
29-31 жовтня 2019 р.

Краматорськ,
Донецька область

що відбувається та як про це 
ПИСАТИ / ЗНІМАТИ / РОЗПОВІДАТИ

У програмі майстер-класу:

Екологічна безпека 
та збройні конфлікти

Прес-тур і майстер-клас
з екологічної журналістики

Координатор проектів ОБСЄ в Україні запрошує журналістів та блогерів 
обмінятися досвідом, познайомитися з екологічними проблемами на 
територіях, які постраждали внаслідок воєнних дій, поспілкуватися з 
українськими й міжнародними фахівцями, підвищити рівень поінфор- 
мованості про міжнародні й місцеві екологічні ініціативи. 

Передбачається відвідування об’єктів, де в результаті військових дій 
виникли або можуть виникнути екологічні проблеми – водних, 
промислових, заповідних.

Учасники зможуть отримати консультації експертів та поради колег 
щодо підготовки матеріалів за підсумками прес-туру / майстер-класу.

Для участі в майстер-класі/прес-турі на конкурсній основі запрошу-
ються журналісти (штатні, позаштатні, фрілансери) всіх видів ЗМІ 
(інтернет-видання, радіо, газети, телебачення*) та блогери, 
які працюють або бажають працювати в області екологічної 
журналістики.

ОРГАНІЗАТОР БЕРЕ НА СЕБЕ ВСІ 
ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ МАЙСТЕР-КЛАСУ:

проїзд (поїздом класу 
не вище купе або автобусом), 
проживання, 
харчування й навчання. 

Добові не виплачуються.

Охочим взяти участь у заході необхідно 
заповнити ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ 
У МАЙСТЕР-КЛАСІ / ПРЕС-ТУРІ  
https://forms.gle/5bfseojv8dhbXtTR8 

до 29 вересня

З організаційних питань звертатися:

ОЛЕГ ЛИСТОПАД, координатор майстер-класу         Тел.: 067-320-47-71, ел.адреса: lystopad2007@ukr.net

* Примітка для тележурналістів: якщо ви плануєте проведення зйомок, бажано мати свій транспорт. 
Проживання й харчування оператора (другої людини від організації) організатор не оплачує, але 
готовий забронювати місце в готелі й організувати харчування за попередньою заявкою. У зв'язку із 
твердим часовим графіком, відстаючих операторів і фотографів не чекаємо! За наявності достатнього 
інтересу серед учасників можлива централізована організація роботи оператора від організатора з 
наданням відзнятих матеріалів усім охочим.

Робота ОБСЄ з виявлення та оцінювання екологічних проблем, 
які виникли внаслідок збройного конфлікту в Донецькій та Луганській 
областях; 

Вплив збройного конфлікту на екологічну безпеку в Донецькій областях: 
водні об’єкти, стан повітря, заповідні території, промислові об’єкти тощо;

Специфіка екологічної журналістики в сучасному світі;

Як грамотно висвітлити екологічні проблеми, які виникли внаслідок 
воєнних дій;

Превентивна екологічна журналістика: 
роль ЗМІ в попередженні катастроф, 
вирішенні екопроблем. Підвищення 
ефективності екоматеріалів. 

Джерела інформації для підготовки 
матеріалів з територій, які постраждали 
внаслідок бойових дій. Чи є ефективними 
традиційні способи – інформаційний 
запит тощо;

Підготовка розгорнутих планів 
статей/сюжетів, за темами, які учасники 
оберуть в ході прес-туру та майстер-класу.

СИТУАЦІЯ ДО ПОЧАТКУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

«Земля тревоги нашей» – 
доповідь про стан
довкілля Донецької 
області в 2007-2009рр.

Матеріали прес-турів в 
рамках ініціативи «Довкілля 
та безпека» (ENVSEC), 2008:

http://pryroda.in.ua/lystopad/ 
kak-dela-ekodonbass/
http://pryroda.in.ua/lystopad/ 
druge-oblichchya-donbasu/

CУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ

Оцінка екологічної 
шкоди та пріоритети 
відновлення довкілля 
на сході України, 2017

Огляд стану басейну 
Сіверського Дінця та 
фактори впливу в умовах 
військових дій. 
Технічний звіт, 2019

Інформаційна 
система довкілля 
Донбасу 

Захід проводиться у 
співпраці з екологічною 
мережею «Зой» та за участі 
тижневика WOZ die 
Wochenzeitung (Швейцарія).

Корисні інформаційні ресурси:

Огляд екологічних 
ризиків вугільного 
регіону «Сoalland», 
2011 (англ.)


