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Про менторську платформу

Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» за підтримки
UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Міністерства молоді та
спорту України розпочинає набір на третю менторську програму Mentorplace 1.2 від
фахівців у сфері медіа та комунікації в межах ініціативи «Пакт заради молоді – 2025».

Більше сорока представників з понад 20 компаній України (Вокс Україна,
Новинна група Україна, Онлайн-журнал Reporters., Радіо Свобода і Агенція медійного
росту «Або», телеканал Еспресо та ін.) готові ділитися досвідом з активною
вмотивованою молоддю, у т.ч. з вразливих категорій населення.

Участь можуть взяти студенти/ки закладів освіти, молоді люди, які хочуть
розпочати або вже розпочали свій кар’єрний шлях у сфері медіа та комунікацій віком
18-25 років.

Менторство – це універсальний інструмент передачі досвіду від успішних фахівців
компаній до молоді, що допомагає молодій людині зі значним колом питань:

- надає ясності у виборі напрямів кар’єри та власних кар’єрних цілей;
- допомагає отримувати задоволення від роботи й кар’єрного просування;
- навчає новим способам мислення, ставлення до подій і людей;
- розширює мережу контактів, надає доступ до певних ресурсів тощо.

Ментор/ка проведе з кожним/ою менті не менше 2х індивідуальних зустрічей у
зручному для обох сторін форматі (оффлайн чи онлайн) тривалістю до 60 хвилин
кожна. Періодичність і тривалість кожної окремої консультації ментор/ка і менті
погодять окремо один з одним.

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням:
https://mentorplace.in.ua/program/programa-mentorplace-1-2-media/
Реєстрація триває до 19 жовтня 2021 року (включно).

Просимо сприяти участі студентів та молоді, а також поширити інформацію
про програму серед закладів освіти та молодіжних організацій вашого регіону.

Контактна особа: Людмила Лук’янова - Координаторка молодіжних програм Центру
“Розвиток КСВ” тел. +380959257672, ел.пошта: ll@csr-ukraine.org

З повагою,
Координатор напряму Career Hub
ГО «Центр «Розвиток КСВ»                                                                               Тарас Деркач
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