Посібник

по роботі зі ЗМІ
для військових

Як спілкуватися з журналістами?
• виділяйте пріоритетну інформацію
• уникайте надмірно широких відповідей чи коментарів
• речення мають бути короткими і зрозумілими
• говоріть чітко, робіть паузи між відповідями, не поспішайте
• уникайте жаргону та професіоналізмів
• говоріть правду
• не соромтесь уточнювати запитання у журналіста
• уникайте вживання надмірної термінології
• зберігайте витримку, якими б провокаційними не були запитання
• якщо не знаєте відповіді на запитання, не соромтесь про це сказати.
Запропонуйте журналісту дати вам час на уточнення інформації
• будьте доброзичливими
• уникайте надмірної жестикуляції, але не будьте занадто скутими у
рухах
• подякуйте журналісту за розмову

В зоні АТО цивільні журналісти працюють за попередньою акредитацією Служби безпеки України та
мають прес-карту АТО, яка видається Прес-центром
штабу АТО. Також цивільні журналісти працюють в
АТО за програмою “Embedded journalism” (тимчасове
відрядження журналіста до військової частини)

Прес-Карта
Прес-карта — це персоналізований документ, що підтверджує акредитацію представників цивільних ЗМІ на виконання редакційних завдань
в районі проведення АТО. Прес-карту може отримати представник
ЗМІ, який пройшов встановленим порядком попередню акредитацію в
Службі безпеки України.
• Прес-центр АТО формує список журналістів, які виявили бажання
працювати на об’єктах ЗС України в зоні АТО, (із зазначенням П.І.П,
бажаних напрямків роботи (секторів), марки і номерів автомобілів
та номерів прес-карт).
• Список доводиться телеграмою до кожного сектору. Для організації роботи журналістів на кожному з визначених об’єктів ЗС України
призначаються відповідні посадові особи.
• Військовослужбовці мають всебічно сприяти та допомагати
цивільним журналістам у їх роботі.

«Embedded journalism»
Embedded journalism» – спільний проект Міністерства оборони України
та Міністерства інформаційної політики України, який передбачає можливість тимчасових відряджень цивільних журналістів до військових
частин, які виконують завдання в зоні АТО. Упродовж тижня журналіст
перебуває у військовому підрозділі, у тому числі на бойових позиціях, та
мешкає в тих же умовах, що й військовослужбовці. Журналіст не бере
участі у бойових діях, а його роботу координує закріплений за ним пресофіцер (офіцер по роботі зі ЗМІ), або інша посадова особа, визначена
командиром підрозділу.

Для всіх журналістів, які висвітлюють військову тематику, передбачені правила оприлюднення інформації:
Журналіст, який виконує редакційне завдання в рамках проекту
«Embedded journalism» зобов’язаний попередньо погоджувати матеріали, які планує до опублікування, із командуванням військової частини
(підрозділу), у складі якого він перебуває.

Інформаціїя, що не підлягає
оприлюдненню:
• Чисельність особового складу в підрозділах
• Кількість бойової техніки
• Найменування військових об’єктів або географічне розташування
військових підрозділів
• GPS координати місця розташування
• Зображення, які ідентифікують об’єкти та позиції військ
• Інформація щодо майбутніх операцій
• Інформація щодо засобів захисту
• Зйомки, на яких зображений рівень охорони на військових об’єктах
або місцях дислокації
• Правила залучення сил та засобів, інформація про збір розвідувальних даних, включаючи тактику, засоби або процедури
• Про пересування своїх військ та тактичне розгортання
• Про поточні операції без дозволу
• Про підрозділи сил спеціальних операцій, методику або тактику
унікальних операцій
• Про відкладені або скасовані операції
• Про ефективність РЕБ противника
• Про ефективність маскування, укриття, введення в оману, визначення цілей, ведення прямого вогню та з прихованих позицій, збір розвідданих або заходи безпеки противника
• Жодних фото- і відеозйомок з військовополоненим противником

Пам’ятайте:
• Ви – захисники України, які тримають оборону своєї землі
• Не зважаючи на те, що ворог постійно порушує спокій,українські
військові повністю дотримуються Мінських домовленостей та завжди допомагають місцевому населенню
• Наші воїни – герої України!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

