АНТИКРИЗОВИЙ

РІЧНИЙ ЗВІТ

I
Усі проєкти, які здійснила Асоціація в 2020 році, ми реалізовували в рамках
трьох наших стратегічних напрямів – «Дерегулювання», «Сталість
медіакомпаній» та «Якісний контент».
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Кожен департамент та центр планував свою діяльність так, аби її результат
максимально допоміг учасникам Асоціації наповнити ефір якісним
контентом, використовувати усі свої маркетингові потужності, успішно
подаватися на різноманітні конкурси та гранти, а також – бути у безпеці
в правовому полі.
Наш звіт побудований на 2 принципах:

1

у контексті календарного року
розповісти, як ми переплановували
нашу діяльність, реагуючи на виклики
часу та потреби учасників Асоціації.
На прикладі ліворуч проєкт тривав III та частину
IV квартала, з липня по жовтень

2

показати, яка із діяльностей
реалізовувала той чи інший
стратегічний напрям та
наскільки успішно.
На прикладі праворуч відповідні
прапорці

Починаємо нашу мандрівку, тривалістю в рік.

Дерегулювання

Сталість
медіакомпаній

Якісний
контент

Зберігаючи найкраще,
весь час рухатися вперед!
Дорогі друзі!
Наші збори проходять в переддень Різдва і Нового року. І це в певному сенсі символічно. Головним словом цих свят завжди була надія. У ці дні ми не раз почуємо
слова про те, що нас чекає непростий рік. Ми почуємо, що пандемія внесла глобальні
корективи в наше життя, і що нас чекає перезавантаження. Це, безумовно, так. Але
яким би не був масштаб нововведень, є речі, які залишаться незмінними, вічними.
Однією з непідвладних часові категорій - є об'єднання, співдружність, солідарність.
І в цьому сенсі ми представляємо найбільш, напевно, щасливу частину індустрії. Тому
що завдяки об'єднанню ми ніколи не відчували себе самотніми.
Я впевнений, що висловлю загальну думку, сказавши сьогодні слова подяки засновникам асоціації, які 20 років тому почали цю важку, але дуже потрібну і благородну
справу об'єднання всіх нас, команді дирекції НАМ, на долю якої випала нелегка ноша
щоденного забезпечення роботи асоціації в такі непрості часи, та кожному учаснику
нашого об’єднання, які зберігають і підтримують відчуття взаємодопомоги та дружнього кола.
Стало вже трюїзмом згадувати східне прокляття «Жити тобі в епоху змін!». Але,
здається, Джон Кеннеді, першим звернув увагу на те, що ієрогліф відповідний слову
криза складається з двох символів - один з них «небезпека», але інший «сприятлива
можливість». З самого початку пандемії саме такий спосіб життя був обраний і київським офісом, і всіма нами - телерадіокомпаніями по всій Україні.
Усвідомлюючи всю серйозність небезпеки, з якою ми зіткнулися, і зростання тягаря
відповідальності, який ліг на нас усіх, на медіа, ми відчайдушно шукали можливості не
просто вижити, а зберігши найкраще, рухатися вперед. І таким і має бути майбутнє
НАМ - зберігаючи найкраще, весь час рухатися вперед.
Анатолій Балінов,
Голова Правління НАМ

НОВІ УЧАСНИКИ НАМ
У рік кризи краще триматися гуртом. Ми переконані, що у спільній розмові обов’язково знайдеться правильне рішення та розумна думка.
Тож радіємо, що за минулий рік, складний та непередбачуваний, учасників Асоціації стало більше. Попереду - лише цікаві спільні проєкти,
навчання та індустріальні рішення. Вперед та вгору!
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КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»

Суми

Рівне
Київ

«Телекомпанія «СТС» (м. Суми)
«Телерадіокомпанія «МіКомп» (м. Кам'янське)

Дрогобич
Кременчуг

«Телерадіокомпанія ТРТ» (м. Дрогобич)
«Телерадіокомпанія «РИТМ» (м. Рівне)

Чернівці

Кам'янське

Покровськ

«Телерадіокомпанія А.С.С. » (м. Чернівці)
«Телерадіокомпанія «ТВ-7» (м. Маріуполь)
«Телевізійна компанія «Орбіта» (м. Покровськ)
ТРК «Громадське радіо» (м. Київ)
КП Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ»

Маріуполь
Бердянськ

FUNDRAISING
Chemonics International – НОВИЙ партнер, з яким ми реалізовуємо серіал
«Сіра зона» та провели стратегічні сесії для «Громадського радіо».
BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOR (DRL) - підтримали наш
проєкт Media STEP (Media Sustainability Tool Elaboration Project) - інструменту
стійкості медіа.
Human Rights Fund – підтримали проєкт «Формула толерантності». У рамках
цього гранту ми співпрацюватимемо також з міжнародним партнером Free
Press Unlimited.
Internews – наш давній та надійний партнер, який цього року підтримав діяльність «Контент Фонду» Асоціації, останній сезон «Лабораторії форматів», конкурс «Честь Професії», діяльність UMES – зокрема курс «Медіаменеджмент» та
«Школу програмних директорів», проведення юридичних консультацій Правовим центром та адвокацію ключових медіареформ Центром адвокації та лобіювання НАМ, а також у партнерстві з UAMOBILE підтримав розробку "Єдиної
медіаплатформи".
Світлана Пінчук, директорка з розвитку НАМ: "Через пандемію
нам доводилось змінювати стратегію і тактику залучення ресурсів буквально “на ходу”. Ми максимально концентрувались
на запуску програм і проєктів, що будуть підтримувати наших
учасників, допомогати їм переживати кризу, відкривати нові
можливості навіть у такі складні часи. Так виник проєкт “Антикриза” - підтримка продакшну на тему COVID, "Єдина медіаплатформа" - розширення можливостей монетизації на сайтах
медіакомпаній, а також ініціатива “Знай Своїх” - використання
інструментів краудфандингу в роботі медіа. Нас дуже надихала робота наших учасників, які, незважаючи на численні
виклики, продовжували працювати і виконувати свою місію".

Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні допомагав нам
в організації проєкту «Лабораторії форматів» – «Антикриза».
Міжнародний Фонд Відродження підтримав розробку платформи «Знай
своїх», кілька реалізованих раніше форматів «Лабораторії форматів» та спільно з
UAMOBILE – розробку "Єдиної медіаплатформи".
Thomson Foundation став партнером в організації онлайн-вебінару «Висвітлення Covid-19: ключ до ефективного, етичного, точного висвітлення пандемії та догляду за собою».
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Дерегулювання

АДВОКАЦІЯ ТА МЕДІАЛОБІЮВАННЯ
Адвокаційна діяльність НАМ цього року пройшла під знаком «цілодобово». Низка медіазаконопроєктів з’явилася на злобу пандемії, частина – активно доопрацьовувалася протягом року.
Найперше, це ключовий закон галузі «Про медіа» № 2693. В останню його версію було прийнято чимало положень з текстів експертів НАМ, що стосуються роздержавлення муніципальних телерадіокомпаній та створення механізмів спільного регулювання аудіовізуального контенту. Юристки НАМ підготували заяву щодо
проєкту закону "Про медіа", щоб закликати народних депутатів України невідкладно ухвалити в першому читанні проєкт закону, а медійну та експертну спільноту консолідуватися для ефективного обговорення та доопрацювання проєкту між першим та другим читаннями.

II

Завдяки адвокаційній кампанії НАМ, спрямованій на впровадження ключових медіареформ, новий зазаконопроєкт «Про медіа» включає реформу роздержавлення муніципальних мовників, а також процедури співрегулювання медіасектору.

III

IV

Марія Молощак, директорка телеканалу
«Тисменниця» (Івано-Франківська обл.):
«Приємно, що про нас піклуються, про
нас знають, що нарешті дійшла черга до
того, щоб реформувати комунальні ТРО.
Так, нам доведеться повністю змінюватися. Переосмислювати концепцію та підходи. Я сподіваюся, що такі реформи дадуть
поштовх до чогось нового, відкриють
можливості для медіа. Хотілося б, щоб законотворці розуміли, що в Україні потрібно розвивати телебачення на місцях, допомагати місцевим студіям для того, щоб
вони могли ефективно працювати».

Ми працювала над текстами законів, пов'язаними з COVID-19 (№ 3377, 3378, 3379) і зміни у текстах, про які ми
наполягали, були включені зокрема до закону № 3377. Експерти НАМу брали участь в обговореннях і проводили адвокаційну кампанію серед депутатів щодо необхідності прийняття цього закону, в тому числі підготували
2 звернення: Звернення до ДП "Концерн РРТ" та Звернення щодо загрози перешкоджання провайдерами програмної послуги доступу громадян до місцевих та регіональних телепрограм.
Закон України про рекламу мав застаріле регулювання, яке вимагало, щоб радіореклама включала посилання на ліцензії, що призводило до неефективного використання ефірного часу. Крім того, закон «Про ефективне
управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» мав незрозумілі правила виплати роялті, що на практиці ставило телерадіокомпанії під ризик сплати штрафів власникам
авторських прав. Адвокаційні зусилля НАМ щодо вирішення цих проблем включали: публічні заяви та звернення, розробку тексту законопроєкту, його редагування та коментування, обговорення з медіакомпаніями та
іншими ключовими зацікавленими сторонами, адвокаційну кампанію серед депутатів щодо необхідності прийняття цього закону.
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Дерегулювання

АДВОКАЦІЯ ТА МЕДІАЛОБІЮВАННЯ

Ольгу Большакову, керівницю Центру
адвокації та лобіювання НАМ, обрано у
склад Громадської комісії, яка відповідатиме за оновлення членів Наглядової ради ПАТ НСТУ.
Також Ольга сприяла захисту неповнолітніх від шкідливого контенту
шляхом розробки механізмів співрегулювання, працюючи у складі робочої групи
над спільним актом узгодження #4 Про висвітлення засобами масової інформації випадків насильства і жорстокості, який було
прийнято 12.02.2020. Нині робоча група на
завершальній стадії опрацювання акту #5
Про висвітлення ЗМІ випадків булінгу (цькування).
Юристки НАМ внесла свою пропозицію
щодо поправок до Інструкції про порядок
здійснення перевірок телерадіоорганізацій Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення. Пізніше НАМ подала скаргу до Міністерства
юстиції України на Національну раду, оскільки остання не відповіла на пропозиції НАМ щодо Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій. Врешті, наша пропозиція
щодо поправок до інструкцій була частково врахована: Національна рада прибрала вимогу щодо подання ліцензіатами записів програм, що не
лише не передбачено законом, але і доволі дорого через витрати на носії інформації.
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ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
ПРОЄКТУ ЗУ «ПРО МЕДІА»

На початку року в контексті підготовки ЗУ «Про медіа» НАМ спільно з Комітетом Верховної Ради
України з питань гуманітарної та інформаційної політики, за підтримки проєкту USAID «Медійна програма в Україні», що реалізується міжнародною організацією Internews та за підтримки проєкту “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» організували низку громадських обговорень на тему «Розбудова мовлення громад та реформування комунальних телерадіоорганізацій відповідно до проєкту Закону України «Про медіа». У Києві, Львові та
Дніпрі ми зібрали понад 100 медійників, які хотіли розібратися в тонкощах майбутнього законопроєкту та
внести свої пропозиції. На жаль, початок карантину не дав змоги провести вже заплановану зустріч в Одесі з
мовниками Південного регіону.
У дискусії з медійниками з усієї країни ми зафіксувати особливий статус мовлення
громад, визначили правові форми, в яких мовлення громад може існувати, і вирішили,
як можуть функціонувати територіальні мовники громад (в якій формі, у якому форматі
і як потрібно забезпечити прозорість та підзвітність громаді). Більшість наших пропоБогдан Климковецький, директор ТРК «Надвірна»
зицій, що стосуються мовлення громад, були враховані Комітетом. Дискусії, організо(Івано-Франківська область):
«Єдиний порятунок для комунальних мовників – це громадсь- вані НАМ, дали змогу прислухатися до думки представників регіональних комунальке мовлення, тобто залежність не від засновників, не від влади них мовників, змінити законодавство і зробити його комфортним для усіх сторін.
чи олігархів, а від громади. Коли засіб залежний від громади,
то він працює на громаду. Хто його фінансує, хто ним керує, на
того він і працює. Це аксіома. Якщо ми хочемо мати незалежне
З ПОНАД
суспільство рівних можливостей і рівних людей, то у нас
УЧАСНИКІВ
мусять бути принципи роботи ВВС: є центральний мовник,
МІСТ
ГРОМАДСЬКИХ
ТА МІСТЕЧОК
обласні і 40 місцевих мовників».
ДИСКУСІЙ
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ЗАЯВИ НАМ У 2020 РОЦІ
1

ЗАЯВА НАМ ЩОДО ПЕРЕШКОД РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
НАМ просить рекомендувати відхилити Верховній Раді Проєкт ЗУ «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності»
№ 4221 від 15.10.2020 року як такий, що створює штучні перешкоди для розвитку саморегулювання в Україні та може сприяти розвитку корупції.

2

ЗАЯВА НАМ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ № 2072
НАМ просить рекомендувати Верховній Раді України повернути на доопрацювання Проєкт ЗУ ««Про внесення змін до ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування аудіовізуальних
(електронних) ЗМІ» № 2072 від 05.09.2019 року, як такий, що безпідставно обмежує джерела фінансування телерадіоорганізацій та інформаційну діяльність політичних партій.

3

ЗАЯВА НАМ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТУ ЗУ №4188 ВІД 05.10.2020
НАМ просить рекомендувати Верховній Раді України повернути на доопрацювання Проєкт ЗУ «Про внесення змін до ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні» №4188 від 05.10.2020 року, як такий, що створює правову невизначеність та загрозу тиску на мовників.

4

ЗАЯВА НАМ ЩОДО НЕПРИПУСТИМОСТІ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ТРК ЗА ПОДАННЯМ СБУ БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ
НАМ просить повернути на доопрацювання Проєкт ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ» № 3196-д від 26.10.2020, як такий, що створює загрозу свободі слова та запроваджує можливість цензури. НАМ вважає прийняття Проєкту в чинній редакції неприпустиме, навіть у першому читанні, оскільки буде
створювати загрозу для незалежних медіа, а також стане кроком до порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань щодо забезпечення базових прав та свобод.
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ЗАЯВИ НАМ У 2020 РОЦІ
5

ЗАЯВА НАМ ЩОДО ЗАКОНОПРОЄКТУ «ПРО МЕДІА»
НАМ закликає народних депутатів України невідкладно ухвалити в першому читанні проєкт закону № 2693 «Про медіа», а медійну та
експертну спільноту консолідуватися для ефективного обговорення та доопрацювання проєкту між першим та другим читаннями.

6

ЗВЕРНЕННЯ НАМ ДО ДП «КОНЦЕРН РРТ»
НАМ закликає Державне підприємство «Концерн РРТ» в умовах обмежувальних заходів карантину, що призвели до різкого скорочення доходів медіа, знизити фінансовий тиск на телерадіоорганізації та запровадити особливі умови надання телекомунікаційних
послуг в цей непростий період.

7

ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ЗАГРОЗИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРОВАЙДЕРАМИ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН
ДО МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕПРОГРАМ
НАМ висловлює глибоку стурбованість інформацією, яка надходить від місцевих та регіональних мовників, про те, що провайдери кабельного ТБ планують вилучити їх програми із складу УПП, обґрунтовуючи такі рішення положеннями ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». НАМ звернулася до Національної ради з проханням терміново вжити передбачені законодавством
заходи з метою недопущення порушення права громадян на доступ до інформації в частині місцевих та регіональних телепрограм.

8

ЗВЕРНЕННЯ НАМ ЩОДО НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДІА В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ
Нам пропонувала народним депутатам невідкладно прийняти зміни до чинного законодавства, щоб підтримати функціонування
медіа та уникнути загрози зникнення незалежних джерел інформації для українських громадян. Асоціація закликала надати телерадіокомпаніям права не дотримуватися вимог до програмної концепції та оперативно реагувати на потреби аудиторії. А також –
зупинити перевірки та заборонити припинення постачання електроенергії державному підприємству «Концерну РРТ».
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I

Сталість
медіакомпаній

ЧЕСТЬ ПРОФЕСІЇ

Якісний
контент

У 2020 рік конкурс «Честь професії» стартував з низки ключових оновлень: ми змінили
номінації та критерії оцінювання; створили та наповнили новий сайт; змінили айдентику;
адаптували під карантинні вимоги церемонію нагородження; змінили телевізійну версію замість традиційної телецеремонії цьогоріч ми зняли документальний фільм про переможців
2020 року «Звичайні люди, які змінюють країну».

II

Згідно з опитуванням учасників конкурсу, яке щорічно проводить НАМ, 75% учасників «Честі
Професії» впевнені, що перемога в конкурсі – це визнання якості їхнього матеріалу.
Завдяки партнерству з Комісією журналістської етики вперше роботу фіналістів було скрупульозно оцінено з етичної точки зору. Дві третини учасників до участі в конкурсі мотивує
можливість перевірки свого професійного рівня, а також визнання.

III

51,7%
IV

615
247

РОБІТ ПОДАЛИ НА КОНКУРСУ
380 ЖУРНАЛІСТІВ З 60 МІСТ УКРАЇНИ

НОВИХ АВТОРІВ ПОДАЛИ СВОЇ
РОБОТИ НА КОНКУРС У 2020 РОЦІ

10300

48,3%
11

Й

УЧАСНИКІВ
РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІА

УЧАСНИКІВ З НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕДІА ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У КОНКУРСІ

21

ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
ПОДАЛИ УЧАСНИКИ У 2020 Р.
АУДІОМАТЕРІАЛІВ
ПОДАЛИ УЧАСНИКИ У 2020 Р.

КОНКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ МЕДІА «ЧЕСТЬ ПРОФЕСІЇ» ОТРИМАВ
ВИЩУ ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ПІДВИЩИВ СВОЮ ПОПУЛЯРНІСТЬ

НA

КОРИСТУВАЧІВ ПЕРЕГЛЯНУЛО
СТОРІНКУ КОНКУРСУ
«ЧЕСТІ ПРОФЕСІЇ»

62,6%
32,5%
5%

ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ
ПОДАЛИ УЧАСНИКИ У 2020 Р.

НОВЕ МІСТО КОНКУРС
РОЗШИРИВ СВОЮ
ГЕОГРАФІЮ

24

РЕГІОНАЛЬНИХ КАНАЛИ «СУСПІЛЬНОГО» ПОКАЗАЛИ
ФІЛЬМ «ЗВИЧАЙНІ ЛЮДИ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ КРАЇНУ».
ОХОПЛЕННЯ – ПОНАД 260 ТИСЯЧ ГЛЯДАЧІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ

I

II

Сталість
медіакомпаній

Якісний
контент

«Контент Фонд» НАМ допоміг регіональним мовникам зберегти регулярне мовлення за часів
COVID-19. Ми надали усім учасникам Асоціації безкоштовно завантажувати відео та аудіо для своїх
ефірів, а також ділитися своїми програмами. «Контент Фонд» співпрацював #MediaChangeUkraine,
провів кампанію, присвячену Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги, а також координував всеукраїнську телевізійну прем’єру на каналах-учасниках НАМ фільму «Чорний Козак», провів із кількома партнерами просвітницьку кампанію напередодні виборів, налагодив
співпрацю з декількома ГО (Інтерньюз Нетворк, Детектор медіа, Телебачення Торонто, Соларіс Абілітус та інші), організував масштабний показ документального фільму «Прості люди, що змінюють країну» про переможців
конкурсу «Честь Професії» 2020 року.

78
2233

ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
КОРИСТУВАЧІВ

ОДИНИЦЬ БЕЗКОШТОВНОГО
КОНТЕНТУ ЗАВАНТАЖЕНО
ПРОТЯГОМ РОКУ

СПЕЦПРОЄКТ «ЧОРНИЙ КОЗАК»

III

IV

КОНТЕНТ ФОНД НАМ

Сашко Лірник: «Чорний
Козак» – це історія про героїзм, про самопожертву, про
любов, про відродження, про
наших дітей і про наше майбутнє».

«Чорний Козак» - це неймовірно цікавий та вражаючий український фільм, знятий за мотивами казки
Сашка Лірника. Це фільм про самобутність українського народу, з його неповторним фольклором,
унікальними традиціями, магією, забобонами та містикою. Режисер фільму – Владислав Чабанюк. 23
серпня 18 регіональних телекомпаній показали
прем’єру фільму «Чорний Козак». Ідея масштабної
регіональної прем’єри належить команді «Контент
Фонду» НАМ.
«Контент Фонд» отримав чимало схвальних відгуків
від регіональних телеканалів, глядачам яких сподобався фільм. Кілька каналів виявило ініціативу ще
раз показати фільм на День захисника України.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ФІЛЬМ:

•
•
•
•

більшість акторів – аматори, жителі кількох сіл
на Черкащині;
фільм знімали протягом 10 років;
це перший український фільм, прем’єра якого
відбулася на регіональних телеекранах;
усі телеканали під час показу фільму запускали
рухомий рядок із реквізитами фонду, який зай
мається підтримкою та реабілітацією українських
військових.

I

Сталість
медіакомпаній

АНТИКРИЗОВІ КЛУБИ

«Антикризовий клуб» НАМ виник у відповідь на потребу учасників асоціації поділитися своїм досвідом, знайти спільне вирішення
проблем, разом пережити кризу і підтримати один одного. Для багатьох учасників Антикризовий клуб став майданчиком нових
рішень та ідей, поштовхом рухатися далі, і просто – місцем однодумців.

II

Учасники асоціації отримали для себе відповіді на актуальні законодавчі та юридичні питання, нові грантові можливості, цікаві формати та консультації по монетизації диджитал-контенту.
Під час Антикризових клубів учасники дізналися, як можна ефективно управляти
дистанційною командою, підтримувати колектив у складний час та шукати нові
напрямки розвитку та потенційних рекламодавців на тренінгах запрошених спікерок Ольги Ваганової та Ірини Когут.

III

Оксана Данилюк, директорка ТРК «АСС» (Чернівці):
«Ці зустрічі дали можливість не впасти в депресивний відчай, і не лише завдяки порадам, а просто завдяки можливості спілкування у колі однодумців».

IV

11

«АНТИКРИЗОВИХ КЛУБІВ» НАМІВЦІ ПРОВЕЛИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ УПРОДОВЖ КАРАНТИННОЇ КРИЗИ.

У РАМКАХ АНТИКРИЗОВИХ КЛУБІВ ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР «РЕБРЕНДИНГ МЕДІА», У ЯКОМУ ВЗЯЛО УЧАСТЬ

3

МЕДІАКОМПАНІЇ.

КОМУНІКАЦІЯ МІЖ УЧАСНИКАМИ КЛУБУ ПОЗИТИВНО ВПЛИНУЛА НА НАСТРІЙ ТА МЕНЕДЖЕРСЬКІ РІШЕННЯ, ДОПОМОГЛА ШВИДКО АДАПТУВАТИСЯ ДО НОВИХ ВИМОГ ЧАСУ.

I

Сталість
медіакомпаній

Якісний
контент

ЛАБОРАТОРІЯ ФОРМАТІВ

ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВ-7» (Маріуполь, Донецька область): «Ми не отримали жодного негативного відгуку щодо всіх 6-и випусків
програми «5 хвилин на добру справу». Люди казали та писали у соціальних мережах, що такі добрі програми особливо потрібні у наш час».

II

Другий сезон «Лабораторії форматів» - це нові та унікальні 5 телевізійних та 4 радіоформати, які розробила команду проєкту, а реалізували
18 телерадіокомпаній з 15 регіонів країни.
«Лабораторія форматів» - креативна група у складі Продакшну НАМ. Команда проєкту придумує ідею, розписує «біблію» формату, вчить регіональних мовників та допомагає запускати в ефіри абсолютно новий та якісний контент. Усе заради посилення професійного розвитку компаній-учасниць.
Телеформат «Суперрозумахи», радіоформат «Люди кажуть», телеформат «5 хвилин на добру справу», радіо формат «Правда. Фейк. Маніпуляції», телеформат
«Вечеря реформатора», радіоформат «На пальцях», телеформат «Шалене стажування» навчили українців різних регіонів краще розумітися на реалізації
реформ, критично мислити, групуватися заради спільних інтересів громади. Для телерадіокомпаній нові формати дали можливість розширити свої програмні
сітки, вийти на новий рівень лояльності з глядачем/слухачем та партнерства з місцевим бізнесом. Вплив від проєктів триває і досі.

III

СПЕЦПРОЄКТ «ЛАБОРАТОРІЇ ФОРМАТІВ» - ТЕЛЕ- ТА РАДІОФОРМАТ «АНТИКРИЗА»
Радіо «Блиск ФМ» (м. Чернівці): «Слухачам сподобалось, що в умовах кризи, тотального безробіття, стомленості від карантину, песимістичних настроїв, в радіоефірі з’явився такий позитивний
проєкт, оскільки форма подачі була дуже легкою, з гумором та жартами. А головне – в програмах
ми пропонували слухачам конкретні поради, лайфхаки, конкретні способи вирішення проблем».

IV

Карантин став викликом для кожного з нас, не залежно від сфери нашої діяльності. Але на кожну кризу можна
знайти протидію. Ми знаємо, бо ми знайшли. Формат «Антикриза» став рятівним жилетом для регіональних
мовників та для їхніх містях.
Радіостудії «Сяйво» (м. Коломия), «Самара» (м. Павлоград), «Блиск ФМ» (м. Чернівці), а також телеканали «НТА+» (м. Львів), ІТА «ВІТА» (м. Вінниця) в рамках «Антикризи» створили соціально-пізнавальне шоу про подолання наслідків пандемії коронавірусу, яке відповіло на три питання: як було раніше, що змінилося і як жити у
нових умовах? Глядачі та слухачі переосмислили свої витрати, розуміння часу, робочі графіки, власну безпеку,
ставлення до багатьох речей, які змінила пандемія.

155
18
15
5
4

ОДИНИЦЬ ЯКІСНОГО,
СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОГО
КОНТЕНТУ ВИГОТОВИЛИ
УЧАСНИКИ ЦЬОГОРІЧНОЇ
«ЛАБОРАТОРІЇ ФОРМАТІВ»
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЙУЧАСНИЦЬ

РЕГІОНІВ

ТЕЛЕФОРМАТІВ

РАДІОФОРМАТИ

I

Козак» – це історія про героїзм, про самопожертву, про
любов, про Якісний
відродження, про
контент
наших дітей
і про наше майбутнє», - розповів Сашко
Лірник, український казкар,
один із сценаристів фільму
«Чорний Козак».

СЕРІАЛ «СІРА ЗОНА»

«Сіра зона» – ексклюзивний 8-серійний серіал виробництва НАМ, показ якого вперше відбудеться одночасно на екранах 20 регіональних медіакомпаній. Це дійсно унікальна непересічна подія, адже ще ніколи на регіональних телеканалах не було першого
показу. Серіал виробляється у межах UCBI - Українська ініціатива зміцнення громадської довіри, за підтримки USAID.

II

Інга Житня, художниця серіалу «Сіра зона»:
«У серіалі нема такого багатства, розкоші, все дуже
скромно, оскільки «Сіра зона» вона і є сіра зона. Але
вона наповнюється життям людей. І моє завдання, як
художника, – передати дух життя людей, їхні характери. Ми багато бачили фільмів про війну, у яких яскраво висвітлюють декорації воєнних дій, ми знімаємо історію іншого характеру. Але війна, як така, у нас
відчуватиметься поміж рядків. Це один із небагатьох
серіалів, над яким мені працюється з великим задоволенням, тому що у ньому є правда, справжність, чуттєвість і життєвість».

III

IV
НАМ

ВПЕРШЕ

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ФІЛЬМ:

•
•
•

ідея серіалу належить Оксані Панасівській,
як очолює департамент продакшну НАМ та
є сценаристкою фільму;
спершу серіал називався «Чума», а вже
потім став «Сірою зоною»;
консультації щодо сценарію фільму
надавав голлівудський продюсер Адам
Сігел.

ЗНІМАЄ СЕРІАЛ. ДЛЯ АСОЦІАЦІЇ – ЦЕ НЕЙМОВІРНИЙ ДОСВІД, НАТХНЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ ВОДНОЧАС.

КРЕАТИВНА КОМАНДА НАМ ПЕРЕМОГЛА З ІДЕЄЮ СЕРІАЛУ «СІРА ЗОНА» У КОНКУРСІ PITCH UA 2. ЇХНЮ ЗАЯВКУ ВІДІБРАЛИ СЕРЕД

ПЕРШИЙ ПОКАЗ СЕРІАЛУ ВІДБУДЕТЬСЯ НА ЕКРАНАХ

20

184

ІНШИХ.

РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІАКОМПАНІЙ ОДНОЧАСНО НА ПОЧАТКУ 2021 РОКУ.

I

ПРАВОВИЙ ЦЕНТР

Сталість
медіакомпаній

Правова підтримка учасників НАМ залишається ключовою для Асоціації. В рік кризи
запитань, що стосуються правового поля, медіа та виборів, діяльності Національної
ради юристи отримали чимало. Ми пояснювали учасникам НАМ особливості нових законів, пов'язаних із COVID-19 (№ 3377, 3378, 3379), підготували серію Facebook-публікацій «Є питання до юриста», завдяки яким вдалося пояснити учасникам НАМ особливості передвиборної агітації. А також провели серію вебінарів з авторського права для
понад півсотні медіапрофесіоналів з усієї України.

II

У консультаціях юристам вдалося пояснити учасникам НАМ, що вимоги/прохання
деяких представників Національної ради в областях щодо надання телерадіоорганізаціями щотижневих звітів про кількість поширеної передвиборної агітації, її замовників,
отримані за поширення передвиборної агітації гроші, є неправомірними.

III

IV

Завдяки вебінарам з авторського права медійники дізналися, як шукати та використовувати контент на законних підставах замість використання піратського контенту,
довідалися про доступні безкоштовні ресурси контенту, способи використання економічно вигідних бібліотек платного контенту та правила отримання прав на копіювання контенту інших мовників.

300

ГОДИН ЮРИДИЧНИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ

ПОНАД

60

УЧАСНИКІВ ВЕБІНАРІВ
З АВТОРСЬКОГО ПРАВА

9
7

ГОДИН
ОНЛАЙН-КОНТЕНТУ

FACEBOOK-ПУБЛІКАЦІЙ
«Є ПИТАННЯ ДО ЮРИСТА»

42

РЕГІОНАЛЬНІ МОВНИКИ
ОТРИМАЛИ ЮРИДИЧНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ

I

II

III

IV

Сталість
медіакомпаній

UMES
Карантин став великим викликом для освітнього напряму НАМ. Традиційні курси довелося
або відміняти або трансформувати. Відтак, у 2020 році UMES провів дві очні школи - «Медіаменеджмент», «Школа розширеного конвергентного медіапрограмування». Та найбільшу за
час свого існування кількість онлайн тренінгів та вебінарів. Зокрема, 7 комерційних
вебінарів («SMM для медійних проєктів»; «Як подружити медіа та Instagram»; «SMM для
медійних проєктів» друга частина; «Створення піар-плану»; «Місцеві вибори і медіа»; «Таргетинг в Youtube: знайди і залучи»; серія майстер-класів «Занурення в диджитал», 5 безплатних онлайн-заходів
(«Місцеві вибори і медіа»;
«Як мотивувати та організувати команду дистанційно?», «Ребрендинг
вашого медіа»; Workshop
на тему подання інформації про Covid, «Як створити відеопродакн вдома?»)
та серію вебінарів з авторського права.

ЗАВДЯКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
UMES:

Завдяки навчанню у «Школі розширеного конвергентного медіапрограмування» учасники змінили свої підходи до програмування сітки та ідентифікації
своєї аудиторії. Це вплинуло на корекцію контенту та створення нових форматів. Опитування учасників вебінарів з авторського права показало, що
87,5% їх учасників дізналися про нові безкоштовні ресурси контенту вперше,
а 93,3%, зазначили, що вони будуть частіше використовувати контент на законних підставах і цьому посприяли вебінари.

65
60
>200

МЕДІАПРОФЕСІОНАЛІВ ПОСИЛИЛИ СВІЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
СВОЇХ МЕДІАКОМПАНІЙ
МЕДІЙНИКІВ ЗАВДЯКИ ВЕБІНАРАМ З АВТОРСЬКОГО
ПРАВА ДІЗНАЛИСЯ, ЯК ЗАКОННО ШУКАТИ ТА
ВИКОРИСТОВУВАТИ КОНТЕНТ
МЕДІАПРОФЕСІОНАЛІВ ПІДВИЩИЛИ СВОЮ
КВАЛІФІКАЦІЮ ЗАВДЯКИ
ВЕБІНАРАМ UMES

Кожен має почати зміни з себе!
Шановні друзі і колеги!
Не дивлячись на всі проблеми, небезпеки та негаразди, які приніс цей рік, ми
всі продовжуємо працювати. Кожен робить свій внесок в спільну справу порятунок близьких, команди, країни. І головний висновок, який ми могли зробити в останній час, – ніхто не врятує і не подарує нам радість і спокій, ніхто не
зробить за нас тяжку роботу, не побудує нам країну, в якій легко, приємно, а головне – безпечно жити. Все в наших руках. Кожен має почати зміни з себе, і
роботи до біса багато.
Відбуваються зміни. Змінюються закони, підходи, виклики. Не завжди вони на
краще. Але ми маємо думати, перш за все, про нашу аудиторію, заради якої і
завдячуючи якій ми працюємо.
Як в умовах перманентної кризи навчитись заробляти гроші та виробляти
цікавий контент? Як не втратити команду та аудиторію? Як крокувати в ногу з
часом?
На всі ці важливі питання допомагає знайти відповіді наша подруга, партнерка
Національна асоціація медіа, яка збирає нас на Загальні збори, щоб обмінятись досвідом, ознайомити з новими розробками та сервісами, щоб завжди
тримати руку на пульсі.
Єднаймося, бо ми того варті!
Тетяна Лебедєва,
Почесна Голова НАМ

I

Сталість
медіакомпаній

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ
2020 рік для Центру досліджень стартував із планування нового проєкту – Фонду реклами. Цей новий та
унікальний проєкт стане безпрецедентним для регіональних медіа та рекламодавців, у нього вірить уся команда НАМ та особливо керівник напряму Віталій Гордузенко.

II

Радіодослідження, яке здійснює дослідницька компанія Kantar Ukraine на замовлення «Радіокомітету», цього
року відбулося з перервою на другу хвилю. Фізична безпека учасників дослідження стала для нас пріоритетною. Зрештою, як показало дослідження, радіо активно слухали в час карантину, особливо у перші його місяці.
Цікаво, що, незважаючи на карантин та економічний спад, зросла частка радіослухачів з високим рівнем
доходу. Зокрема, у третій хвилі дослідження – це 28,6% у порівнянні з першою хвилею 2020 року – 25,9%.
Навесні Центр досліджень зробив масштабне опитування регіональних мовників про їхню стабільність в час
пандемії.

III

Серед ключових завдань Центру досліджень цьогоріч була обробка та аналіз даних в рамках дослідження
оцінки вебінарів з медіаправа, підготовка звіту-презентації оцінки конкурсу «Честь Професії» та вебінарів і
курсів UMES.
Можливістю розробки портрету свого радіослухача скористалися декілька учасників Асоціації, також декілька
радіокомпаній співпрацювали з Центром досліджень у підготовці релізів про слухання радіо у тому чи іншому
місті/регіоні.

IV

Віталій Гордузенко, координатор технічного комітету «Радіокомітету», керівник
Центру досліджень НАМ:
«Як показали наші спостереження, карантин суттєво не вплинув на слухання
радіо. Раніше він вплинув на настрої рекламодавців, які притримували свої інвестиції в рекламу на радіо, але поступово
кількість розпроданих рекламних блоків
зросла».

150
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КОНСУЛЬТАЦІЙ

ФОКУС-ГРУП ДЛЯ
«ЛАБОРАТОРІЇ ФОРМАТІВ»
ПРОВЕДЕНО

2
7

ТРЕНІНГИ В
РАМКАХ UMES

ГЛИБИННИХ
ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ UMES
ПРОВЕДЕНО

I

DIGITAL НАПРЯМ

Сталість
медіакомпаній

Диджитал крокує широким кроком, особливо в час пандемії. Ми користувалися різноманітними сервісами для
отримання інформації, ліків, продуктів, розваг. Для регіональних мовників сучасні платформи для комунікації з
своєю аудиторією - це життєва необхідність. Тож для диджитал-департаменту НАМ цього року максимально
диджиталізувати медійників – стало основним завданням і викликом.

II

На початку року керівниця диджитал-департаменту Наталя Беднарська провела семінар для учасників НАМ з
монетизації їхніх сайтів. В результатів, 5 компаній встановили на сайтах інструмент з банерної монетизації.
Це вперше регіональні телеканали почати отримувати реальні гроші з банерної реклами на своїх сайтах!
В час активної фази карантину Наталя Беднарська провела 2 онлайн-семінари «SMM для медійних проєктів»,
участь в якому взяло понад 30 медійників та представників ГО.

III

IV

Наталя Колотило,
Телеканал «ВТВ Плюс», (м. Херсон):
«Для мене відкриттям стало те, що онлайн-навчання може бути настільки ефективним. Важливість аналітики, визначення своєї ЦА, види контенту – так, я про це
все знала раніше, але на курсі у мене з’явився новий погляд на ці питання. Я
думала, у нас все добре, а виявилося – є
над чим працювати. Вебінар був надзвичайно корисним».

136
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ГОДИН КОНСУЛЬТАЦІЙ
З ДИДЖИТАЛУ

3

БРЕНДБУКИ ДЛЯ
УЧАСНИКІВ НАМ

ПОНАД

ГОДИН АНАЛІЗУ
МЕДІАПЛАТФОРМ
УЧАСНИКІВ НАМ

30

УЧАСНИКІВ
ОНЛАЙН-ВЕБІНАРУ
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I

Сталість
медіакомпаній

DIGITAL НАПРЯМ
Складні часи стимулюють до змін. Саме таким принципом керувалися три медіакомпанії, які перемогли у конкурсі на безкоштовний ребрендинг від команди Диджитал-департаменту.
В результаті, було розроблено 3 нових логобуки для радіо «Самара» (м. Павлоград), телеканалу TV4 (м. Тернопіль) та 9 каналу (м. Дніпро). Наразі учасники погоджують остаточні зразки та затверджують плани імплементації лого.

II

Про диджитал багато та активно ми говорили під час курсу UMES «Школа програмних директорів+Digital». На
модулях школи з диджитал-планування учасники розібрали різні типи контенту, зрозуміли, що необхідно, щоб
медіа якісно працювало в digital, поєднуючи у собі контент, маркетинг, монетизацію та технології. Учасники
зрозуміли, як обирати пріоритетні майданчики для
просування контенту та як
його адаптовувати під них.
Створили свої ефірні сітки,
відповідно до вимог ЦА,
навчилися оперувати формулою Win (глядач ТБ) Win
(користувач Digital) Win
(медіа).

Було

III

IV
Ірина Норенко,
директорка радіо «Самара»:
«Наш новий логотип – це ріка життя, ріка
надії, ріка сподівань і успіху».

Стало

Також цього року завдяки
технічній підтримці диджитал-департаменту
НАМ
успішно запустилися та
працюють два сайти «Контент Фонду» НАМ та
конкурсу «Честь Професії».
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I

ЄДИНА МЕДІАПЛАТФОРМА

Сталість
медіакомпаній

В умовах кризи медіакомпанії відчули величезний економічний тиск і почали шукати альтернативні шляхи заробітку. Найочевиднішим стала монетизація сайту та соцмереж телеканалів та радіостанцій. Та не всі регіональні сайти телерадіокомпаній змогли монетизувати свій трафік через технічну та візуальну застарілість своїх
платформ. Щоб допомогти у цьому регіональним мовникам, Диджитал департамент НАМ спільно з UAMobile та
за підтримки Internews і Міжнародного Фонду Відродження створили «Єдину медіаплатформу».

II

«Єдина медіаплатформа» (ЄМП) - це конструктор вебсайтів та рекламної мережі з точними параметрами позиціонування та персоналізації, вбудованими банерними кодами, підключенням до систем аналітики та можливістю проведення крос-медійних кампаній. Тобто ви зможете самостійно спроєктувати собі сайт із уже готових шаблонів і запустити його всього лише за 1 день!
У листопаді в рамках тестування мобільної версії ЄМП три регіональні телерадіокомпанії (МТРК «Чернівці, «ВТВ
Плюс» (м. Херсон) та «Рівне1») створили свої сайти і вже почали отримувати надходження від банерної реклами.

III

У січні-лютому запланований повноцінний запуск мобільної та десктопної версії «Єдиної медіаплатформи».
Згодом, після того, як приєднаються до платформи й інші регіональні компанії, є перспектива масштабуватися до
відеомережі та новинного агрегатора регіональних новин, щоб отримувати додатковий трафік для монетизації.

10 СУПЕРСИЛ ЄМП:

IV

1
Оксана Власюк, телеканал «Рівне1»:
«Спершу було страшно починати. Але ми
спробували і зрозуміли, наскільки це
зручно та інтуїтивно зрозуміло. Не потрібно комунікувати з розробниками, ні від
кого у цьому процесі не залежимо. Плюс
– монетизація, яка працює! Ми, як регіональний мовник, давно чекали на таке рішення».

Створюється виключно під одне завдання сайт медіакампанії;

6 SEO-оптимізована платформа;
7 Просте і зрозуміле керування

2 Система не вразлива, її дуже складно зламати;
рекламою на сайті;
3 Автоматизовує безліч процесів наповнення
8 Уніфікований модуль додавання на сайт
сайтів в умовах обмежених людських ресурсів;

4 Легка система додавання модулів та
налаштування зміни дизайну сайту;

5 Використовує великі дані для сегментації
цільового контенту;

платіжної системи для Donates та підписок;

9 Єдиний хмарний хостинг;
10 Зручний обмін трафіком, рекламою,
контентом.

I

ЗНАЙ СВОЇХ

Сталість
медіакомпаній

Серед ініціатив, які НАМ цього року здійснила вперше, особливе місце займає краудфандингова кампанія на «Спільнокошті» із збору грошей
для створення «Знай Своїх» - онлайн-платформи виробників локальних товарів та послуг, яка дасть можливість людям знати і підтримувати місцевих виробників, а місцевим медіа отримати додаткові бонуси.

II

«Знай своїх» – це платформа-каталог, яка акумулює в одному місці усю необхідну інформацію про місцевих підприємців. Представники локальних бізнесів зможуть створити на сайті свої кабінети, в яких зазначити всю важливу інформацію: назву компанії, короткий опис, посилання
на соцмережі, ціни, акції. Унікальність платформи у її всеукраїнському масштабі, адже про неї говорять в ефірах телерадіокомпаній з багатьох
регіонів країни.
На початку 2021 року ми створимо платформу-каталог і спільним зусиллям та згуртованістю виведемо регіональний
бізнес на новий рівень розвитку, підтримаємо його у важкі часи. Допомагає нам у цьому Міжнародний фонд «Відродження», який подвоїть зібрану нами суму на «Спільнокошті».

III

Разом з нами реалізовують цей проєкт:
ТРК «НТК» (м. Коломия)
ТРК ВІТА (м. Вінниця)
Радіо «Західний Полюс»
(м. Івано-Франківськ)

IV

ТРО «Новий Чернігів»
Приват ТБ (м. Дніпро)
Василь Дем’янюк, директор
ТРК «НТК» (м. Коломия):
«Ми підняли новий пласт місцевої кооперації, ми знайшли
нові форми партнерства з локальним бізнесом».

МТРК «Чернівці»
«Телерадіокомпанія ТРТ» (м. Дрогобич)
СТАРТ ПРОЄКТУ – ЛЮТИЙ 2021 РОКУ

I

II

III

IV

Сталість
медіакомпаній

ФОРМУЛА ТОЛЕРАНТНОСТІ

Якісний
контент

«Формула толерантності» - новий масштабний радіопроєкт НАМ про толерантність і людяність, результат якого ми побачимо вже
наступного року. Це 5-хвилинні особисті радіоісторії про толерантність та прийняття звичайних українців, які озвучуватимуть національні та регіональні знаменитості. Завдяки цьому проєкту вдасться знизити градус напруги, неповаги і несприйняття в українському суспільстві.
Проєкт «Формула толерантності» впроваджується НАМ за підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів.

Віталій Федорчук,
виконавчий продюсер проєкту:
«Як показують дослідження, українське суспільство демонструє вибіркову толерантність до різних груп людей. Медіа можуть
впливати на громадську свідомість і зменшувати поляризацію та радикалізацію серед населення. «Формула толерантності» - це
унікальний радіопроєкт, що через людські
історії звертатиме увагу на цінності і практики поваги, взаєморозуміння, емпатії та неупередженого ставлення до інших».
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РАДІОПРОГРАМ, ЯКІ
ВИСВІТЛЮЮТЬ ПОВСЯКДЕННІ
ПРИКЛАДИ НЕРІВНОСТІ ТА
ДИСКРИМІНАЦІЇ РІЗНИХ ГРУП,
СТВОРЯТЬ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
НАМ РАДІОСТАНЦІЇ

6

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

•

2 460 000 чоловіків та жінок в Україні
підвищать свою обізнаність про етнічну, сексуальну, гендерну, релігійну та інші форми
«інакшості»;

•

низка регіональних медіакомпанії створять та ефективно популяризують якісний
контент про різноманітність та толерантність
людей.

РАДІОСТАНЦІЙ,
З ЯКИХ 1 НАЦІОНАЛЬНА
І 5 РЕГІОНАЛЬНИХ, ВІЗЬМУТЬ
УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ,
ВИРОБЛЯТЬ ЯКІСНИЙ КОНТЕНТ
ТА РОЗПОВСЮДЯТЬ ЙОГО

5

ГРАНТІВ ПО

40 000 ГРН

ДЛЯ
РЕГІОНАЛЬНИХ
МЕДІАКОМПАНІЙ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
•

Подали 14 грантових заявок

•

Отримали підтримку 8 грантових заявок

•
•

Розпочали співпрацю з двома новими партнерами - міжнародним
організаціями Thomson Foundation та Chemonics International
Вперше провели тренінг для медійників щодо написання
грантових заявок

•

Оновили гендерний аналіз організації і середовища, в якому
вона здійснює діяльність

•

Додали гендерні вимоги до «біблій» «Лабораторії форматів»

•

Оновили Політику екологічного менеджменту

•

Оновили план моніторингу екоіндикаторів організації

РЕАЛІЗУВАЛИ НОВІ ПРОЄКТИ:

1 Антикризові клуби НАМ
2 Серіал «Сіра зона»
3 Краудфандингова кампанія «Знай Своїх»
4 Єдина медійна платформа
5 Вебінари з авторського права
6 Нова форма церемонії конкурсу «Честь Професії»
7 Док. фільм про переможців конкурсу «Честь Професії»
8 Масштабна регіональна прем’єра фільму «Чорний козак»
9 Стратегічні сесії для «Громадського радіо»
10 Низка онлайн-вебінар та тренінів

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!

