Jurnaliștii români pot să participe la o vizită de 5 zile în Ucraina în iunie 2019. Ar putea întreba și de situaț
Scris de Kiev, Ucraina/Romanian Global News
Miercuri, 17 Aprilie 2019

Scopul vizitei este de a spori gradul de conștientizare a Statului Român și mass-media
independente cu privire la procesul de integrare europeană și euro-atlantică a Ucrainei, de a
obține informații obiective și complete despre progresul/succesul reformei de stat în sensul
integrării europene și euro-atlantice, a instituțiilor și proceselor din cadrul Acordului de Asociere
dintre Ucraina și UE, participarea Ucrainei la formatul multilateral al politicii Parteneriatului Estic,
precum și acțiunile guvernului ucrainean și ale societății civile cu privire la de-ocupația
Donbasului și Crimeei. Scopul suplimentar al vizitei este de a dezvolta contacte și comunicarea
eficientă a jurnaliștilor români cu colegii ucraineni, scrie Buc Press, preluat de Romanian Global
News.

Vizita va include întâlniri cu oficiali ucraineni de rang înalt la Kiev și o călătorie în estul țării.

Vizita va avea loc în iunie 2019 și va include două etape:

Sejur la Kiev (3 zile):

1) Întâlniri cu reprezentanții (lista este provizorie și necesită confirmări)

-Delegației Uniunii Europene în Ucraina;

-Oficiul Vice-Prim-Ministrului pentru Integrare Europeană și euro-Atlantică al Ucrainei;

-Oficiul Guvernului pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică;
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-Civic Synergy Project, Partea Ucraineană a Platformei Societății Civile Ucraina-UE, Platforma
Națională Ucraineană a Forumului Societății Civile pentru Parteneriatului Estic;

-Ministerul Afacerilor Externe al Ucrianei (nivel de Vice-Ministru sau Director de Departament);

-Ministerul Dezvoltării Regionale, Construcții și Servicii Publice al Ucrainei (nivel de
Vice-Ministru sau Director de Departament);

-Ministerul pentru Politica Socială al Ucrainei (nivel de Vice-Ministru sau Director de
Departament);

-Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune (membrii Consiliului), Televiziunea
Publică;

-Rada Supremă a Ucrainei (Parlamentul Ucrainei) și comitetele relevante
(Președinte/Vice-Președinte al Comitetului);

-Ambasada României în Ucraina;

-Institutul Ucrainean de Memorie Națională;

-Inițiativa Reanimation Package of Reforms (Consiliu) și alte organizații neguvernamentale;

-Mass media (televiziune, radio).

Sejur în estul Ucrainei (2 zile):
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2)Programul vizitei în estul Ucrainei este următorul:

-întâlnirea cu reprezentanții administrației orașelor eliberate;

-vizitarea locurilor de infrastructură socială;

-întâlniri cu activiștii civili;

-vizitarea unei facilități militare/vizita unei zone de delimitare.

Limba de lucru a tuturor întâlnirilor va fi engleza.

CERINȚE DE APLICARE: Jurnaliștii care lucrează în mass-media din România (vă rugăm să
indicați dacă este necesar un reprezentant suplimentar de la redacție, cum ar fi un
cameraman). Experiența de a acoperi subiecte de politică externă. Preferința va fi acordată
persoanelor cu experiență în ceea ce privește acoperirea Europei de Est sau/și a Ucrainei.

Nivel al limbii engleze care să permită participarea activă la toate părțile vizitei și activitățile de
urmărire. Capacitatea de a participa la toate activitățile vizitei în iunie 2019. Angajamentul de a
pregăti două materiale de presă pe tematica ucraineană în presa românească după vizită.

Mai multe detalii pe pagina Ambasadei Ucrainei la București – AICI.
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