Конкурс
Формуляр заявки ти знайдеш
тут: http://bit.ly/training_ua

Дедлайн
Заявки надсилай до 9.11.2014
Після засідання журі ти отримаєш відповідь до 15.11.2014

Тренінги
I EТАП
20 – 22 листопада (Харків)
23 – 25 листопада (Київ)
II EТАП
4 – 6 грудня (Одеса)
7 – 9 грудня (Львів)
Увага: Кожен учасник бере
участь у двох триденних
тренінгах, в одному з першого
етапу і в одному з другого.

Робоча мова
Тренінги проводитимуться
українською та російською
мовами.

Витрати
Участь безкоштовна, усі витрати повністю бере на себе
організація (дорожні витрати,
проживання, харчування).

Контакт
Саломе Аст, n-ost
Запитання за адресою:
ukraine@n-ost.org

Конкурс для молодих людей (від 18 до 30 років) з
України на участь у серії тренінгів

До чого прагнути - і як діяти?
Нові медіа для громадянського суспільства
Чи готовий(-a) ти...
•
•
•
•
•
•

Як виглядає програма?
Тренінги, які відбудуться у різних містах України, дадуть можливість
попрацювати над точками перетину в темах Медіа та Громадянське
суспільство. Молоді люди, обрані для програми, візьмуть участь у
двох тренінгах:
І етап – ти береш участь у 3-денному тренінгу в Харкові (20 – 22
листопада 2014 р.) або Києві (23 – 25 листопада 2014 р.)
ІІ етап – ти береш участь у 3-денному тренінгу в Одесі (4 – 6 грудня
2014 р.) або Львові (7 – 9 грудня 2014 р.)
Обов'язковою є участь у двох етапах проекту!

На кого спрямований проект?
•
•
•

Проект фінансується
з коштів Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

… відвідати цікаві міста України і там познайомитися та
поділитися досвідом з молодими людьми з інших регіонів
... подискутувати на суспільно важливі теми і обговорити
проблеми, які тебе хвилюють
... навчитися у тренерів та експертів з Німеччини та України, як
провести інтерв'ю якісно і написати цікаві тексти
… розвинути ідеї громадських проектів, розповсюдити
інформацію про них і реалізувати їх y двох різних містах
... мультимедійно супроводжувати проекти в нашому
спільному блозі
навчитися ефективно користуватися Web 2.0, як способом
громадянської активності та інформаційним засобом

•

Ти зацікавлений (-на) у питаннях журналістики, нових медіа та
громадянського суспільства
Тобі від 18 до 30 років і ти мешкаєш в Україні
Проект спрямований на учасників з усіх регіонів України, ми
будемо особливо раді заявкам з Харківської, Київської,
Львівської та Одеської областей
Також вітаються заявки від членів німецької меншини

Ким організовано проект?
n-ost – це міжнародна мережа журналістів та медіаініціатив з ЄС та Східної Європи / www.n-ost.org
Інститут міжнародних відносин у сфері культури
активно діє по цілому світу і підтримує мирне та збагачуюче співіснування людей та культур / www.ifa.de

