
Посібник для організацій: що робити, якщо з вами сконтактує заявник? 

Що таке програма MediActionsUA? 

Мета програми професійного обміну Празького громадянського центру MediActionsUA – 

підтримати обмін практиками та посилити зв'язки між медіа-організаціями України та інших 

країн регіону Східної Європи та Центральної Азії. У рамках програми ПГЦ надає можливість 

провести 30-45 днів у приймаючій організації – отримати безпосередній досвід і поділитися 

своїми знаннями. 

__ 

Навіщо брати участь у програмі? 

 • Учасниками програми MediActionsUA є фахівці із країн Східної Європи та Центральної Азії, що 

мають підтверджений досвід роботи у своєму секторі. Професійний обмін – чудова нагода для 

приймаючої організації перейняти досвід колег із іншого регіону. 

 • Це шанс налагодити нові партнерські відносини та розширити вашу партнерську мережу. 

Понад 70% учасників наших програм та приймаючих організацій підтримують контакт та 

продовжують співпрацю після завершення обміну. 

• Програма MediActionsUA також надає можливість приймаючим організаціям 

продемонструвати партнерам та колегам з інших країн українські реалії, досягнуті успіхи та 

виклики українського незалежного медіа-сектору на шляху до розвитку та консолідації 

демократичної, підзвітної та ефективної держави, а також вільного та динамічного суспільства, 

орієнтованого на позитивні трансформації. Це шанс представити українські медіа як сильний, 

згуртований та сфокусований двигун позитивних соціальних змін у країні. 

__ 

Якщо ви у нашому списку приймаючих організацій 

У такому разі вам не потрібно контактувати з потенційними заявниками програми на 

початковому етапі відбору. Якщо до вас звертаються із проханням про надання листа підтримки, 

повідомте заявнику, що в цьому немає потреби, оскільки ви вже дали згоду на участь у 

MediActionsUA, і ім варто лише подати заявку. Після того, як ми складемо список обраних 

кандидатів та разом виберемо фіналістів, вам необхідно допомогти кандидату розробити більш 

конкретний план обміну. 

__ 

Якщо вас немає серед зазначених у нашому списку організацій, ви все одно можете стати 

приймаючою стороною. Що потрібно зробити перед оформленням листа підтримки для 

заявника? 

Якщо з вами сконтактувала людина, що хотіла б приїхати до вашої організації у рамках програми 

обміну: 

1. Попросіть людину надати резюме та короткий опис її цілей, можливих завдань у рамках 

програми обміну. 



2. Якщо ви готові серйозно розглянути цього кандидата, ми рекомендуємо зробити 

відеодзвінок, щоб обговорити, що ця особа хоче дізнатися від вас та яку допомогу очікує від 

вашої команди і чи дійсно ви підходите одне одному. 

3. Вирішіть, чи готові ви прийняти людину та поділитися своїм досвідом. Ми рекомендуємо вам 

приймати тільки тих, хто справив на вас гарне враження та від кого ви очікуєте користь для вашої 

організації: 

→ Якщо так, надішліть лист підтримки. 

→ Якщо кандидат видається серйозним та кваліфікованим, але ваша організація не підходить 

для неї/нього, будь ласка, порекомендуйте інші організації, які могли б прийняти людину (за 

бажанням). 

__ 

Що ми очікуємо від приймаючої організації? 

Успіх професійного обміну MediActionsUA залежить від обох сторін. Необхідно, аби приймаюча 

організація та заявник спільно розробили та реалізували план обміну. Ми очікуємо, що 

приймаюча організація: 

• обговорить та схвалить план учасника програми та сприятиме його реалізації; 

• за необхідності надасть запрошення та необхідну підтримку для кандидата; 

• надасть особисте наставництво та робочий простір для кандидата; 

• поділиться знаннями та досвідом із цією людиною; 

• надасть допомогу в організації зустрічей; 

• залучить її/його до діяльності організації. 

Празький громадянський центр надає приймаючій організації гонорар у якості компенсації за 

час та зусилля, витрачені на підготовку та координацію професійного обміну. Звертаємо увагу, 

що ПГЦ не може виплачувати такі гонорари міжнародним організаціям. 

__ 

Залишились питання? 

Будь ласка, напишіть нам на електронну скриньку mediactions.ua@gmail.com 


