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ПОВІДОМЛЕННЯ

15 березня 2021 року

Громадськa організація «Україна-2050» надає важливу інформацію  
відносно Постійної міжнародної місії медіа-моніторингу 

щодо дезінформації відносно України та української діаспори
(Tермін для зголошення до Місії: 26 березня 2021 р.)

(Онлайн-тренінг для учасників Місії: 27 березня 2021 р., о 19:00 год. за Київським часом)

Громадськa організація «Україна-2050» щиро дякує всім, хто вже зголосився до Постійної 
міжнародної місії медіа моніторингу («Місія»), що здійснюватиме моніторинг засобів масової 
інформації,  соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів у різних країнах світу щодо 
дезінформації відносно України та української діаспори, аналізуватиме результати 
цього моніторингу та вживатиме ефективні заходи для сприяння протидії такій дезінформації.

Станом на сьогодні є 130 спостерігачів із 41 країни, 
які здійснюватимуть моніторинг 31 мовою.

З огляду на такий позитивний відгук Громадськa організація «Україна-2050» продовжує термін 
для зголошення до цієї Місії. Запрошуємо всіх зацікавлених осіб приєднуватися до цієї
Місії, заповнюючи приєднану Aнкету і висилаючи її до 26 березня 2021 року Громадській 
організації «Україна-2050» на таку електронну адресу: ngo@ukraine-2050.org .

Oнлайн-тренінг для всіх учасників Місії (тривалістю 2 години) відбудеться в суботу,
27  березня 2021 року, о 19:00 год. за Київським часом (додатково буде вислано 
ZOOM посилання).

Ми раді повідомити, що наступні експерти погодились провести наш онлайн-тренінг:

● Мар’яна Кіца, Доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації 

Національного університету “Львівська політехніка”; 

● Надія Баловсяк, Доцент школи журналістики та комунікації Українського Католицького 

Університету; і

● Артем Лаптієв, StopFake Фактчекер.

Діяльність Місії буде проходити такі головні етапи: 

1) організаційна підготовка;

2) онлайн-тренінг для всіх учасників Місії із роз’ясненням особливостей медіа-середовища 
та інструкціями щодо заповнення онлайн-форм звітності;

3) моніторинг спостерігачами і внесення ними у свої онлайн-звіти статей, які поширюють 
дезінформацію про Україну;

4) аналіз онлайн-звітів і формування висновків аналітичною командою; 

5) підготовка, оприлюднення та поширення регулярних звітів про висновки Місії;
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6) вжиття ефективних заходів для сприяння протидії такій дезінформації, в тому числі
направляючи звернення до відповідних владних структур та адміністраторів засобів 
масової інформації, соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів, щоб виключити 
дезінформацію відносно України та блокувати джерела такої дезінформації.

Інформація про цю Місію є на нашому веб-сайті www.ukraine-2050.org у розділі «Медіа».

З повагою

Евген Чолій
Президент Громадської організації «Україна-2050»
www.ukraine-2050.org

Громадська організація «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою, щоб сприяти втіленню в життя 
за час одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально 
цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.
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