
Формуляр заявки ти 
знайдеш тут:
http://tiny.cc/media_
trainings.

Заявки приймаються
до 02.06.2019 включно.

І етап
Ти береш учать в одному з 
3-денних тренінгів в Ужгороді 
(19-21 липня 2019) або в Мико-
лаєві (26-28 липня 2019), або 
в Дніпрі (30 липня – 1 серпня 
2019).

ІІ етап
Ти береш участь в 4-денному 
тренінгу у Львові (8-11 вересня 
2019).  

Кожен учасник повинен взяти 
участь у двох етапах проекту!

КОНКУРСТРЕНІНГИ

ТЕРМІНИ

Геть стіну
Будуємо мости взаєморозуміння у розділеному суспільстві

Серія медіатренінгів для молодих людей

9 листопада виповнюється 30 років від дня
падіння Берлінської стіни. Бетонний вал з
колючим дротом протягом десятків років ділив
Німеччину на дві частини та став метафорою 
розділеної Європи.

Які сучасні «стіни» роз’єднують українське сус-
пільство сьогодні і чи можливо їх зруйнувати?

Разом з тренерами та редакторами регіональ-
них медіа ти зможеш виявити актуальні для 
себе теми в різних частинах України і описати їх 
як журналіст.

Чи готовий(-а) ти...

РОБОЧІ 
МОВИ

Тренінги проводити-
муться українською та 
російською мовами.

ВИТРАТИ

КОНТАКТИ

Участь безкоштовна, 
організатори беруть 
на себе повністю 
всі витрати (прожи-
вання, харчування, 
транспорт).

Якщо у тебе є
запитання, просимо 
сконтактуватись з 
нами:
ukraine@n-ost.org.

... навчитися основам 
творення журналіст-
ських текстів і їхньої
візуалізації?

... задуматися про
«стіни» в українському 
суспільстві, ставити пи-
тання і шукати відповіді?

... побачити зсередини, 
чим живуть регіональ-
ні медіа і як працює 
newsroom?

... просувати свої
матеріали в соціальних 
мережах і активно бра-
ти участь  в реалізації 
спільного мультимедій-
ного блогу?

... відвідати інше місто в 
Україні та познайомити-
ся з учасниками з інших 
регіонів?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffvyFLznVdxi58x-BJMLQ0ZiIMe5u5aEUwzAstf0kyf8pQjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffvyFLznVdxi58x-BJMLQ0ZiIMe5u5aEUwzAstf0kyf8pQjQ/viewform
ukraine@n-ost.org


n-ost – це міжнародна мережа жур-
налістів та медіаініціатив із ЄС та 
Східної Європи / www.n-ost.org

Проект фінансується Міністер-
ством закордонних справ
Федеративної республіки
Німеччини

Газета Лица (Дніпро)

КИМ ОРГАНІЗОВАНИЙ ПРОЕКТ

НАШІ МЕДІАПАРТНЕРИ

Газета Миколаївські новини (Миколаїв)

Газета по-українськи, Gazeta.ua (Київ)

Ужгородський прес-клуб

Online-media ZAXID.NET (Львів)

На кого спрямований
проект?

Тобі від 18 до 30 років 
і ти живеш в Україні. 
Особливо чекаємо 
заявок від учасників 
із Закарпатської, Дні-
пропетровської, Ми-
колаївської і Львів-
ської областей.

Ти любиш писати та 
фотографувати, а та-
кож цікавишся питан-
нями журналістики, 
але УВАГА -  ти НЕ є 
професійний журна-
ліст. 

Тебе цікавить тема 
проекту.

www.n-ost.org

