
Конкурс для молодих людей на участь у серії тренінгів 

Чужа батьківщина: біженець в рідній країні 
Медіа-майстерня на тему «Переселенці зі сходу України 

та Криму» 

Чи готовий(-а) ти ...  

 … глибше замислитись і дискутувати про становище вимушених 
переселенців в Україні, ставити запитання і шукати відповіді на цю 
тему? 

 ... творчо та чуттєво розповідати суспільству про потреби 
вимушених переселенців, реалістично змальовувати їхні життєві 
ситуації та привертати увагу суспільства до їх проблем? 

 ... навчитись професійно фотографувати, проводити інтерв’ю та 
писати цікаві тексти? 

 … допомагати та активно брати участь у реалізації журналістського 
продукту – журналу «Вимушені переселенці»?  

 ... поміркувати про роль журналіста, ЗМІ та Web 2.0 в нашому 
суспільстві? 

 ... відвідати цікаві міста України та познайомитись там з молодими 
людьми з інших регіонів, обмінятися з ними досвідом? 

Якою буде наша програма?  
Разом з тренерами та експертами в галузі медіа з Німеччини та України 

учасники програми проаналізують становище вимушених переселенців та 

висвітлення цієї теми в ЗМІ та Web 2.0. Учасники отримають базові знання у 

галузі журналістики: починаючи з того, як знайти тему, зібрати матеріал, 

провести інтерв’ю, аж до техники журналістської фотографії та письма. 

Набуті знання та навички закріпляться завдяки власним проектам (в тому 

числі фотопроектам) учасників медіа-майстерні на тему вимушених 

переселенців. 

Під час третього етапу тренінгу, в рамках великого засідання редакції, на 

основі дискусій, своїх письмових матеріалів та фоторобіт участниками у 

співпраці з редакторами буде видано друкований журнал. Ми будемо 

спілкуватися про рубрики, заголовки, дизайн журналу, вести дискусії про 

зміст, редагувати тексти, вибирати кращі фотографії та багато іншого.  

Тренінги пройдуть у три етапи: 

І етап – ти береш участь у 4-денному тренінгу в Харкові (22 – 25 серпня 

2016) або Одесі (26 – 29 серпня 2016) 

ІІ етап – ти береш участь у 4-денному тренінгу у Чернівцях (7 – 10 жовтня 

2016) або у Львові (11 – 14 жовтня 2016) 

ІІІ етап –  участь у 4-денному тренінгу в Києві (4 – 7 листопада 2016) 

Обов’язковою є участь у  всіх трьох етапах проекту! Ми очікуємо активної 

співпраці під час, а також між тренінгами. Ми залишаємо за собою право 

виключити з тренінгів тих учасників, які не виправдають наших очікувань.  

 

Конкурс 

Формуляр заявки ти знайдеш тут: 

http://tiny.cc/trainings_ua 

Терміни 

Заявки присилай до  

19.07.2016  

Після засідання жюрі ти отримаєш 

відповідь до 01.08.2016. 

Тренінги 

I ЕТАП 

22 – 25 серпня (Харків) 

або 

26 – 29 серпня (Одеса) 

II ЕТАП  

7 – 10 жовтня (Чернівці) 

або 

11 – 14 жовтня (Львів) 

III ЕТАП  

4 – 7 листопада (Київ) 

 

Увага: Кожен участник 

зобов’язаний взяти участь у трьох 

тренінгах проекту - в одному з І 

етапу та в одному з ІІ етапу, а 

також в заключному тренінгу в 

Києві. Умовою участі є активна 

співпраця під час та між 

тренінгами. 

Робочі мови 

Тренінги проводитимуться 

українською та російською 

мовами.  
 

Витрати 

Участь безкоштовна, організатори 

беруть на себе повністю всі 

витрати (проживання, харчування, 

транспорт). 

http://tiny.cc/trainings_ua


 

На кого спрямований проект? 

 Тобі від 18 до 30 років і ти живеш в Україні.  

 Стосунок до теми вимушених переселенців: Ти або сам є 

переселенцем, або працюєш з ними чи для них, або тебе цікавить ця 

тема 

 Ти любиш писати та фотографувати, цікавишся питаннями  

журналістики та (нових) медіа (але УВАГА: тебе цікавлять медіа, 

але ти НЕ професійний журналіст). 

 Проект спрямований на учасників з усіх регіонів України.  

 Ми очікуємо на заявки і від самих переселенців. 

Ким організовано проект? 

n-ost – це міжнародна мережа журналістів та 

медіа ініціатив з ЄС та Східної Європи / 

www.n-ost.org 

 

Інститут міжнародних відносин у сфері 

культури активно діє по цілому світу і 

підтримує мирне та взаємозбагачуюче 

співіснування людей та культур / www.ifa.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакт 

Саломе Аст, n-ost  
Галина Томків, n-ost 
 

Питання за адресою: 
ukraine@n-ost.org 

 

Фінансування 

Проект фінансується коштом 
Міністерства закордонних 
справ Федеративної Республіки 
Німеччини. 

 

http://www.n-ost.org/
mailto:ukraine@n-ost.org

