ділитися досвідом один з одним і отримувати нові знання 
від профільних експертів?
... і, нарешті, – подорожувати країною, знайомлячись з 
учасниками з інших регіонів?

ЧИ ТИ
ГОТОВИЙ/А... 

ФОРМУЛЯР
ЗАЯВКИ

Формуляр заявки можна знайти тут:
www.tiny.cc/mediaworkshop.
Дедлайн подачі заявки – 17 червня.

www.tiny.cc/mediaworkshop
www.tiny.cc/mediaworkshop


n-ost – міжнародна мережа журналістів і ме-
діаініціатив з ЄС і Східної Європи
www.n-ost.org

Проект фінансується з коштів Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки 
Німеччини.

Медіатренінг є частиною програми
Civil Society Cooperation, яка націлена
на розвиток співпраці між організаціями
громадянського суспільства в Німеччині,
країнах Східного партнерства і Росії.

Газета Лица (Дніпро)

Gazeta.ua (Полтава)

Online-media ZAXID.NET (Львів)

Ужгородський прес-клуб (Ужгород)

Сумський прес-клуб (Суми)

ОРГАНІЗАТОРИ

ДОНОР

Важливо! Організатори забезпечують учасникам безпечні умови 
роботи (захист від Covid-19) під час тренінгу. Тренінг відбудеться 
тільки в тому випадку, якщо це не буде заборонено умовами каран-
тину.

Будьте здорові і заповнюйте анкету!

https://www.n-ost.org/
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