
Програма професійного обміну MediActionsUA:  

часті питання 

 
Що буде з обміном у рамках програми MediActionsUA, якщо рух між країнами буде 

обмежений через коронавірус? 

Згідно із правилами програми можна подати заявку на період 16 травня – 30 червня 2022 року. 

Якщо до початку запланованих обмінів обмеження на міжнародні поїздки будуть чинними, ми 

запропонуємо обраним кандидатам відтермінувати обмін. 

 

Чи можу я подати заявку, якщо я не є громадянином країн, перерахованих в оголошенні про 

набір на програму? 

Заявки приймаються лише від громадян країн, які підпадають під умови програми. 

 

Скільки заявок може бути від кандидатів з однієї організації? 

Щодо цього у нас немає формальних обмежень. Проте якщо кілька осіб подають заявки від 

однієї організації, у процесі відбору вони конкуруватимуть між собою і, найімовірніше, буде 

обрано лише одного кандидата. 

 

Чи може приймаюча організація бути розташована не в Україні? 

Ні. Такі заявки не будуть розглядати. 

 

Якщо я не хочу обирати приймаючу організацію зі списку, запропонованого ПГЦ, чи може ПГЦ 

допомогти мені знайти та сконтактувати з приймаючою організацією в Україні? 

Ні. У такому випадку вам доведеться самостійно знайти приймаючу організацію і узгодити план 

обміну з приймаючою стороною. При пошуку відповідної організації важливо ретельно 

обміркувати свої цілі та досвід, який ви хочете отримати. Вам потрібно переконати організацію 

прийняти вас у рамках програми професійного обміну. Ваша змога самостійно домовитися про 

професійний обмін є для нас важливим критерієм, який показує серйозність ваших намірів. 

 

Невелика порада: якщо не знаєте, яка організація може вас прийняти, спробуйте згадати 

колег/експертів, з якими ви перетиналися на роботі або на семінарах. Багато учасників саме так 

знаходили собі приймаючу організацію. 

 

Я надіслав(-ла) листа до організації, до якої хочу приїхати за програмою обміну, але ніхто не 

відповів. Чи може ПГЦ допомогти у такій ситуації? 

Ми рекомендуємо вам знайти іншу людину чи інший спосіб зв'язку з організацією. Зазвичай 

недостатньо просто написати на загальну пошту організації. Подивіться, хто працює в організації, 

і чи є у вас з кимось із команди спільні друзі в соцмережах, які допоможуть вам сконтактувати з 

людиною з команди. Зателефонуйте за телефоном, вказаним на сайті організації. 

 

Скільки людей можуть приїхати в рамках обміну MediActionsUA до однієї приймаючої 

організації одночасно? 



Зазвичай в один період обміну в організації лише одна людина, але це залежить від 

можливостей приймаючої сторони. Були випадки, коли два учасники з різних країн одночасно 

перебували в одній приймаючій організації. 

 

Чи можу я змінити приймаючу організацію, якщо мій обмін уже розпочався? 

Ви зможете детально обговорити ваші плани та цілі з приймаючою стороною на фінальному 

етапі відбору, щоб уникнути подібної ситуації. Ви не зможете змінити приймаючу організацію 

посередині вашого обміну. Та все ж просимо негайно повідомляти про будь-які проблеми, які 

виникли, ми намагатимемося допомогти. 

 

Чи може обмін тривати менше одного місяця або довше 45 днів, якщо приймаюча організація 

згодна? 

У середньому обміни за програмою MediActionsUA тривають від 30 до 45 днів. У виняткових 

випадках ми можемо підтримати заявки на коротші терміни. Проте якщо ви домовитеся з 

приймаючою організацією і захочете залишитися на більш тривалий термін за власні кошти, ми 

не заперечуватимемо. 

 

Чи можу я змінити вибраний період та термін обміну після того, як мою заявку схвалили? 

Ми рекомендуємо вам запланувати час для обміну ще на етапі подання заявки, щоб уникнути 

такої ситуації. Ви не зможете перенести час початку обміну, тому що всі учасники мають прибути 

одночасно в Україну для спільних заходів на початку програми. 

Проте за необхідності ви можете обрати інший термін проходження обміну до підписання 

контракту про виділення вам коштів. Після цього такі зміни можуть бути схвалені лише у 

виняткових випадках. Враховуйте, що ви повинні попередньо обговорити та заздалегідь 

отримати схвалення ПГЦ на будь-які зміни у вашому плані обміну. 

 

Чи потрібно придбати страховку, дійсну на час участі в обміні? 

Для перебування в Україні всім іноземцям необхідно мати туристичну страховку, яка також 

покриє медичні витрати у разі захворювання на коронавірус. Будь ласка, врахуйте, що ваша 

страховка має бути видана компанією, зареєстрованою в Україні. Тому ми просимо не купувати 

страховку самостійно, оскільки цим займатиметься наша партнерська організація в Україні. 

 

Яке житло мені нададуть на час програми обміну? 

Фінансування, яке надає ПГЦ, достатньо для того, щоби орендувати житло з усім необхідним, 

але не категорії люкс. Зокрема, учасники програми отримають окреме житло (квартира), в якому 

будуть усі предмети побуту (пральна машина, праска тощо) необхідні для довгострокового 

проживання. Ви також маєте можливість забронювати квартиру самостійно, в цьому випадку 

ПГЦ покриє ці витрати. Якщо сума перевищує суму, попередньо виділену ПГЦ, вам доведеться 

покрити додаткову суму самостійно. 

 

Чи потрібна мені віза для в'їзду до України? І якщо так, чи може ПГЦ допомогти мені з 

отриманням візи? Чи можу я попросити приймаючу організацію надати мені запрошення для 

отримання візи? 



Учасникам обміну, які прибувають із усіх країн, що беруть участь у програмі (крім Туркменістану), 

не потрібна віза для перебування в Україні. Їхнє перебування в Україні регулюється безвізовим 

режимом на період до 90 днів. 

Учасникам програми із Туркменістану знадобиться віза для приїзду до України. ПГЦ не може 

допомогти вам із процедурами, пов'язаними з отриманням візи. Однак ми надамо вам 

підтвердження того, що ви були обрані для участі у програмі MediActionsUA, а також 

підтвердження фінансових коштів, решту вам потрібно буде організувати самостійно. Ви також 

можете попросити свою приймаючу організацію підготувати для вас офіційне запрошення. ПГЦ 

покриває витрати, що стосуються отримання візи. Плануючи подорож, не забудьте врахувати 

час, необхідний для отримання візи. 

 

Залишились питання? Зв'яжіться з нами за адресою: mediactions.ua@gmail.com 


