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Шановні колеги!

Проект « Я-Медіа» розпочав нову еру комунікації між активними громадя-
нами та органами місцевої влади.  Цей проект залучив більш ніж 3000 осіб 
у Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях. 
Ми запровадили тренінгову модель, де навчили багатьох активних блоге-
рів використовувати силу блогів у своїй громадській роботі. 
Ми використали унікальний метод менторства у роботі з блогерами-
початківцями, які змогли підвищити свою спроможність у веденні блогів 
та вийти на новий професійний рівень.  

Я маю нагоду подякувати всім учасникам проекту за вашу професійність, 
завзятість та наполегливість, що дозволило виконати проект на такому 
високому рівні. Ви вже і є приклад для всієї країни! 

Ми маємо зазначити, що результати проекту можуть не дати своїх плодів 
за такий короткий час, але невідворотний вплив проекту вже з’являється 
у зміні якості життя людей, які мали можливість до нього долучитися. 
Ми ставимо за мету допомогти місцевим громадам посилити свої голоси 
задля того, щоб кожен голос не був осторонь.  

«Фундація прав людини» дякує за найважливішу з можливих інвестицій, 
яка була зроблена всіма вами: ваш час, енергія і талант, який вже підкорює 
тисячі читачів та підписників на блоги наших героїнь.  

Дякуємо та бажаємо успіху у царині найпотужнішого каналу комунікації –
 блогерства. 

Щиро Ваш,
Євген Фомін, директор ГО «Фундація прав людини»



Анотація

«I am Media: Empowerment Advocacy Programme for Internally Displaced Women» / «Я-Медіа. Програма адвокації 
прав внутрішньо переміщених жінок» – проект  багатокомпонентний і охоплює Львівську, Кіровоградську та 
Черкаську області. 
Він спрямований на те, аби допомогти жінкам-ВПО, громадським активісткам, блогеркам-початківцям, жінкам 
з різних сфер опанувати такі необхідні сьогодні інструменти, як блогінг та соціальні медіа. Це все кроки для 
того, аби  посилювати свій голос в громаді та допомагати іншим. 
Проект відкриває нові погляди на блогінг як інструмент адвокації та правозахисту. Важливий компонент 
«Я-Медіа» – просвітницька робота по впровадженню Резолюціїї ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”, тема якої 
активно не піднімається в регіональних ЗМІ.
Завдяки підтримці Фонду Роберта Боша та інноваційним поглядам Фундації прав людини на медіа-адвокацію за 
час реалізації проекту в регіонах України, у гіперлокальних громадах, жінки активно почали використовувати 
блогові інструменти для посилення своїх голосів. 
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ІННОВАЦІЇ В МЕДІАОСВІТІ ДЛЯ ЖІНОК

Серед інноваційних розробок проекту – 
менторський компонент. Це запорука успіху 
блогерів-початківців. Ментори або наставни-
ки можуть стати добрими помічниками та 
мотиваторами для тих жінок, які відважилися 
створювати блоги чи йти в професійну журна-
лістику. У рамках проекту на Кіровоградщині 
було організовано 10 менторських пар, які 
працювали над створенням медіапроектів. 
Менторство в проекті «Я-Медіа» – це значно 

більше, ніж консультації та поради. Це творча 
і професійна комунікація, яка виходить 
далеко за межі проекту. Ментор та менті 
знаходять багато точок перетину ідей та 
інтересів, як результат – відбувається взаємо-
посилення і особистісний та професійний 
розвиток. 

«Я-МЕДІА» БЕЗ КОРДОНІВ

Проект дійсно регіональний. Завдяки Фунда-
ції Роберта Боша ми маємо можливість їздити 

Медіаосвіта – один з пріоритетних напрямків 
Агенції сталого розвитку «Хмарочос». Ми працю-
ємо в локальних громадах, поширюємо знання 
про медіа як інструмент для розвитку та 
брендингу територій. В області нас знають як 
засновників Мережі освітніх кемпів «Чистий 
простір». Ми культивуємо найкращі практики 
неформальної освіти, зокрема медіа, 
і формат кемпів – один з найдієвіших. 
Жінки і медіа – дуже сильна комбінація, якщо профе-
сійно підійти до озброєння. У проекті «Я-Медіа» є 
особлива логіка, яка нам, як організації, зімпонува-
ла. Сила медіа в аргументації і переконливості, жінка 
може себе захищати, використовуючи медіа-інстру-
менти. Раніше Ірина Ткаченко, директорка Агенції 
сталого розвитку «Хмарчос», долучалася в проекти 
«Фундації прав людини» в якості тренерки з блогін-
гу. 
Проект «Я-Медіа» має жіноче обличчя – він для 
жінок і про жінок.
Трапляється так, що жінка-ВПО не відвідає подібний 
захід, бо він чітко орієнтований на цільову групу 
ВПО. Особливість нашого підходу в його консоліда-
ційній та інтеграційній силі – через залучення до 
міжрегіональних та регіональних заходів учасниць 
та учасників з різних соціальних та професійних 
сфер, регіонів. Доцільним є відкривати нові погляди 
на медіависвітлення жіночих доль, пов’язаних з 
війною, життєвими викликами. Проект «Я-Медіа» 
зближує жінок із різними долями і життєвими 
досвідами. 

ІННОВАЦІЇ 
В МЕДІАОСВІТІ 

ДЛЯ ЖІНОК

ОЛЬГА ІВАШУРА:
 "МЕДІА - СИЛА 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ"

ІРИНА ТКАЧЕНКО

в інші куточки нашої області і вчити жінок 
основам блогерства та медіа-адвокації, 
підвищувати рівень їхньої медіаграмотності.  
Ми активно реагуємо на запит від локальних 
громад на проведення освітніх заходів по 
блонінгу в рамках «Я-Медіа». У Світловодську 
активна спільнота жінок зі Сходу. Ми провели 
дві освітні поїздки в це місто. Одна – з вивчен-
ня основ медіа-адвокації та посилення 
жіночого літдерства, інша – у форматі дводен-
ної майстерні, результат якої – мультимедій-
ний проект «#Самозарадні». Також активні 

ПРОЕКТ «Я-МЕДІА» ЗБЛИЖУЄ ЖІНОК ІЗ РІЗНИМИ 
ДОЛЯМИ І ЖИТТЄВИМИ ДОСВІДАМИ

ІРИНА ТКАЧЕНКО

учасниці проекту проводили самостійно 
блог-кав’ярні у своїх локальних громадах, 
зокрема у Новоукраїнській ОТГ.

«Я-МЕДІА» В ОСВІТЯНСЬКИХ СПІЛЬНОТАХ

На Кіровоградщині проект «Я-Медіа» активно 
популяризує силу блогів, соціальних медіа та 
громадської журналістики, а також оприяв-
лює тему ролі жінок в миротворчих процесах 
серед учнівської молоді та освітянських 
спільнот. 
Медіа – актуальна і цікава тема для вчителів та 
студентської молоді. Якщо студенти-
журналісти вивчають всі аспекти медіа 
в рамках навчальних дисциплін, то для 
студентів інших факультетів журналістика не є 

в пріоритеті. Запропоновані теми воркшопів 
були новими для учасників. Кейси надихнули 
на багато цікавих ідей, а головний меседж 
зустрічей – використовувати силу медіа для 
просування ідей та адвокації.

Завдяки творчій та професійній співпраці 
Агенції сталого розвитку «Хмарочос» з 
Факультетом філології та журналістики ЦДПУ 
ім. В. Винниченка та Кафедри журналістики, 
видавничої справи та редагування цьогоріч-
ний обласний «School Media Fest-2018» та 
Конкурс «Шкільна журналістика» відбувався в 
рамках регіональної програми проекту 
«Я-Медіа». Тема ролі жінок 
в миротворенні була розкрита учасниками 
конкурсу в різноманітних журналістських 

• КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ • 

жанрах, найкращі з яких будуть опубліковані 
в регіональних ЗМІ. Важливою є популяриза-
ція сучасних медіа серед школярської молоді, 
сміливість у виборі соціально важливих тем 
для конкурсу – це запорука того, що молодь зі 
школи розвиватиме в собі журналістську 
пильність і громадянську свідомість.  Конкур-
сних робіт тему ролі жінки в миротворчих 
процесах було багато, і вони всі свідчать про 
соціальну зрілість школярів і розуміння того, 
що відбувається сьогодні в нашій країні.

Команда Агенції сталого розвитку 
«Хмарочос» (м. Кропивницький)
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було організовано 10 менторських пар, які 
працювали над створенням медіапроектів. 
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Проект "Я-Медіа" впевнено поширювався 
в освітянські спільноти, і рухали його на 
Кіровоградщині такі інноваційні жінки, як 
Ольга Івашура. Зокрема на базі Гімназії 
ім. Т. Шевченка відбувалися медіа-кав'ярні 
для вчителів, які активно послуговуються 
онлайн-інструментами у своїй роботі з 
учнями.  
Ми активно працювали над популяризаці-
єю соціально відповідальної та уважної 
журналістики серед учнівської молоді 
через проект «Я-Медіа».

Я ДО І ПІСЛЯ ПРОЕКТУ "Я-МЕДІА

Якщо "до" проекту мала багато ідей, але не 
знала, як їх реалізовувати і чи варті вони 
уваги, то "після" "Я-Медіа" ідеї оформилися в 
конкретні проекти, і я зрозуміла, як якісно і за 
допомогою яких інструментів їх реалізовува-
ти.

ЩО Я ВЗЯЛА ВІД ПРОЕКТУ

Цікаві люди, нові культурні та ідейні зв'язки. 
Зустрічі, які змінили моє життя і роботу. 
Наприклад, зустріч під час Зимової школи з 
Аліною Маркіною переросла в проект 
співпраці з Міжнародною громадською 
організацією AIESEC. Отримала багато нових 
ідей і сил для їх реалізації. І головне - знання та 
інформацію.

ЯК ПРОЕКТ ВПЛИНУВ НА ВАС, ВАШУ ЛОКАЛЬНУ 
ГРОМАДУ І ЯК ПЛАНУЄТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ 

ОТРИМАНІ ЗНАННЯ В ПОДАЛЬШОМУ

Моя шкільна громада отримала потужний 
ресурс у вигляді цікавих кейсів і корисних 
онлайн-інструментів. Освітяни під впливом 
проекту зрозуміли, що медійність – невід'єм-
на частина сучасної школи і блогерство – 
один із рушіїв успішної освітньої реформи.

media-school.tilda.ws
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Конкурс «Шкільна журналістика» відбувався в 
рамках регіональної програми проекту 
«Я-Медіа». Тема ролі жінок 
в миротворенні була розкрита учасниками 
конкурсу в різноманітних журналістських 
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жанрах, найкращі з яких будуть опубліковані 
в регіональних ЗМІ. Важливою є популяриза-
ція сучасних медіа серед школярської молоді, 
сміливість у виборі соціально важливих тем 
для конкурсу – це запорука того, що молодь зі 
школи розвиватиме в собі журналістську 
пильність і громадянську свідомість.  Конкур-
сних робіт тему ролі жінки в миротворчих 
процесах було багато, і вони всі свідчать про 
соціальну зрілість школярів і розуміння того, 
що відбувається сьогодні в нашій країні.

Команда Агенції сталого розвитку 
«Хмарочос» (м. Кропивницький)
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Медіа-проект про сильних жінок, які сприйняли виклики життя як можливість.
 Героїнями стали активні блогерки з Кропивницького та Кіровоградської області 



КОЛИ ПОСТАЛО ПИТАННЯ, КУДИ ПЕРЕЇЗДИТИ: У 
КИЇВ ЧИ У СВІТЛОВОДСЬК – ОБРАЛА СВІТЛОВОДСЬК

Світловодськ я вперше відвідала у 2007 році і 
закохалася в це красиве місто. Ще тоді 
побачила безліч можливостей для розвитку. 
Коли постало питання, куди переїздити: у Київ 
чи у Світловодськ – обрала Світловодськ.
Для маленького сина це місто підходило 
краще: повітря, простір для прогулянок, темп 
життя, вартість життя були кращі, ніж у Києві. 
Тоді ж думала, як підросте син, зможемо 
переїхати в Київ. Зараз вже нікуди переїжджа-
ти не хочемо.

ЩО РУХАЄ ПО ЖИТТЮ?

Що рухає по життю? Однозначно, люди. Я 
дуже люблю людей, особливо цікавих, 
самобутніх. Якщо якась людина западає мені в 
душу – то на все життя. Я дуже ціную людські 
стосунки, людяність, відвертість. Війна дуже 
сильно змінила коло друзів, однодумців, 
навіть із деякими членами сім’ї спілкування 
перервалось, це боляче. На новому місті 
спочатку навіть не було намірів заводити 
знайомства, жили як у капсулі. Але природна 
любов до спілкування взяла своє, і «Остапа 
понесло».

ЯКБИ НЕ МАЛИЙ СИН, ЯКИЙ БУВ СТИМУЛОМ 
РУХАТИСЬ ДАЛІ, ЖИТИ, НЕ ЗНАЮ, 

ДЕ Б Я БУЛА СЬОГОДНІ

Чотири роки тому, навіть більше, 5 років тому, 
я переживала відчуття, які зруйновали все 
моє життя, я не знала де брати сили, щоб жити 
далі. Якби не малий син, який був стимулом 

рухатись далі, жити, не знаю, де б я була 
сьогодні. А потім я сформулювала для себе 
свої страхи, і пішла з ними в державні устано-
ви – Центр зайнятості, а звідти в центр 
соціального захисту. Далі влаштувалася на 
низькооплачувану роботу, це було дуже 
важко, але керівниця закладу сприяла тому, 
щоб я відчувала себе гідною людиною. 
Пізніше, коли зі мною трапилося важке захво-
рювання, вона і весь колектив, в якому я 
працювала, дуже підтримали мене. Я їм дуже 
вдячна, це було вкрай важливо для мене. Так я 
знову повірила в людей і стала сама собою.  

ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 

Планів дуже багато, не про всі хочеться 
розповідати. Із того, що вже почало збуватися: 
в наше місто вже потроху починають приїзди-
ти тренери з національними і міжнародними 
проектами. 
Минулої зими ми моніторили, де в місті можна 
провести ті чи інші заходи, які є ресурси для 
цього. Оскільки тоді я ще мало людей знала, 
думала, що нічого такого немає, прийняти 
ніде. Так з’явився наш простір – «офіс Майбут-
нього» – як зараз вже кажуть в нашій команді. 
Хоча насправді громадська організація 
називається «Майбутнє без меж». 
Офіс великий, вже є меблі для проведення 
великих заходів (до 50 осіб), завдяки ініціативі 
переселенців «Моє майбутнє в моїх руках» та 
за підтримки УВКБ ООН та ГО «Крим SOS», це 
один з реалізованих нами проектів. 
Під час подорожі в рамках Програми 
національних обмінів (проект «Містки 
громадської активності») народився молодіж-
ний осередок Quant-room, яким я дуже 
пишаюсь. У нас чудова молодь! 
Наразі працюємо над створенням активної 
спільноти переселенців, які також хочуть 
реалізуватися, шукають підтримки та спілку-
вання. Співпрацюємо з іншими громадськими 
організаціями, міськими та районними 
закладами. Зареєстрували кіноклуб докумен-
тального кіно про права людини Docudays UA, 
очікуємо команду тренерів з прав людини. 
Свою місію бачу в тому, щоб максимально 
залучати в наше місто професійні команди та 
проекти, тоді місто і люди почнуть змінювати-
ся. Працюю над створенням потужної коман-
ди однодумців, яким цікаво і комфортно 
працювати над спільними проектами.

НАЙБІЛЬШИЙ ВИКЛИК – ЦЕ РОЗРИВ ЗВ’ЯЗКІВ, 
ВАКУУМ, ВІДЧУТТЯ БЕЗСИЛЛЯ 

ПЕРЕД ОБСТАВИНАМИ

Найбільший виклик – це розрив зв’язків, 
вакуум, відчуття безсилля перед обставина-
ми. У Світловодську ми протягом року 
змінили 4 квартири, поки знайшли нашу. Це 
було дуже виснажливо. Я не одразу зверну-
лась до державних установ, не знала, яка є 
колосальна підтримка переселенців. Я дуже 
хотіла познайомитися з іншими переселенця-
ми, але не знала, як їх знайти. Коли вже почала 
займатися громадською роботою (волонтери-
ти) почала активніше про це говорити, почали 
з’являтися можливості і люди. Як не дивно, 
поштовхом було спілкування з ГО «Крим SOS», 
саме вони допомогли знайти перших актив-
них переселенців у місті.

ПРО ЖАГУ ДО ЗНАНЬ ТА НАВЧАННЯ
 ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Я завжди любила вчитися, але не завжди мала 
доступ до знань. Громадський сектор допоміг 
втамувати жагу до знань. Але я розумію, що 
варто не тільки брати, важливо ділитися 
отриманим, щоб воно проростало і давало 
результати. Минулий рік дійсно був дуже 
активний, іноді навіть виснажливий, в тому 
числі і матеріально. 

Сина скрізь беру з собою, бо він ще замалий, 
щоб залишатися вдома, а близьких, хто б міг 
про нього піклуватися, немає. Мене може 
зрозуміти тільки той, хто був в такій самій 
ситуації. Тому це вибір без вибору: їду тільки 
туди, де можна з сином. Під час участі в деяких 
тренінгах організатори йшли назустріч і 
навіть надавали можливість проживання та 
харчування за рахунок організаторів заходу, я 
їм за це дуже вдячна, інакше б я була змушена 
або відмовитися від участі, або суттєво 
зменшити свою активність. 

АЛЕ Я РОЗУМІЮ, ЩО ВАРТО НЕ ТІЛЬКИ БРАТИ, 
ВАЖЛИВО ДІЛИТИСЯ ОТРИМАНИМ, ЩОБ ВОНО 

ПРОРОСТАЛО І ДАВАЛО РЕЗУЛЬТАТИ

Зараз всі вкладені в мене і мій розвиток кошти 
та зусилля починають давати плоди. Я 
відчуваю важливість отриманих знань і 
компетенцій, втілюю їх вже зараз, маю, хоч і 
невеликі, але вже істотні результати, ще 
більше маю планів  і мрію, що ми з командою 
зможемо втілити їх у життя.

Анна Курусь – жінка, яка рухає місто 
Світловодськ. Без перебільшень. Вона є 
директоркою громадської організації 
«Майбутнє без меж». Проект «Я-медіа» 
поширився на Світловодськ завдяки її 
активності та вмінню мобілізації активно-
го жіноцтва, серед яких багато дівчат та 
жінок зі сходу. Аня добре знає силу медіа в 
дії. 
Аня з тих жінок, які демонструють самоза-
радність у всіх її проявах. Її історія не 
зовсім історія успіху в класичному жанрі  – 
це історія викликів і перемог, пошуків і 
втрат. Ще немає того щасливого фіналу, 
про який можна буде та писати або говори-
ти в минулому часі. Але є історія тут і 
тепер, викладена у відвертому інтерв’ю.
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#САМОЗАРАДНІ
МЕДІА-ПРОЕКТ ПРО СИЛЬНИХ ЖІНОК, ЯКІ СПРИЙНЯЛИ ВИКЛИКИ ЖИТТЯ 

ЯК МОЖЛИВІСТЬ. ГЕРОЇНЯМИ СТАЛИ АКТИВНІ БЛОГЕРКИ З КРОПИВНИЦЬКОГО 
ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ЮЛІЯ ПУЗЬ 
Б’ЮТІ-МАЙСТРИНЯ З КРОПИВНИЦЬКОГО 

ВІРИТЬ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНУ СИЛУ КРАСИ





Юлія Пузь – б’юті-майстриня з Кропив-
ницького вірить у перетворювальну силу 
краси. У Кропивницькому Юля живе і 
працює вже три роки. Місто вперше 
відвідала на запрошення своєї подруги, з 
якою познайомилася в одній із ділових 
поїздок. Коли почалася війна, вирішила 
переїхати сюди з Великих Новосілок, що в 
Донецькій області.
За цей час професійно опанувала 
б`юті-сферу (працює майстринею 
манікюру), не зупиняється на досягнутому 
та розиває себе як майстриню татуажу. 
У проект «Я-Медіа» Юля прийшла по 
знання з блогінгу, які допомагаютимуть 
просувати себе як фахівця у сфері краси. 
Менторка Ольга Луценко стала для Юлії 
першою порадницею в опануванні 
Instagram-блогінгу.

ЩО ДЛЯ ТЕБЕ ЩАСТЯ? 

Счастье – это когда на душе спокойно, есть 
уверенность в завтрашнем дне, гармония. В 
таком состоянии женщина способна творить. 

Щастя – це коли на душі спокійно, є впевне-
ність у завтрашньому дні, гармонія. У такому 
стані жінка здатна творити. 

Счастье – это работа, которая нравится. 
Фактически каждое знакомство с клиентом 
это открытие. Все мои клиенты особенные. 
Приятно видеть их внутренние трансформа-
ции – когда у женщин появляется вера в себя. 
Приятно осознавать, что ты способствуешь 
этим превращениям. 

ЯК ТИ ПРИЙШЛА У СФЕРУ КРАСИ?

Я красиво рисую. Изначально я обращала 
внимание на декор, изучала, как с помощью 
декора можно сделать жизнь ярче и уютнее. 
На ногти я обратила внимание, потому что это 
красиво. Красивый маникюр – это увере-
нность и женственность. 

СКІЛЬКИ ЧАСУ ДОВЕЛОСЯ ІНВЕСТУВАТИ 
В СЕБЕ ЯК Б`ЮТІ-МАЙСТРА?

Мастерство маникюра я начала изучать здесь, 
в Кропивницком. Уже три года. Самый первый 
год был самый тяжелый. Я хотела вернуться 
домой несколько раз. Поначалу каждому 
новичку тяжело. Потом появляется круг 
друзей, знакомств, клиентов, практика. 
Главное внутренняя гармония и сила. 
Сейчас я изучаю перманентный макияж. Меня 
уже хвалит мой мастер. У меня получается и 
мне это нравится. Пять лет назад я уже прохо-
дила курсы перманентного макияжа, но 
изучив теорию, практики испугалась. Сейчас 
я знаю все о медицинских противопоказани-
ях. Также я помагаю своей подруге-флорист-
ке. Для меня это хобби, которое тоже вдохно-
вляет и развивает меня. 

КРОПИВНИЦЬКИЙ – МІСТО, 
ЯКЕ Я ОБРАЛА ЯК ДРУГИЙ ДІМ

Я живу в Кропивницком три года. Этот город 
оказался для меня родным с первых дней. 
Изначально я приехала в гости к моей подру-
ге. Во первых, меня очень понравилось, что 
город маленький, компактный. Можно 
быстро добраться с одной точки города в 
другой. Архитектура очень красивая. Когда 
мы прогуливались по улицам города, для 
меня это было необычным и мне захотелось, 
чтобы все мои друзья и родственники увиде-
ли этот город. Естественно, это очень далеко 
от моего дома, сестра приехала ко мне спустя 
три года, увидела город, и ей он очень понра-
вился, и она поняла, почему я выбрала 
Кропивницкий. Люди очень простые, добрые, 
спокойные. Когда я жила в Киеве, мне было 
некомфортно. 

Домой хочется, когда есть отчаяние. В 
тяжелых ситуациях в жизни у тебя есть созна-
ние того, что есть куда вернуться, и это 
хорошо. Для развития нужно пробовать 
разные города. Я сама с Донецкой области, 
пгт Велыка Новосилка. Это не единственный 
мой переезд. Я жила в Мариуполе, Донецке, 
Киеве. Я искала себя в разных работах, у меня 
несколько образований. Я работала в сфере 
продаж, автобизнеса. С тех пор, как война 
началась, я не езжу за рулем, но, конечно, за 
несколько дней обновила бы свои знания. 

ТИ ВЖЕ ВСЕ ЗНАЄШ ПРО СХІД, ЖИВЕШ В ЦЕНТРІ,
 ЧИ ВИНИКЛО БАЖАННЯ ПОБУВАТИ

 В ІНШИХ МІСТАХ? 

Хотела бы побывать в Виннице и Львове. 
Путешествия всех впечатляют и вдохновляют. 
Я люблю развиваться. Между прочим, я 
знакомлюсь с людьми в поездках. С моей 
подругой, которая меня пригласила в Кропив-
ницкий, я познакомилась в поездке. 

ПРО ОПТИМІЗМ

У каждого человека есть время, когда садятся 
батарейки. Все перемены к лучшему, даже 
если они кажутся плохими и непростыми. Для 
меня очень важная вера. Надо чувствовать, 
нужна внутренняя сила, над которой я 
работаю и которая сама по себе не берется из 
ниоткуда. 

ЮЛЯ ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ

Однозначно – мастером татуажа, я красиво 
рисую, но об этом никто еще не знает. 
Хотелось бы семью, ребенка. Как любая 
другая женщина, вижу себя мамой.
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СИЛА КРАСИ



ІРИНА ЛОЗОВА 
УЧАСНИЦЯ «Я-МЕДІА», 

АВТОРКА ПРОЕКТУ «ВИКЛИКИ»



Ірина Лозова – учасниця «Я-Медіа», автор-
ка проекту «Виклики». Ірина  народилася і 
жила в Харцизьку Донецької області. У 
2014 році стала студенткою природни-
чо-георафічного факультету ЦДПУ 
ім.В.Винниченка, з того часу потрапити 
додому не було можливості. У місті Ірину 
добре знають як лідерку руху «Let’s do it, 
Ukraine!», організаторку благодійного 
проекту «Лапа добра» та інших заходів. 
У проект «Я-Медіа» Ірина прийшла по 
журналістський досвід. Ідея «Викликів» 
народилася і реалізовується в професійно-
му тандемі з менторкою Ольгою Кирилюк.

«У кожного з нас є свій виклик. Хтось хоче 
навчитися водити автомобіль, вивчити англій-
ську мову, виступити успішно на конференції, 
писати пости в фейсбук (про наболіле ). Ми 
все життя ставимо перед собою завдання, які 
потрібно вирішити. Проект «Виклики» про 
жінок, які надихають, мотивують до змін. 
Перша героїня – Олена Цуркан. Дівчина, яка 
зруйнувала мої стереотипи про жінок-полі-
цейських, жінка, яка своєю посмішкою 
окрилює людей. Запрошую вас читати про 
«Виклики» та надихатися історіями сильних 
жінок!» (Ірина Лозова).

«У ПЕРШУ ЧЕРГУ ТИ ЛЮДИНА, 
А ПОТІМ ТИ – ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»

Багато хто з нас в дитинстві мріяв стати 
поліцейським. Наша героїня Олена Цуркан 
втілила свою дитячу мрію в життя. Довгий час 
вона працювала в пенітенціарній службі. Але 
з часом зрозуміла, що хоче спробувати себе в 
поліції і на власному досвіді перевірити 
наскільки стара система може змінитися. 
В інтерв'ю інспекторка поліції ділиться думка-
ми та ідеями. Для неї поліція – можливість 
допомагати людям.

ОЛЕНО, ЯК ТВОЇ РІДНІ ПОСТАВИЛИСЬ
 ДО НОВОЇ ПРОФЕСІЇ?

 Мій чоловік проти того, що я працюю в 
чоловічому колективі. Однак, йому приємно, 
коли він читає в газеті статтю, що я врятувала 
дитину. Та найбільше радіє моя маленька 
донька. Вона приходить додому і говорить: 
«Мама, ти дівчинку знайшла! Вона ж була без 
мами». І саме в такі моменти я розумію, що 
зробила правильний вибір. 

У ТЕБЕ БУЛИ СИТУАЦІЇ, У ЯКИХ ПОТРІБНО БУЛО 
ШВИДКО ЗРЕАГУВАТИ ЗАДЛЯ 

ПОРЯТУНКУ ЛЮДИНИ? 

Перший випадок – це виклик на жорстоке 
поводження з дитиною. Ми приїхали до жінки, 
яка була в стані алкогольного сп'яніння з 
маленькою дитиною на руках. Коли вона нас 
побачила, злякалась і випустила дитину з рук. 
Ми одразу викликали швидку та ювенальну 
службу. Дитина була в жахливому стані. Мені 

як матері було дуже важко в цій ситуації. 
Зрозуміло, що я одразу її помила та переодяг-
нула в чистий одяг. Тримала на руках, поки не 
приїхала швидка. А взагалі було багато викли-
ків, починаючи з котів, яких потрібно дістава-
ти з дерева, і закінчуючи викликами щодо 
неповнолітніх дітей, які намагаються вчинити 
суїцид. Усі вже знають про групи в соціальних 
мережах, які провокують дітей до самогуб-
ства. Подібних випадків багато в нашому місті. 
Але, дякуючи нашим не байдужим людям, які 
викликають поліцію, ми маємо змогу їх вряту-
вати. У таких ситуаціях потрібно швидко 
реагувати. І, не маючи спеціальної психологіч-
ної освіти, починати просто розмовляти з 
дитиною. Жінка в такій ситуації діє як мати. Це 
саме той випадок, коли: «Що не може чоловік, 
може жінка». У подібних ситуаціях дитина 
ставиться до жінки більш лояльно, ніж до 
чоловіка. Напевно, внутрішньо довіряє 
більше.

ЧИ БУЛА ТИ НА ВИКЛИКАХ ПОВ'ЯЗАНИХ 
З ДОМАШНІМ НАСИЛЛЯМ? 

ЯК У ТАКІЙ СИТУАЦІЇ РЕАГУЄ 
ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА? 

У такій ситуації дуже важко розібратися, якщо 
чоловік і жінка знаходяться в одному примі-
щенні. Тому, як правило, ми їх розміщуємо в 
окремих кімнатах, але коли немає такої 
можливості, то виходимо на вулицю. Коли 
жінка вже знаходиться без свого чоловіка, 
вона може розказати про проблему. Я 
пам'ятаю випадок, коли жінка потерпала від 
сексуальних домагань від свого чоловіка. І 
коли ми поспілкувалися з нею наодинці, вона 
змогла нам відкритися. Показувала сліди 
насилля на тілі. Те, що вона не змогла б розка-
зати або показати чоловіку-поліцейському, 
вона показала жінці. Це великий плюс коли на 
виклику є жінка. Також були випадки, коли 
жінки викликали кілька нарядів, аж поки не 
приїхала жінка-поліцейський. Просто не 
відкривали двері чоловікам-поліцейським. 
Олено, як реагують чоловіки, коли їм в напар-
ники ставлять жінку?

Спочатку, коли ми тільки заступили на службу, 
чоловіки говорили: «І ось жінки, нам за них 
відповідати і т.д.». А потім, коли хлопці 
побачили, що жінки можуть працювати з 
ними на рівних, навпаки просили в напарни-
ки жінку. 

ЧИ Є «ПОБЛАЖКИ» ДО ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ? 

Таких моментів я особливо не помічала. Ми 
працюємо з чоловіками на рівних. Наприклад, 
та сама охорона громадського порядку: на 
футболах, на концертах, на протестах жінки 
стоять попереду. Ми не ховаємося за спинами 
наших напарників. Поліцейський є поліцей-
ський. Потрібно бути сильною в будь-якій 
ситуації. 

ЯКА НА ТВОЮ ДУМКУ, РОЛЬ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ? У ЧОМУ ЇЇ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ? 

У наш час люди звикають до того, що жінка 
активна, цілеспрямована і має свій голос у 
суспільстві. І не важливо, яка в неї професія. 
Чи це дівчина, якій 16 років, чи бабуся. Це 
раніше жінка асоціювалася з домом, турботою 
про рідних, смачною їжею, зараз до цього 
приєдналося ще бажання змінювати свою 
державу на краще, брати участь у суспільних 
процесах. Наприклад, у нашій професії роль 
жінки полягає в тому, що вона з легкістю може 
заспокоїти чоловіка поліцейського після 
складного виклику, налаштувавши його на 
подальшу роботу. Жінка – кращий психолог. 

ОЛЕНО, ЯКИЙ ТВІЙ НАЙГОЛОВНІШИЙ «ВИКЛИК» ЗА 
ЧАС РОБОТИ В ПОЛІЦІЇ? 

За два роки було багато викликів. Але більше 
за все запам'ятовуєш саме ті, коли рятуєш 
людину від смерті. На роботі ти не можеш 
показати свої емоції. Тобі потрібно бути 
впевненою та врівноваженою. Уявіть собі 
ситуацію, коли ти приїжджаєш на виклик, 
бачиш пожежу і розумієш, що швидка ще їде, а 
ти повинен зараз врятувати людину. Саме такі 
моменти залишають слід на все життя. Після 
цього хочеться просто прийти додому, 
посидіти в тиші наодинці зі своїми думками. 
Поліцейський є поліцейський. Потрібно бути 
сильною в будь-якій ситуації. 

ЖІНКА – КРАЩИЙ ПСИХОЛОГ

Що тобі допомагає розслабитися після важко-
го робочого дня? 
Дитячий сміх (посміхається). Коли вдома мене 
зустрічає донька, можна забути про все. Я 
намагаюсь постійно знаходитися в колі друзів 
або близьких, беру участь у соціальних проек-
тах. Я люблю свою роботу і не приховую це! 

У ЯКИХ ПРОЕКТАХ ТИ БРАЛА УЧАСТЬ? 

Нині я проходжу курс навчання «Україна – 
Норвегія» в льотній академії нашого міста. Це 
дуже цікавий досвід. На курсах багато людей з 
різних професій, але нас об'єднує єдина ціль – 
зробити нашу країну кращою. Такі проекти 
мотивують робити щось корисне для своєї 
громади. 

ЯК ЛЮДИ РЕАГУЮТЬ НА ПАТРУЛЬНИХ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ? ЧИ НАМАГАЄТЕСЬ ВИ 

РУЙНУВАТИ СТЕРЕОТИПИ ПРО ПОЛІЦІЮ? 

Спочатку, коли тільки з'явилася патрульна 
поліція люди не знали, що від нас очікувати. У 
них залишилися певні стереотипи. Але ті 
люди, яким ми допомогли, починають зміню-
вати свої погляди щодо всіх поліцейських. Я 
думаю, що не всі запам'ятовують нас в облич-
чя, але вони запам'ятовують нашу форму. У 
першу чергу ти людина, а потім ти – поліцей-
ський.
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ВИКЛИКИ

ЯКИХ ВИКЛИКІВ НАЙБІЛЬШЕ В НАШОМУ МІСТІ? 

Найчастіше – це скарги на сімейні скандали. 
Це в основному свята, коли люди знаходяться 
в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік 
починає показувати свої ревнощі, і в більшо-
сті випадків від домашнього насилля страж-
дають жінки. Але, останнім часом, я роблю для 
себе статистику, що у нас в Кропивницькому 
збільшилася кількість викликів на домашнє 
насилля з боку жінок. Зараз чоловіки викли-
кають поліцію не тільки, коли відбувається 
бійка, а й щоб поліцейські заспокоїли жінку, 
яка провокує чоловіка на агресію. 
Також багато викликів, які стосуються дітей. 
Діти губляться, йдуть з дому погуляти 
і здебільшого повертаються десь об 11 або 12 
годині ночі. У мене в такі моменти завжди 
виникає питання: куди дивляться батьки? 
Я вважаю, що повинні бути якісь покарання. 
Потрібно їх навчати розуміти своїх дітей. Діти 
ніколи не підуть з дому, коли все добре. Для 
цього повинна бути якась проблема в сім'ї. 

ЩО Б ТИ ПОРАДИЛА МАЙБУТНІМ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ, 
ЯКІ ЗАРАЗ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ? 

Хочу сказати головне: потрібно у будь-якій 
ситуації залишатися людиною. Форма – це 
відповідальність, робота з боку закону, але 

потрібно дізнатися, що турбує людину. 
У першу чергу ти людина, а потім ти – поліцей-
ський. 

ОЛЕНО, ЧИ БАЧИШ ТИ СЕБЕ В МАЙБУТНЬОМУ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ? 

Я прийшла в патрульну поліцію зі званням 
молодший лейтенант, зараз вже отримала 
лейтенанта. У цьому році подала документи 
на навчання в Національну академію внутріш-
ніх справ в місті Києві. Хочу підійматися далі 
кар'єрними сходами. Не зупинятися на місці і 
втілювати в життя свою дитячу мрію. 

Чи хотіла би ти, щоб твоя донька стала 
поліцейським? Це вже її бажання. Вона бачить 
скільки приємних моментів є в цій професії. Їй 
це подобається. Вона у нас сильна дівчинка, 
займається дзюдо. Я всім говорю, що у мене 
чоловік військовий, я в поліції, а донька в 
спецназ піде. Звісно, це жарт, але я повністю 
підтримаю будь-який її вибір. 
 
Головна героїня – Олена Цуркан
Літературний редактор – Ольга Кирилюк
Автор проекту, фото – Ірина Лозова 
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Зрозуміло, що я одразу її помила та переодяг-
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ків, починаючи з котів, яких потрібно дістава-
ти з дерева, і закінчуючи викликами щодо 
неповнолітніх дітей, які намагаються вчинити 
суїцид. Усі вже знають про групи в соціальних 
мережах, які провокують дітей до самогуб-
ства. Подібних випадків багато в нашому місті. 
Але, дякуючи нашим не байдужим людям, які 
викликають поліцію, ми маємо змогу їх вряту-
вати. У таких ситуаціях потрібно швидко 
реагувати. І, не маючи спеціальної психологіч-
ної освіти, починати просто розмовляти з 
дитиною. Жінка в такій ситуації діє як мати. Це 
саме той випадок, коли: «Що не може чоловік, 
може жінка». У подібних ситуаціях дитина 
ставиться до жінки більш лояльно, ніж до 
чоловіка. Напевно, внутрішньо довіряє 
більше.

ЧИ БУЛА ТИ НА ВИКЛИКАХ ПОВ'ЯЗАНИХ 
З ДОМАШНІМ НАСИЛЛЯМ? 

ЯК У ТАКІЙ СИТУАЦІЇ РЕАГУЄ 
ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА? 

У такій ситуації дуже важко розібратися, якщо 
чоловік і жінка знаходяться в одному примі-
щенні. Тому, як правило, ми їх розміщуємо в 
окремих кімнатах, але коли немає такої 
можливості, то виходимо на вулицю. Коли 
жінка вже знаходиться без свого чоловіка, 
вона може розказати про проблему. Я 
пам'ятаю випадок, коли жінка потерпала від 
сексуальних домагань від свого чоловіка. І 
коли ми поспілкувалися з нею наодинці, вона 
змогла нам відкритися. Показувала сліди 
насилля на тілі. Те, що вона не змогла б розка-
зати або показати чоловіку-поліцейському, 
вона показала жінці. Це великий плюс коли на 
виклику є жінка. Також були випадки, коли 
жінки викликали кілька нарядів, аж поки не 
приїхала жінка-поліцейський. Просто не 
відкривали двері чоловікам-поліцейським. 
Олено, як реагують чоловіки, коли їм в напар-
ники ставлять жінку?

Спочатку, коли ми тільки заступили на службу, 
чоловіки говорили: «І ось жінки, нам за них 
відповідати і т.д.». А потім, коли хлопці 
побачили, що жінки можуть працювати з 
ними на рівних, навпаки просили в напарни-
ки жінку. 

ЧИ Є «ПОБЛАЖКИ» ДО ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ? 

Таких моментів я особливо не помічала. Ми 
працюємо з чоловіками на рівних. Наприклад, 
та сама охорона громадського порядку: на 
футболах, на концертах, на протестах жінки 
стоять попереду. Ми не ховаємося за спинами 
наших напарників. Поліцейський є поліцей-
ський. Потрібно бути сильною в будь-якій 
ситуації. 

ЯКА НА ТВОЮ ДУМКУ, РОЛЬ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ? У ЧОМУ ЇЇ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ? 

У наш час люди звикають до того, що жінка 
активна, цілеспрямована і має свій голос у 
суспільстві. І не важливо, яка в неї професія. 
Чи це дівчина, якій 16 років, чи бабуся. Це 
раніше жінка асоціювалася з домом, турботою 
про рідних, смачною їжею, зараз до цього 
приєдналося ще бажання змінювати свою 
державу на краще, брати участь у суспільних 
процесах. Наприклад, у нашій професії роль 
жінки полягає в тому, що вона з легкістю може 
заспокоїти чоловіка поліцейського після 
складного виклику, налаштувавши його на 
подальшу роботу. Жінка – кращий психолог. 

ОЛЕНО, ЯКИЙ ТВІЙ НАЙГОЛОВНІШИЙ «ВИКЛИК» ЗА 
ЧАС РОБОТИ В ПОЛІЦІЇ? 

За два роки було багато викликів. Але більше 
за все запам'ятовуєш саме ті, коли рятуєш 
людину від смерті. На роботі ти не можеш 
показати свої емоції. Тобі потрібно бути 
впевненою та врівноваженою. Уявіть собі 
ситуацію, коли ти приїжджаєш на виклик, 
бачиш пожежу і розумієш, що швидка ще їде, а 
ти повинен зараз врятувати людину. Саме такі 
моменти залишають слід на все життя. Після 
цього хочеться просто прийти додому, 
посидіти в тиші наодинці зі своїми думками. 
Поліцейський є поліцейський. Потрібно бути 
сильною в будь-якій ситуації. 

ЖІНКА – КРАЩИЙ ПСИХОЛОГ

Що тобі допомагає розслабитися після важко-
го робочого дня? 
Дитячий сміх (посміхається). Коли вдома мене 
зустрічає донька, можна забути про все. Я 
намагаюсь постійно знаходитися в колі друзів 
або близьких, беру участь у соціальних проек-
тах. Я люблю свою роботу і не приховую це! 

У ЯКИХ ПРОЕКТАХ ТИ БРАЛА УЧАСТЬ? 

Нині я проходжу курс навчання «Україна – 
Норвегія» в льотній академії нашого міста. Це 
дуже цікавий досвід. На курсах багато людей з 
різних професій, але нас об'єднує єдина ціль – 
зробити нашу країну кращою. Такі проекти 
мотивують робити щось корисне для своєї 
громади. 

ЯК ЛЮДИ РЕАГУЮТЬ НА ПАТРУЛЬНИХ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ? ЧИ НАМАГАЄТЕСЬ ВИ 

РУЙНУВАТИ СТЕРЕОТИПИ ПРО ПОЛІЦІЮ? 

Спочатку, коли тільки з'явилася патрульна 
поліція люди не знали, що від нас очікувати. У 
них залишилися певні стереотипи. Але ті 
люди, яким ми допомогли, починають зміню-
вати свої погляди щодо всіх поліцейських. Я 
думаю, що не всі запам'ятовують нас в облич-
чя, але вони запам'ятовують нашу форму. У 
першу чергу ти людина, а потім ти – поліцей-
ський.
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ЯКИХ ВИКЛИКІВ НАЙБІЛЬШЕ В НАШОМУ МІСТІ? 

Найчастіше – це скарги на сімейні скандали. 
Це в основному свята, коли люди знаходяться 
в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік 
починає показувати свої ревнощі, і в більшо-
сті випадків від домашнього насилля страж-
дають жінки. Але, останнім часом, я роблю для 
себе статистику, що у нас в Кропивницькому 
збільшилася кількість викликів на домашнє 
насилля з боку жінок. Зараз чоловіки викли-
кають поліцію не тільки, коли відбувається 
бійка, а й щоб поліцейські заспокоїли жінку, 
яка провокує чоловіка на агресію. 
Також багато викликів, які стосуються дітей. 
Діти губляться, йдуть з дому погуляти 
і здебільшого повертаються десь об 11 або 12 
годині ночі. У мене в такі моменти завжди 
виникає питання: куди дивляться батьки? 
Я вважаю, що повинні бути якісь покарання. 
Потрібно їх навчати розуміти своїх дітей. Діти 
ніколи не підуть з дому, коли все добре. Для 
цього повинна бути якась проблема в сім'ї. 

ЩО Б ТИ ПОРАДИЛА МАЙБУТНІМ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ, 
ЯКІ ЗАРАЗ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ? 

Хочу сказати головне: потрібно у будь-якій 
ситуації залишатися людиною. Форма – це 
відповідальність, робота з боку закону, але 

• КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ • 

"Проект "Я-Медіа" дав мені як теоретичні 
знання, так і практичні навички. До 
проекту я вже була активною блогинею і 
думала, що вже все знаю в цьому 
напрямку. 
Однак, потрапивши на зимову школу, 
зрозуміла, що є ще багато знань і вмінь, 
про які я навіть не підозрювала. Я змогла 
познайомитися з провідними журналіс-
тами країни. Відвідати їхні тренінги, в 
результаті яких отримала нові знання 
щодо побудови тексту і його оформлю-
вання.

Завдяки проекту я дізналася про 
Резолюцію ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека». Мені це було особливо цікаво, 
бо як письменниця я порушую у своїй 
творчості тему ролі жінки у воєнних 
конфліктах. 
Також отримала практичні навички 
роботи з ресурсом Tilda, на якому 
створила свій блог. 
Також вдячна проекту за досвід ментор-
ства. Була цікава нагода стати наставни-
цею і допомогти блогеру-початківцю 
працювати з текстом".

Ольга Кирилюк,
менторка проекту «Я-Медіа»,

авторка книги «Іду на мир»

потрібно дізнатися, що турбує людину. 
У першу чергу ти людина, а потім ти – поліцей-
ський. 

ОЛЕНО, ЧИ БАЧИШ ТИ СЕБЕ В МАЙБУТНЬОМУ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ? 

Я прийшла в патрульну поліцію зі званням 
молодший лейтенант, зараз вже отримала 
лейтенанта. У цьому році подала документи 
на навчання в Національну академію внутріш-
ніх справ в місті Києві. Хочу підійматися далі 
кар'єрними сходами. Не зупинятися на місці і 
втілювати в життя свою дитячу мрію. 

Чи хотіла би ти, щоб твоя донька стала 
поліцейським? Це вже її бажання. Вона бачить 
скільки приємних моментів є в цій професії. Їй 
це подобається. Вона у нас сильна дівчинка, 
займається дзюдо. Я всім говорю, що у мене 
чоловік військовий, я в поліції, а донька в 
спецназ піде. Звісно, це жарт, але я повністю 
підтримаю будь-який її вибір. 
 
Головна героїня – Олена Цуркан
Літературний редактор – Ольга Кирилюк
Автор проекту, фото – Ірина Лозова 

ОЛЬГА КИРИЛЮК: 
“Я ВДЯЧНА ПРОЕКТУ 

ЗА МЕНТОРСТВО”
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ПРО ЯСКРАВІ БЛОГОВІ ПРОЕКТИ
 УЧАСНИЦЬ З КРОПИВНИЦЬКОГО

• КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ • 

GIRLS PROJECT
 

Учасниця проекту «Я-Медіа» Ольга Цимба-
ліст з блогерської спільноти Кропивниць-
кий/Київ створює незвичайний ізопроект 
«Girls Project» про жіночу ідентичність.
За кожною листівкою – блогова історія 
конкретних дівчат і жінок, з яким Оля 
знайомилася в подорожах, фестивалях, 
соцмережах.
«Використовуючи близьку мені форму – 
малюнку, я хочу трохи урізноманітнити 
репрезентативність прекрасних представ-
ниць жіночої статі усіх «видів», форм, видів 
діяльності, різного віку, соціальних груп, 
національностей тощо. Донести думку – “бути 
собою природно”, бути інакшою нормально, 
показати, що є культурні діячки / спортсменки 
/ пересічні жінки / авторки / жінки з інвалідні-
стю / науковці / матері / інші рольові моделі, 
відомі й невідомі, які відчувають себе впевне-
но, красиво, круто», – розповідає Оля.
Предметніше про проект «Girls Project» 
у статті блогу «PROVENCE».

 provence.kr.tilda.ws/girlsproject
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• КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ • 

PROVENCE 

«PROVENCE» / Блог-проект про літературу 
та мистецтво, які створюють жінки» – 
проект Оксани Нечай, студентки Факульте-
ту філології та журналістики ЦДПУ 
ім. В. Винниченка.  На ідею створення 
створення блогу на жіночу тему її надих-
нув проект «Я-Медіа» та платформа Tilda 
Publishing. Під наставництвом свого 
ментора Дмитра Шульги, досвідченого 
арт-критика, відбувається становлення 
проекту.  Крім того, «Provence» став 
бакалаврським проектом Оксани, який 
вона захищатиме як кваліфікаційну 
роботу в червні цього року під науковим 
керівництвом Дмитра Шульги. 
«Жінки, література, мистецтво – це стихії, які 
доповнюють одна одну. Ідея поглянути на ці 
стихії в кропивницькому контексті виникла 
спонтанно. Моніторинг соціальних мереж та 
ЗМІ відкривав цікавих фейсбук-блогерок, 
художниць, громадських активісток, які так чи 
інакше використовують мову мистецтва для 
миротворчості, адвокації, краси. Проект має 
свою тематику (жінки та арт), стилістику і є 
позитивним та світлим медіа-проектом. Ми 
шукали натхненних жінок з різних сфер, які є 
креейторками. Потрапивши на проект “Я-Ме-
діа”, я відкрила для себе нові ракурси, з яких 
арт-діяльність жінки осмислюється в значно 
ширшому контексті.
Особливість проекту-блогу “Provence” в його 
легкості, позитивності, експериментальності. 
А ще – об’єднавши кропивницьких мисткинь 
під один знаменник мистецтва, ми відкриває-
мо Україні потужну креативну жіночу спільно-
ту з Кропивницького», – коментує Оксана. 

 provence.kr.tilda.ws

#КОДИ_СЕЛА
Проект «Коди села» створює жінка – 
Світлана Головатенко з села Цибулеве, що 
в Знам’янському Кіровоградської області.
Блог виконує роль адвоката села. Тут 
з’являються блогові записи про історію 
села, медіаекспедиційні замітки. У планах 
Світлани – створення сюжетів про жінок, 
які були причетними до історії села та 
жінок, які мають що розказати про село та 
своє життя в ньому – це давньожительки, 
серед яких багато майстринь, берегинь 
пам'яті. Менторкою Світлани погодилася 
бути журналістка Олена Сідорова, авторка 
проекту «Вимираючі села Кіровоградщи-
ни».
Про ідею проекту «Коди села» розповідає 
його засновниця, вчителька початкових 
класів Цибулівської ЗОШ, активна громадянка 
Світлана Головатенко.
«Ідея для мого блогу народилася на Зимовій 

школі-тренінгу «Блогери у правозахисті» 
за проектом «Я-Медіа». Адвокація, права 
людини, жінки, мир, безпека, медіа та блоги – 
дуже цікаві теми, в розрізі яких я побачила 
своє рідне село Цибулеве, яке потребує 
захисту та адвокації. Відтак народилася думка 
писати про село, про його людей, історію, 
буття, ті коди, які ще тримають село живим, які 
повертають людей на малу батьківщину.
Тут багато сюжетів – різних, цікавих і не дуже, 
драматичних, повчальних, дивовижних.
Для чого писати про село? Які факти рухають 
цю ідею:
- про село за всю його історію не видавили 
жодної історично-краєзнавчої книги/брошу-
ри/комплекту листівок;
- село цікаве для туристів: з того часу, як 
Володимир Вознюк створив Музей під відкри-
тим небом «Гайдамацька січ», до нас почали 
приїздити туристи;

- недалеко від села є інше село – Чорноліска, 
яке вимерло. Щоб така історія не повторилася 
з селом Цибулеве, ми, активні мешканці, 
можемо за допомогою медіа його рятувати – 
популяризувати, надавати йому важливості, 
приваблювати сюди туристів та мандрівників.
Про жінок. У розрізі теми, людей, які живуть в 
селі і творять його сучасне та майбутнє, 
важливо фіксувати ці історії. Вони колись 
стануть минулим.
Цибулівська екзотика – це словосполучення 
часто вживають приїжджі. Для нас, місцевих 
жителів, це звичний побут, природа, життя. 
Завдячуючи свіжому погляду людей, які в 
Цибулеве потрапляють вперше, ми можемо 
по-іншому поглянути на село, людей, соціаль-
ні проблеми, його майбутнє, яке залежить від 
кожного з нас”. 

svitmiy.blogspot.com

#БЕЗКОРДОНІВ 
 

#БЕЗКОРДОНІВ – історії жінок, які поїхали за 
кордон. Про роботу та навчання, сімейну та 
соціальну сферу, мрії та бажання, невдачі та 
досягнення - все, що їх оточує у тій чи іншій 
країні. Вони розповідають про власний 
досвід: гіркий чи зворушливий. А також 
кожна учасниця ділиться своїми враження-
ми від стилю життя міста/країни. Адже 
ментальність в усіх різна.

Тематика мого проекту варіювалася довгий 
час. Перший час хотіла писати про стиль 
життя тієї чи іншої країни. Але вирішила, що 
це буде не так банально, як нудно. 
Одного дня мій ментор - Кирило Поліщук 
(велике тобі дякую за це) - порадив мені 
взяти фокус на причини: "Чому жінки їдуть 
в інші країни?". А звідси і виплив сторітелінг.

А тим часом #Безкордонів уже має три 
історії. Сьогодні опублікована ще одна! Тож 
хутчіш переходьте за посиланням і 
насолоджуйтесь історією харків'янки 
Віолети, яка живе у Шарлотті, Північна 
Кароліна, США.

Летиція Курята,
студентка, 

учасниця проекту «Я-Медіа»
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Учасниці-блогерки проекту «Я-Медіа» 
радо діляться знаннями про блогінг та 
онлайн-інструменти їх створення зі своїми 
громадами. Щиро радіємо, що ті знання, 
які наші учасниці отримують в рамках 
проекту «Я-медіа», поширюються далеко 
за обласний центр. Успіх проекту вимірює-
мо відтепер ще й кількістю тренерок з 
блогінгу, адже це хороша практика і 
досвід, який наші учасниці можуть в 
майбутньому легко монетизувати.  
Оля Червоненко (творчий псевдонім Ольга 
Вишня) за освітою лікар, навчається в інтерна-
турі. Має хобі, яке вдало поєднується з 
обраною професією. Створений нею бренд – 
Творча майстерня Ольги Вишні – доповнився 
блогом та лендінгом на платформі Tilda.

olgavyshnya.tilda.ws

Я до і після проекту «Я-Медіа». Коли 
восьмий рік навчаєшся у медичному універ-
ситеті, знаєте, якось не дуже хочеться витра-
чати роки на ще одну спеціальність – журна-
лістику. А вміння писати, висловлювати думку, 
посилювати свій голос через онлайн-інстру-
менти вкрай необхідно! Що ж тоді робити, як 
наздогнати втрачений час? Взяти участь у 
проекті «Я-Медіа».
Це унікальна можливість спілкуватися з 
експертами та поглинати знання, як губка 
воду! 
Що я взяла від проекту. Раніше, я вважала, 
що блог – це інструмент програмістів та 
маркетологів. А тепер маю власний, не 
володіючи мовою програмування і не витра-
чаючи фінанси для його існування. Проект 

посприяв моєму особистому розвитку. 
Побувавши в ролі тренера, я розширила межі 
свого комфорту і стала більш впевненою, 
цілеспрямованою, повірила у власні сили. 
Коли в мене горять очі – це помітно, тому що я 
знайшла нове натхнення.
Як проект вплинув на мене, мою локальну 
громаду? Для мене стати менті означало 
нести відповідальність перед організаторами, 
партнерами, ментором, учасниками. На 
період проекту я стала медіа-обличчям. Мою 
Facebook-сторінку читали друзі, мене розпи-
тували знайомі, спілкувались мешканці 
громади. І саме від мене залежало, як вони 
сприймуть проект «Я-Медіа». Найбільше 
намагалася своїм прикладом надихати людей 
на власні проекти та блоги. Новоукраїнська 
громада має потужний потенціал. У ній 
проживають активні, прогресивні, сучасні 
жінки, які вмотивовані та відкриті до нових 
знань. Показавши успішні кейси та інструмен-
ти для створення блогу, я запустила незворот-
ній механізм. Надалі своє натхнення та ідеї 
спрямую на реалізацію нових проектів і 
допомагатиму бажаючим опановувати 
платформи для створення блогів.
Проект «Я-Медіа» нагадує хвилю, яка накри-
ває тебе з головою інформаційно, емоційно, 
світоглядно. Ми активно пропрацьовуємо 
проактивні жіночі аудиторії, освітянські та 
лікарські спільноти, популяризуючи блогос-
феру та соціальні медіа, підвищуючи рівень 
медіакомпетенції дівчат, жінок для того, аби 
вони могли нестереотипно мислити, критич-
но думати, аналізувати, розвиватися і бути 
конкурентоспроможними. Проект відкриває 
в кожній із нас медіа-жінку. 

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ОЛЬГИ ВИШНІ 





Проекти блогів учасниць «Я-Медіа» різно-
планові і різнотематичні, в кожному з них – 
справжні історії, емоції, люди.
«ЗМІНИ» Вікторії Семененко – це концен-
тровані емоція, досвід, добро. Вікторія 
Семененко розповідає в блозі про те, як 
одні люди можуть змінити життя інших 
людей.  Вона знає, що таке сила слова, сила 
медіа. 
Менторський тандем Вікторії Семененко 
та Даші Сустрєтової – приклад того, як 
проекти допомагають людям знайти одне 
одного і далі втілювати ідеї разом. «Я-Ме-
діа» об’єднує однодумців, посилює добро-
дії небайдужих людей. Зміни – це про 
кожну і кожного з нас.

ЗМІНИ
Зміни диктуємо ми.
Не час, не погода, не НЕдрузі.
А МИ.
Ми створюємо свій день, час і настрій.
Ми вирішуємо кого залишаємо у своєму житті.
З ким ходимо на каву/чай/глінтвейн.
З ким посміхаємося,
кого викидаємо із життя, як сміття.
Кому даруємо емоції.
Кого любимо і обіймаємо.
Кому пишемо листи.
Присвячуємо вечори.
Фотографуємо для спогадів.
Яку книгу читаємо.
Якою помадою фарбуємо губи.
З ким плануємо проекти.
З ким плануємо життя…

zminy.tilda.ws

Я до і після Проекту «Я-Медіа». І до, і після 
проекту «Я-Медіа» я любила і люблю писати. 
Мої новели, історії та оповідання друкуються 
в обласних та всеукраїнських виданнях. 
Однак є дописи, які вільно «плавають» у 
соціальній мережі «Фейсбук» – вони здебіль-
шого особисті, які стосуються мене, моєї сім’ї 
чи знайомих людей, моєї роботи, громадської 
і благодійної діяльності, волонтерства. Тут 
емоції, хвилювання, прохання. 
Під час навчального тренінгу проекту 
«Я-Медіа» Ірина Ткаченко запропонувала мені 
зібрати всі ці мотивуючі дописи докупити і 
оформити у мультимедійні історії на платфор-
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мі Tilda. Так почалася моя участь у проекті 
«Я-Медіа». Блогерський проект отримав назву 
«Зміни». Мабуть, ключовим став мій допис 
про зміни. 
Візуальну частину проекту втілює Даша Суст-
рєтова. Вона відчуває мої тексти і знаходить 
влучні фотографії, вона обирає «смачні» 
цитати і ними підписує фото. Вона верстає 
історії, виділяючи шрифтами важливі слова. 
Даша робить це дуже відповідально. Мені 
приємно, що в нас з нею сформувалася така 
пара – менті і ментора, які дивляться на 
«Зміни» однаковим поглядом.
Що я взяла від проекту. Бажання рухатися 
далі. Працювати над «Змінами». Розвиватися. 
Збирати історії людей, які мотивують до змін.  
Як проект вплинув на мене, мою локальну 
громаду? Проект про зміни – внутрішні і 
зовнішні, які відбуваються не просто так, а 
заради когось, чогось чи заради себе. Під 
хештегом #IamMedia на своїй сторінці у 
«Фейсбуці» я почала розповідати історії про 
людей, які потребують допомоги. І кожна 
історія знайшла відгук у читачів. 
Мені писали і телефонували із запитаннями: 
«Як допомогти? Кому принести? Як переда-
ти?». Власне, так завдяки жителям Кропив-
ницького вдалося втілити бажання: ВІЛ-пози-
тивного підлітка Роми мати телефон і весня-
ний одяг; двох дівчаток-сиріт, які мріяли про 
ноутбук, необхідний для вирішення домашніх 
завдань; жінки з інвалідністю, сестра якої 
просила допомогти крупами та підгузками. 
Для того, щоб зробити крок на допомогу 
іншим, у душі мають відбутися зміни, розумін-
ня важливості допомоги, підтримки незнайо-
мих людей. 
До того ж, я розповідала під цим хештегом 
історії на соціальні теми. 
Наприклад, про чоловіка, який пересувається 
на інвалідному візку, пише вірші і займається 
миловарінням, продаючи свої вироби в 
центрі міста. Про дівчину Стасю, яка раніше 
працювала медичною сестрою, а коли 
дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус, 
звільнилася з роботи і тепер допомагає 
ВІЛ-позитивним людям не боятися жити зі 
своїм статусом. Про дівчинку Мію, яка пересу-
вається на інвалідному візку, та відчуває по 
відношенню до таких, як вона, дискримінацію. 
Кожна історія оформлена художніми словами, 
і, дивлячись на відгуки читачів, знайшла 
відгук у серці. Тому сподіваюся, що такий 
сторітелінг викличе внутрішні зміни і мотиву-
ватиме до змін інших.

ЗМІНИ



Вікторія Семененко:
«Зміни диктуємо ми.
Не час, не погода, не НЕдрузі.
А МИ»
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БЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

РЕЗОЛЮЦІЇ ООН 1325 
«ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА»

Незалежно від того, яку суспільно-полі-
тичну чи соціальну тему зачіпає блог, є 
актуальні теми світового значення, які 
стосуються жінок. 
Жінки-блогерки, лідерки думок у локаль-
них громадах, які належать до різних 
соціальних сфер, можуть посилювати 
прийняті на державному та світовому 
рівнях законодавчі акти.

Структура «ООН Жінки» працює в Україні з 
1999 року. У вересні 2016 року було презен-
товано Національний план дій «Жінки, мир, 
безпека», головною запорукою реалізації 
якого було обрано стратегію консолідації 
зусиль парламенту, уряду та громадянського 
суспільства. Національний план дій «Жінки, 
мир, безпека» має сприяти стабільному 
миру, розв’язанню конфліктів, активізації 
участі жінок у миротворчих процесах, 
забезпеченню захисту жінок та дівчат, які 
постраждали внаслідок конфлікту, а також 
запобіганню та протидії ґендерно зумовле-
ному насильству.
Україна займає передостаннє місце з 58-ми 
країн-членів ОБСЄ за рівнем політичної 
участі жінок. За кількістю жінок у парламенті 
Україна далеко позаду багатьох країн Азії та 
Арабського світу (за даними Міжпарламент-
ського Союзу).
У контексті військового конфлікту в Україні 
знання жінками змісту Резолюції та Націо-
нального плану дій «Жінки, мир, безпека» 
видається вкрай важливим.

Проект «I am Media: Empowerment Advocacy 
Programme for Internally Displaced Women» 
покликаний озброїти жінок блогерськими 
інструментами, які допомагатимуть, зокрема, 
проводити просвітницьку роботу по впрова-
дженню Резолюції «Жінки, мир, безпека».

Жінка і миротворчість – поняття не тільки 
військового значення. Кожна з жінок 

виконує свою миротворчу місію на локаль-
ному, національному та глобальному рівнях.
Жінки в Україні сьогодні: цей сюжет пов’яза-
ний з вимушеним переселенням, натхненни-
ми прикладами громадського активізму та 
миротворчості, головною зброєю в якій 
виступає слово.

ЯКІ АСПЕКТИ ЦІЄЇ ТЕМИ МОЖУТЬ 
ВИСВІТЛЮВАТИ ЖІНКИ-БЛОГЕРКИ?

- Просвітницькі статті про законодавчу базу, 
яка покликана забезпечувати дотримання 
прав жінок («ООН Жінки», Національний 
план дій «Жінки, мир, безпека», РЕЗОЛЮЦІЯ 
1325 «ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА»
- Поширення закордонного досвіду у просу-
ванні положень РЕЗОЛЮЦІЯ 1325 «ЖІНКИ. 
МИР. БЕЗПЕКА»
- Жіноче обличчя лідерства та миротворчості 
- Представлення українцям історій провід-
них жінок-лідерок із державного, громад-
ського та медійного секторів
- Висвітлення важливої ролі жінок у сучасній 
Україні як ініціаторів та провідників змін у 
державному, громадському та медійному 
секторах
- Роль жінок у попередженні конфліктів, 
жінки під час конфліктних та постконфлік-
тних ситуаціях
- Історії медіа-адвокації та правозахисту 
жінок
- Проблеми гендерної рівності та чутливості 
у різних соціальних та професійних сферах

Щоб висвітлювати такі непрості теми, потріб-
но постійно поглиблювати свої блогерські 
вміння, підвищувати рівень професіоналіз-
му, відстежувати публікації за цією темою в 
провідних ЗМІ та експертних колах.

Підготувала Ірина Ткаченко в рамках проек-
ту "Я-Медіа".

Рекомендуємо для знайомства декілька 
гендерно орієнтованих кейсів, які 
використовують медійний та блогерський 
компоненти для просування цінностей 
рівності та захисту прав жінок.

Кейс «Жінки – це 50% успіху України»

 50vidsotkiv.org.ua/about

Соціальний проект, спрямований на активі-
зацію та підтримку жінок в громадському та 
політичному житті, врівноваження представ-
ництва жінок та чоловіків на ключових 
позиціях заради пришвидшення створення 
справді європейської моделі суспільства.

Кейс «Повага: компанія проти сексизму»

povaha.org.ua

«Повага» – це кампанія проти проявів сексиз-
му в ЗМІ щодо жінок.

longread.povaha.org.ua

Лонгріди про жінок-лідерок та успішні 
правозахисні кампанії

Кейс «Центр гендерної культури як іннова-
ційний центр інтерактивної гендерної 
освіти»

 genderculturecentre.org/pro-proekt

Інноваційний майданчик для інтерактивної 
гендерної просвіти та інформування, є 
своєрідним «інкубатором» гендерних проек-
тів (м. Харків)

TEDTalks за участю жінок (підбірка) 

50vidsotkiv.org.ua/publications/tedtalks

Ґендерна рівність та нормативна база+
статистка та дослідження на сайті ОРГАНІЗА-
ЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ

un.org.ua/ua/nasha-robota/gender

Радимо пройти навчальний безкоштовний 
курс на онлайн-платформі "Прометеус" - 
"Жінки та чоловіки: гендер для всіх":

ЖІНКИ СЬОГОДНІ СТАЛИ СОЛДАТАМИ НА ПЕРЕДОВІЙ БЕЗ РУШНИЦЬ

МАРГО УОЛЛСТРОМ



Учасниці мандрівної блог-кав’ярні у Світловодську



MEDIA URBAN CAMP
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Учасниці опановували мистецтво сторіте-
лінгу та вивчали жанр інтерв'ю як один з 
найпопулярніших жанрів для створення 
історій. За допомогою інтерактивних вправ 
навчалися ставити сильні запитання, 
планувати стратегію для інтерв'ювання, 
аналізували стандарти інтерв'ю та законо-
давче поле. Акцент було зроблено на 
історіях жінок, які живуть у Світловодську 
та є учасницями проекту. Кожна з учасниць 
виявилася людиною з багатьма сюжетами 
для потенційних історій - надихаючих, 
повчальних, світлих і гірких.  Частина з 
учасниць медіа-кемпу переїхали до Світло-
водська з різних міст та містечко сходу, 
коли почався збройний конфлікт. Нове 
місто не до всіх було приязним та відкри-
тим, доводилося пережити багато викли-
ків, а найболючішою проблемою залиша-
ється питання житла. 
Урбаністична складова полягала в розгляді 
жіночого активізму, зокрема і у сфері медіа, 
який може позитивно впливати на розви-
ток міста, сприятиме його медійному 
опривиявленню. Протягом другого дня 
жінки здійснювали онлайн-верстку своїх 
інтерв'ю на платформ Tilda Publishing, як 
результат - спільний проект #Самозарадні, 
який незабаром буде опубліковано.  Реагу-
ючи на запит попередньої зустрічі, 
окремим тематичним блоком були теми 
відеоблогінгу та специфіки роботи в 
соціальній мережі Instagam. Тренери 
Артем Луценко та Ольга Луценко ("Frame 
Studio Kropyvnytskyi") ділилися своїх 
досвідом та на прикладі конкретних кейсів 
показали, як можна посилити свою 
медіа-активність соціальними мережами 
та відео. Завершився медіаосвітній кемп 
презентацією проекту, який створили 
учасниці за два дні, а також - прес-конфе-
ренцією, в якій було висвітлено результати 

проекту "Я-Медіа" - його досягнення, 
особливості, відкриття. 
"Для проекту "Я-Медіа" Світловодськ став 
стратегічним містом, в якому дуже відчутна 
жага до знань, особливо у сфері медіа та 
блогінгу. Це нові дієві інструменти для 
жінок та дівчат, які мають круті ідеї, цікаві 
проекти соціальної дії, які бачать своє 
місто світлим і перспективним. Я жартува-
ла, що до Світловодська з Кропивницького 
квиток коштує, як до Львова:) Але щоб 
вибір був на користь цього міста, потрібно 
його робити впізнаваним і особливим, аби 
сюди хотілося приїздити. Ми обрали 
Світловодськ для двох заходів у рамках 
"Я-Медіа" і не помилилися ні з містом, ні з 
громадою. Я безмежно вдячна світловод-
ським учасницям за відкритість, довіру, 
знання, мотивацію і самозарадність", - 
ділиться враженнями тренерка Ірина 
Ткаченко.
"Найбільшим потрясінням за ці два дні 
медіа-воркшопу була тема переселенців та 
переселення. Учасниці вийшли в процесі 
окремої вправи, яку проводила Ірина, на 
факти, які доводили, що Україна вже має 
гіркий досвід та уроки вимушеного пересе-
лення людей. Світловодськ - місто пересе-
ленців - фраза однієї з учасниць, після якої 
постала тиша. Адже Кременчуцьке 
водосховище було утворено затопленням 
сіл, і люди були вимушені залишати домів-
ки та починати своє життя спочатку. Потім 
дівчата почали активно згадувати про 
депортацію кримських татар, лемків і 
Чорнобильську катастрофу... Я була враже-
на тим, як вони, такі різні, зі Сходу та центру 
країни, мають однакові знання про історію 
країни, мають переживання за неї і можуть 
так глибоко докопуватися до фактів", - 
розповідає Ольга Луценко про свої 
тренерські спостереження під час кемпу.

Media Urban Camp: Майстерня жіночих мультимедійних історій - 
дводенний медіа-освітній інтенсив для жіночої спільноти Світловод-

ська в рамках проекту "Я-Медіа", що відбувався 12-13 травня 2018 
року на базі відкритого простору ГО "Майбутнє без меж". 

Ольга Луценко,
тренерка з Instagram,

менторка проекту “Я-Медіа”

МАРГО УОЛЛСТРОМ





У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ПРОЕКТУ
 «Я-МЕДІА» НА ЛЬВІВЩИНІ? 

ВІДГУКИ БЛОГЕРОК

НАЙЦІКАВІШІ 
ТА НАЙДІЄВІШІ 

БЛОГЕРКИ

Ключовим акцентом у реалізації проекту 
стало залучення учасниць, у тому числі 
внутрішньо переміщених жінок, які прожива-
ють у регіонах, зокрема у сільських місцевос-
тях області. Працюючи у проекті із даною 
аудиторією, прослідковується їхня потужна 
мотивація, бажання участі у навчальних 
заходах, спілкування із запрошеними експер-
тами. Кожна із учасниць, завдяки отриманим 
знанням, знайшла свою “нішу” у проекті: одна 
почала активно просувати свої товари через 
соціальні мережі, інша – розвивати важливі 
суспільні тематики, дехто відвідує заходи 
задля підвищення рівня освіченості та 
розуміння сучасних тенденцій розвитку 
громади. Проте кожна із них намагається 
вдосконалюватися. І ключовим показником 
результативності є їхні вдячні відгуки та 
бажання працювати разом і надалі. За час 
спільної роботи ми побачили, що жінки стати 
набагато соціально активнішими, вони 
почали відвідувати громадські слухання та 
збори громади, ініціюють процес створення 
вуличних комітетів та ОСББ, цікавляться 
процесами витрачання бюджетних коштів. 

У рамках реалізації проекту сформовано 10 
менторських пар та розпочато роботу над 
веденням 11 блогів, 7 із яких «піднімають» 
соціально-важливі теми (статус ЛГБТ – 
спільнот у м. Львів, соціальний статус жінок, 
комунальні проблеми в населеному пункті, 
«криза культури», особистісний розвиток в 
умовах війни, висвітлення проблемних 
питань людей із травмою хребта та проблеми 
жінок на державній службі ); 4 інших блоги 
розкриваються культурні особливості 
регіону, спрямовані на залучення потенцій-
них інвестицій та розвиток малого бізнесу. 
Важливим моментом впровадження проекту 
стала перехресна діяльність менторських пар 
(ментори консультували паралельно і інших 
менті) та залучення волонтерів Корпусу Миру 
– медіаекспертів, які ділилися напрацювання-
ми та кращими практиками блогерства в 
Америці. 
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Наталя Проць,
директорка 

“Центру розвитку 
та просвітництва людини”



ВІДГУКИ БЛОГЕРОК
Юлія Яригіна – авторка блогу «Лямбда 
Львова», який вона позиціонує як простір, 
вільний від стереотипів, дискримінації та 
цензури. Це соціальний експеримент, створе-
ний для поширення корисної та цікавої інфор-
мації для ЛГБТ+ спільноти

  lambda.lvova.tilda.ws 

Коментар Юлі: “Чому я обрала темою свого 
блогу «Лямбда Львова» ЛГБТ+?
«Коли я відвідувала тренінги «Я-Медіа», в мене 
одразу виникла думка писати на теми цікаві і 
корисні для ЛГБТ+ спільноти. З одного боку, 
ця тема є важливою для мене особисто, адже 
я теж належу до цієї спільноти. З іншого боку, 
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український інтернет-контент наразі 
недостатньо розвинений і його наповнення 
якісним інформаційним контентом для кожної 
групи населення є дуже актуальним.
Окрім підняття соціально важливих тем, які б 
зачіпали проблемні питання рівних прав і 
можливостей, конфліктні ситуації, що виника-
ють в нашому суспільстві, я вирішила також 
наповнювати свій блог і постами на культур-
но-розважальні теми, адже кожна сфера 
нашого життя є важливою.
В майбутньому я планую додати рубрики з 
інтерв’ю та соціальними експериментами для 
більш яскравого висвітлення реальної карти-
ни життя людей зі спільноти ЛГБТ+ у Львові і 
Україні в цілому».



МЕДІА БЕЗ КОРДОНІВ
Важливим моментом реалізації проекту 
стало налагодження співпраці блогерок із 
Львівщини із географічно кардинально 
протилежними регіонами України – 
Донецькою та Чернігівською областями.  

Марина Кучеренко, жителька м. Добропілля 
Донецькою області, розпочала роботу над 
ведення відразу двох блогів: «Кот Леопард 
Добропольский», який висвітлює комунальні 
негаразди містечка  та блогом про комуніка-
цію між батьками та дітьми. 

Унікальний прикладом співпраці є блогерсь-
ка діяльність театру-студії «Біла валіза» у
м. Чернігів, команди яких підготувала два 
блоги: «Як почати мислити, щоб продати 
мистецтво?  та «Жінки в альтернативних 
театрах» Чернігівська театр-студія «Біла 
Валіза» – це не просто театральна студія, а дім, 
сім’я для творчих, активних і талановитих 
людей, які прагнуть себе проявити. Тут панує 
творча атмосфера, а головне – це повага, 
підтримка та порозуміння. Засновницею та 
художньою керівницею студії є Юлія Нечай, 
режисерка за фахом та за покликом душі. За 
п’ять років цей «театральний дім» з декількох 
осіб перетворився у спільноту активних 
молодих людей, які не тільки роблять вистави, 
перформанси та театральні тренінги, а і 
вболівають за розвиток незалежної театраль-
ної справи у нашій державі, займаючи актив-
ну соціальну позицію у громаді. Переважний 
актив студії – це жінки. Жінка-художній 
керівник, жінк-режисер, жінка-драматург, 
жінка-хореограф, жінка-художник по костю-
мах…
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Наприкінці 2017 року 4 активісти студії (Юлія 
Нечай, Руслана Гаймановська, Анна Дмитрук, 
Сергій Таранець) розпочали блог «Жінки в 
альтернативних театрах Чернігова». Тема 
активно набирає обертів. «Валізівці» зазнача-
ють, що цікавим фактом є те, що у державних 
театрах на керуючих посадах в більшості 
своїй – чоловіки, а в недержавних – жінки. 
Активісти намагаються виявити чому 
склалась така ситуація, як працюється жінкам 
у недержавних театрах, чи відчувають вони 
дискомфорт, про що мріють, які мають 
особливості тощо. Жінки дають інтерв’ю з 
задоволенням. Якщо про державних керівни-
ків зазначають у пресі частенько, то про 
недержавні театри мова йде набагато рідше, а 
тим паче, рідко піднімається тема жінок у 
недержавних театрах. зазначимо, що саме 
вони працюють з дітьми та молоддю, яка 
потім буде майбутнім глядачем та фундамен-
том майбутнього культурного пласту держа-
ви, саме вони лобіюють закони для недержав-
них театрів та для сфери культури, саме вони 
стають важелем для активної роботи у темі 
креативності, і часто, саме вони, більш за всіх, 
опікуються майбутнім.

Якою була і є реакція влади на проект, громад-
ських активістів – чи вдалося налагодити 
діалог і донести цінність проекту.

Організація активна співпрацює з місцевою 
владою усіх рівнів. Суттєвою підтримкою є 
співпраця з Департаментом внутрішньої та 
інформаційної політики Львівської ОДА, який 
висловлює постійну зацікавленість у реаліза-
ції заходах, долучає тренерів, експертів та 
менторів до проекту. 

Що для вас є силою медіа та блогів?
 

Волонтер Корпусу Миру, американець 
Самюель Хаммонд став активним блогером 
впродовж реалізації проекту. 

«I feel that this blog is important, not only for my 
current job working in the Peace Corps, but also 
as a way of expressing what I am passionate 
about. The blogging platform is an excellent way 
to reach a large and diverse audience in order to 
spread useful information, introduce new lenses 
with which to see the world, or just network! It is 
a modern spin on “putting your thoughts on 
paper” and is just as bene®cial for the blogger as 
for the audience. I look forward to seeing how 
my blog can grow and in¯uence lives in the 
future». 

thepathtosuccess.tilda.ws



forumdimidea.tilda.ws



Правозахисна програма для внутрішньо 
переміщених жінок «I am Media», яку на 
Україні в трьох регіонах реалізує Фундація 
прав людини за підтримки Фонду ім. 
Роберта Боша і координатором якої на 
Черкащині є Міжнародний благодійний 
фонд «Небайдужі», активно розвивається 
в області. Для нашої організації це не 
перший проект. З внутрішньо переміще-
ними особами ми працюємо вже третій 
рік. В 2016-2017 роках ми навчали пересе-
ленців розвитку бізнесу і забезпечували 
обладнанням під їх бізнес-плани. За два 
роки 342 внутрішньо переміщені особи 
отримали такого обладнання на суму 
понад 7,5 млн. грн. і що найважливіше 
започаткували мікропідприємства, які 
вже активно підтримують економіку 
області.
Коли в Україні «Фундацією прав людини» 
почали реалізовуватися дві Менторські 
інноваційні програми для ВПО «CommUNITY» 
та «e-Solutions», наша область долучилась до 
їх реалізації. В рамках цих програм 250 
учасників проектів в минулому році пройшли 
навчання бізнесу онлайн та розвитку блогер-
ства. Ці програми мали шалений попит і про їх 
успішність говорить про те, що діяльність 
після завершення не закінчилась, а продов-
жується вже на регіональному рівні за 
підтримки обласної та міської влади. На 
останньому засіданні обласної координацій-
ної ради щодо розвитку малого і середнього 
підприємництва в Черкаській області було 
відзначено, що діяльність цих програм дозво-
лила знизити напруженість на ринку праці, 
сприяла якісній перепрофілізації ВПО, 
створенню нових бізнесів та успішній соціалі-
зації цих осіб у місцеву громаду.
В рамках «Правозахисної програми для 
внутрішньо переміщених осіб «I am Media» ми 
вирішили розширити цільову аудиторію 
проекту. До навчання, крім ВПО, залучили 
жінок, які знаходяться в декретній відпустці, 
студентів і молодь, непрацюючих тривалий 
час господарок, жінок, які потерпали від 
гендерно зумовленого насильства, осіб з 
інвалідністю, жінок 50+. І ми вже зараз 
можемо бачити гарні результати. За дуже 
короткий термін деякі учасники активно себе 
популяризують в якості блогерів, в рамках 
менторського навчання розширюють свою 
професійну діяльність, знаходять можливість 
для створення власних соціальних проектів і 
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вже в якості тренерів допомагають учасникам 
проекту «I am Media» стати успішними. 
Учасниця проекту Ірина Коваль говорить, що 
ця програма дала можливість переглянути їй 
її життєві плані і наразі вона хоче своє майбут-
нє присвятити блогерству. Вона активна 
блогерка, веде свою сторінку на шпальтах 
газети «Нова доба», активно залучає аудито-
рію на фейсбуці, щотижня через свої відеоефі-
ри знайомить громадськість з різними 
відомими людьми, розшукує інноваційні, 
мало відомі для загалу ініціативи, і через свій 
відеоблог розказує про ці ідеї. Її ефіри набули 
популярності, кількість підписників збільшу-
ється швидкими темпами, до неї вже зверну-
лись керівники різних компаній про допомо-
гу у просуванні своїх підприємств через її 
інтернет-сторінки. У неї вистачає часу і енергії 
на соціальні проекти. Започаткувавши 
«Черкаську медіашколу», вона влітку планує з 
відомими київськими тележурналістами 
навчати підлітків основам медіаграмотності, 
початкової журналістики і розвитку блогос-
фери. І вже шукає для цього ресурси.
Друга учасниця проекту Людмила Марченко 
через два тижні навчання в менторській парі з 
відомим фотографом започаткувала в Черка-
сах фотоклуб «ПікЧе». Людмила – переселен-
ка з Донецька, в минулому директор телеком-
панії. В Черкасах довго не могла знайти 
роботу. Участь у проекті «I am Media» допомо-
гла їй своє юнацьке захоплення перетворити 
в успішний стартап. Спочатку це була «Студия 
уютного декора», до якої записуються на 
місяць вперед. А наразі фотоклуб «ПікЧе», 
який вже почав активно розвиватись, прово-
дить свої виїзні планера в різних куточках 
України. За словами Людмили Марченко вона 
завдячує інтересу до своїх проектів програмі 
«I am Media». Завдяки активній роботі і її 
сторінкам в соцмережах її проекти стали 
популярні, знаходять свою аудиторію і дозво-
ляють матеріально забезпечувати родину. 
Людмила Марченко планує повністю 
перевести всі свої проекти онлайн і в ментор-
ській парі вже працює над цим.
Програма «I am Media», яку реалізує в Україні 
Фундація прав людини, є важливим правоза-
хисним інструментом для жінок, яких події на 
сході змусили покинути домівки і починати 
життя заново. Вона є важливим ресурсом для 
започаткування  власної справи, особистісно-
го розвитку, матеріальної незалежності та 
досягнення цілей.

БЛОГІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
 ДЛЯ ВТІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ
 ТА  ПРОФЕСІЙНОГО І ОСОБИСТІСНОГО 

ЗРОСТАННЯ

Маїна Кулик,
директорка Благодійного 

фонду «Небайдужі»





ОЛЕНА ЛИТВИНОВА: “БЛОГІНГ – ЦЕ ЖИТТЯ”
Для мене особисто блогінг – це спосіб 
життя. Завдяки блогінгу я знаходжу собі 
клієнтів, спілкуюся з однодумцями, 
блогінг допомогає мені збирати кошти на 
втілення соціальних ініціатив та є одним із 
джерел заробляння грошей.

Я щиро вірю в те, що будь-хто може скориста-
тися тими неймовірними можливостями, що 
надає нам сьогодні інтернет. Неважливо 
скільки вам років, у якому місті ви живете, яка 
у вас освіта чи досвід – якщо у вас є ідея та 
готовність працювати над собою, на вас 
неодмінно чекає успіх.

Переваг у блогінгу як способу самореалізації 
багато. Одна з найголовніших полягає в тому, 
що для початку не потрібно мати багато 
ресурсів, а в деяких випадках можна почати 
взагалі з безкоштовних інструментів. Для 
внутрішньо переміщених осіб, в умовах 
необхідності починати нове життя з чистого 
аркуша, а особливо для жінок, які завжди є 
більш уразливою соціальною категорією, 
саме блогінг може допомогти створити 
фундамент для подальшого розвитку. Проект 
«I`m media», тренеркою якого на території 
Черкаської області я мала честь бути, спрямо-
ваний саме на допомогу таких жінкам, які 
знаходяться в пошуках нових можливостей 
для побудови нового життя.

Доступність, швидкий старт, можливість 
охопити величезну аудиторію потенційних 
замовників, клієнтів, роботодавців, а згодом і 
рекламодавців – ось те, що робить блогінг 
інструментом номер один у побудові профе-
сійної кар’єри або створенні та просування 
власної справи для будь-кого, в тому числі 
і для тих, хто починає все спочатку.

Завдяки Міжнародному Благодійному Фонду 
«Небайдужі», зусиллями якого у співпраці із 
Фундацією прав людини проект «I`m media» 
був реалізований у Черкаській області, 
десятки жінок отримали можливість дізнати-
ся про переваги блогінгу, пройшли тренінги, 
відвідали майстер-класи та воркшопи, де 
мали змогу дізнатися безліч корисної інфор-
мації на різноманітні теми – від обрання теми 
блогу до технічних налаштувань та просуван-
ня. Домен, хостинг, копірайтинг, SMM та SEO – 
сподіваюсь, після наших зустрічей ці терміни 
вже не злякають наших учасниць, а стануть 
надійними помічниками у втіленні їх ідей та 
мрій.

Олена Литвинова
Блогер, інтернет-підприємець,

інтернет-маркетолог, громадська діячка

ellytvynova.com
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Доступність, швидкий старт, можливість охопити 
величезну аудиторію потенційних замовників, клієнтів, 
роботодавців, а згодом і рекламодавців – ось те, що 
робить блогінг інструментом номер один у побудові 
професійної кар’єри або створенні та просування 
власної справи для будь-кого, в тому числі 
і для тих, хто починає все спочатку.
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Є біблійна притча про закопані таланти. 
Суть її в тому, що кожен із нас має дар від 
Бога: чи майструвати, чи зцілювати, чи 
втішати, чи навчати, чи керувати – перелік 
незліченний. Але хтось докладає зусиль, 
працює над собою, розвиває свій талант і 
використовує його на корить собі й іншим, 
а хтось відмахується від нього, закопує в 
землю, марнуючи можливість досягти 
чогось самому й допомогти ближнім. І 
тому, останньому, доведеться відповідати 
перед Господом за недбальство і лінощі, за 
нехтування небесним обдаруванням.
Останнім часом я все частіше згадую цю 
притчу й запитую себе, хто я, чи не закопую 
свій талант? До речі, який він? Що я вмію 
найкраще, що є моєю «суперсилою»? Усі ці 
думки викликала професійна криза. Я шість 
років працюю редактором у невеликому 
видавництві. Це прекрасна перша робота, але 
не місце, де можна будувати кар’єру. Жодних 
перспектив. Я зайшла в глухий кут. Усі мої 
спроби вийти з нього нагадували броунів-
ських рух, метання божевільного в палаті, 
який б’ється головою об стіну, висить на 
заґратованих вікнах і дереться на стелю, тоді 
як двері відчинені. Одного разу, гепнувшись 
додолу, я підняла голову й побачила їх. 
Потрібно тільки стати на ноги й вийти.
«Олесь, скільки ти будеш ще там сидіти? Ти 
розумна, у тебе талант, кидай і пробуй щось 
інше», – говорила мені Аня Гай – моя колишня 
колега й нинішня подруга, яка покинула наш 
офіс, що став затісним для її кипучої енергії й 
моря ідей, переїхала в Київ і стала керівницею 
успішного проекту та відеоблогеркою. Дзінь – 
ось вона, підказка: твоя суперсила – слово, ти 
вмієш гарно й грамотно писати. Аня дала мені 
кілька лайфхаків, як прокачати своє резюме, 
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одним серед яких було завести власний блог. 
Я так і зробила. Блог створила на безплатній 
платформі від Google. Там викладала роздуми 
на соціальні теми, огляди книжок, власні есеї, 
оповідання, поезії. Але як розвивати блог і які 
можливості він дає, я не знала. Тому перейшла 
у «Фейсбук», проте не розглядала його як 
стартовий майданчик для блогінгу, писала 
мало й рідко. 
Одного разу друг надіслав мені повідомлен-
ня: «Поглянь, тебе це може зацікавити», – 
і вклав посилання на тренінг у Mama Cares. 
Там було дві програми: про те, як продавати в 
Інтернеті, і про те, як стати блогером. 
Дзінь-дзінь – другий дзвоник: блогерство, 
Олесько, блогерство, ти ж умієш писати! Але я 
обрала першу програму – для роботи: саме 
тоді запустила сторінку видавництва у 
«Фейсбуці» і хотіла навчитися просувати її, 
продавати книжки й вийти з регіонального 
ринку на всеукраїнський. Тренінг був мегапо-
зитивним, я приїхала наснажена, щаслива. О, 
я за весь рік не була більш щасливою, ніж тоді. 
Мені здавалося, що можливо все, енергія так і 
перла з мене, я не знала втоми, я не могла не 
усміхатися, не могла не думати, у мене була 
купа ідей і планів. Однак через деякі суб’єк-
тивні причини втілити їх усі мені не вдалося.
Минув час, якось я йшла з роботи й згадувала 
про Mama Cares, про Євгена Фоміна. Ось, 
думаю, людина, яка не закопала свого таланту, 
а застосовує його як треба – для користі 
інших. І тренери, й учасники тренінгів, які 
шукають, пробують, знаходять і створюють, – 
теж ті, хто знайшов свою «суперсилу» й 
вивільняє її, спрямовує в правильне русло. І я 
хочу теж. Хочеш? Тримай! Того ж дня мені 
телефонує Маіна Кулик і пропонує відвідати 
захід у рамках програми «I am Media», яку 

БЛОГЕРСТВО – ЦЕ ШЛЯХ ДО УСПІХУ
реалізує громадська організація «Фундація 
прав людини» за фінансової підтримки Robert 
Bosch Foundation. Дзінь-дзінь-дзінь!!! Олесь-
ко, якщо тобі довго доходить, то це ВІДПО-
ВІДЬ. Зустріч на тему БЛОГЕРСТВА! Блогер-
ство, блогерство, бло-гер-ство! Я пішла на неї 
й почула все, що мені треба було: про те, з 
чого почати, як обрати тему, які переваги тих 
чи тих майданчиків і як заробляти гроші на 
тому, що вмієш і любиш робити. Програма 
стала моїм трампліном – я здійснила непога-
ний стрибок від Я – писака до Я – медіа (ну, 
майже).
Що я планую робити з усім цим тепер? Насам-
перед мені треба виробити свій стиль й 
знайти свою тему, я хочу створити проект, 
який би був цікавий і корисний людям. Прагну 
писати прямоцільно й потужно, впливати на 
важливі моменти в суспільному житті і в житті 
окремих людей. Це моя головна мета як 
майбутнього блогера. Якщо матиму додаткові 
доходи, звичайно, буду рада, але це не є моїм 
пріоритетом.
Свій блог на ґуґлівському майданчику навряд 
чи розвиватиму, тому що безплатні платфор-
ми дають мало можливостей. Поки що писати-
му переважно у «Фейсбуці» та інших соцмере-
жах, а згодом створю блог на якомусь 
популярнішому й функціональнішому 
майданчику. 
Головне для мене зараз те, що я отримала, 
нарешті, відповідь на ключове запитання: у 
чому мій талант і як я можу розвинути, відгра-
нити його. Блогерство – це тільки один із 
шляхів, і я вже почала торувати його. Надіюся, 
мені все вдасться.

Олеся Сімон
Редактор видавництва «Чабаненко»»,

блогерка, письменниця
dyvysyasercem.blogspot.com
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Для мене особисто блогінг – це спосіб 
життя. Завдяки блогінгу я знаходжу собі 
клієнтів, спілкуюся з однодумцями, 
блогінг допомогає мені збирати кошти на 
втілення соціальних ініціатив та є одним із 
джерел заробляння грошей.

Я щиро вірю в те, що будь-хто може скориста-
тися тими неймовірними можливостями, що 
надає нам сьогодні інтернет. Неважливо 
скільки вам років, у якому місті ви живете, яка 
у вас освіта чи досвід – якщо у вас є ідея та 
готовність працювати над собою, на вас 
неодмінно чекає успіх.

Переваг у блогінгу як способу самореалізації 
багато. Одна з найголовніших полягає в тому, 
що для початку не потрібно мати багато 
ресурсів, а в деяких випадках можна почати 
взагалі з безкоштовних інструментів. Для 
внутрішньо переміщених осіб, в умовах 
необхідності починати нове життя з чистого 
аркуша, а особливо для жінок, які завжди є 
більш уразливою соціальною категорією, 
саме блогінг може допомогти створити 
фундамент для подальшого розвитку. Проект 
«I`m media», тренеркою якого на території 
Черкаської області я мала честь бути, спрямо-
ваний саме на допомогу таких жінкам, які 
знаходяться в пошуках нових можливостей 
для побудови нового життя.

Доступність, швидкий старт, можливість 
охопити величезну аудиторію потенційних 
замовників, клієнтів, роботодавців, а згодом і 
рекламодавців – ось те, що робить блогінг 
інструментом номер один у побудові профе-
сійної кар’єри або створенні та просування 
власної справи для будь-кого, в тому числі 
і для тих, хто починає все спочатку.

Завдяки Міжнародному Благодійному Фонду 
«Небайдужі», зусиллями якого у співпраці із 
Фундацією прав людини проект «I`m media» 
був реалізований у Черкаській області, 
десятки жінок отримали можливість дізнати-
ся про переваги блогінгу, пройшли тренінги, 
відвідали майстер-класи та воркшопи, де 
мали змогу дізнатися безліч корисної інфор-
мації на різноманітні теми – від обрання теми 
блогу до технічних налаштувань та просуван-
ня. Домен, хостинг, копірайтинг, SMM та SEO – 
сподіваюсь, після наших зустрічей ці терміни 
вже не злякають наших учасниць, а стануть 
надійними помічниками у втіленні їх ідей та 
мрій.

Олена Литвинова
Блогер, інтернет-підприємець,

інтернет-маркетолог, громадська діячка

ellytvynova.com

СТАТИ БЛОГЕРОМ: 
ЧЕРКАЩАНИ МОЖУТЬ СПРОБУВАТИ

 СЕБЕ В НОВІЙ ПРОФЕСІЇ

Як зробити перші кроки у блогінгу, обрати 
тему і платформу та заробляти на улюбле-
ній справі? Відповідь на всі ці питання 
отримали учасники програми «I am 
Media». 
Ініціатива реалізовується в Черкаській, 
Кіровоградській та Львівській областях. 
Долучитися до освоєння світу блогерів міг 
кожен бажаючий.

- Початковою метою проекту була підтримка 
внутрішньо переміщених осіб, а саме – жінок, 
– коментує координаторка «I am Media» у 
Черкаській області, керівник Міжнародного 
благодійного фонду «Небайдужі» Маїна Кулик. 
– Випускниці програми зараз уже самі ділять-
ся досвідом створення успішного бізнесу – 
«розкрутки» та продажу хенд-мейд товарів, 
тренерських та освітніх послуг. Деяким вдало-
ся створити власний бренд в Черкасах – 
переселенка з Донецька Анна Тарапата зараз 
тренер з тай-бо (поєднання фітнесу і самообо-
рони), причому один з найвідоміших. Окрім 
цього Анна веде кілька соціальних проектів з 
самооборони для жінок. Її «Шлях до нової 
себе» став переможцем міського конкурсу 
громадських проектів «Ідея–Дія–Результат» та 
допоміг десяткам жінок, що страждали від 
домашнього насильства, а відео-блоги в 
«Інстаграмі» допомагають людям зробити 
перший крок до здорового способу життя. 
Інша переселенка Людмила Марченко до 50 
років працювала у сфері продажів, але 
завжди хотіла займатися творчістю. Зараз 
через блоги вона шукає учасників у свої 
проекти «Школа затишного декору» та дитячу 
шоу-лабораторію «Похімічим» і буквально 
днями оголосила про старт ще одного проек-
ту – фотоклубу «ПікЧе».
За словами Маїни Кулик, організатори зрозу-
міли, що тема самореалізації, створення 
власного бренду та заробітку за допомогою 
блогінгу актуальна не лише для переселенців, 
тому й розширили коло можливих учасників. 
До участі в заходах проекту, що тривав до 
кінця травня, подавалися представники 
громадського сектору, які працюють у сфері 
медіа-адвокації, журналісти, представники 
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влади, освітніх закладів, де викладають 
журналістику, блогери та громадські журна-
лісти, жінки-ВПО. 
 
У межах проекту відбулись семінари, тренін-
ги, конференції, блог-кафе та круглі столи. 
Також у кожній області було відібрано по 10 
менторських пар, у яких досвідчений блогер 
працював з початківцем.
Одним із тренерів проекту стала випусковий 
редактор всеукраїнської газети для активних 
громад «Наші Вісті», засновниця проекту 
«Черкаська МЕДІАШКОЛА» Ірина Семенова 
(Коваль).
Багато людей не пробують себе у блогінгу, бо 
думають, що для цього треба  низка технічних 
знань, дорога техніка, купа часу, а на монети-
зацію підуть роки. Насправді блог може бути 
Вашою паличкою-виручалочкою у цілій низці 
абсолютно різних ситуацій. А отримувати 
дохід можна не лише від переглядів, – розпо-
віла Ірина під час тренінгу для студентів 
спеціалізації «Видавнича  справа та редагу-
вання» Черкаського національного універси-
тету імені Б. Хмельницького.
Спікер поділилася історією створення 
власного блогу 3 роки тому на безкоштовній 
платформі. Спочатку це був спосіб заявити 
світу про ті креативні заходи, які вона прово-
дила для громадських активістів працюючи 
на держслужбі та можливість «розбавити» 
дещо одноманітну роботу.
Завдяки такому піару Ірина стала членом 
всеукраїнської громадської організації «Інсти-
тут «Республіка» та координатором програм у 
Черкасах, а згодом і випусковим редактором 
всеукраїнської газети.
Працюючи прес-секретарем у громадському 
секторі, я завжди мала власний майданчик 
для публікації новин та аналітичних матеріа-
лів, що важливо для донорів. За словами 
Ірини Семенової, нині блогерів усе більше 
урівнюють у правах з журналістами. Люди, що 
мають таке домашнє медіа на рівні з журналіс-
тами, отримують акредитацію на масштабні 
заходи або їздять на обміни досвідом в  інші 
області.
«Нещодавно я була в Івано-Франківську на 
програмі обміну досвідом з всеукраїнською 
громадською організацією «Українці Донбасу 
і Криму». Конкурс на цей обмін був дуже 
високий – 50 осіб на місце. Основними 
вимогами організаторів – можливість запро-
шеного поділитися досвідом успішної 
діяльності та мати свій блог, щоб опублікувати 
звіт про поїздку. А вже за кілька місяців у 
цьому місті відбудеться грандіозний мистець-
кий фестиваль «Порто-Франко», куди з’їдуть-
ся актори, музиканти, письменники, танцівни-
ки з усього світу. Можливість безкоштовного 
доступу до усіх локацій і заходів матимуть 
журналісти і блогери».

Коваль Ірина, журналіст 
газети «Нова Доба»






