
Запуск онлайн-платформи "Filmmakers-for-Ukraine"
Crew United налаштовує зв'язки між людьми, щоб допомогти людям в Україні

Всього через кілька днів після того, як президент Росії Володимир Путін
розпочав свою загарбницьку війну проти України, колектив кіномережі Crew 
United вирішив зробити те, за що він і виступає: встановлювати зв'язки між 
людьми та надавати їм актуальну та перевірену інформацію. Онлайн-платформа
"Filmmakers-for-Ukraine" — це інформаційний сайт для кінематографістів та 
їхніх сімей з України, де вони можуть швидко знайти допомогу.

"Ми власне хочемо об’єднувати людей, щоб разом робити фільми, але зараз
важливіше об’єднувати людей, щоб допомагати людям", – пояснює Олівер
Ценґляйн, керуючий директор Crew United, а також просить підтримки серед 
учасників своєї розгалуженої мережі.
У співпраці з асоціаціями, установами та численними колегами з кіноіндустрії 
за короткий час була створена онлайн-платформа, яка поставила собі за мету
надавати чітку та актуальну інформацію про пропозиції допомоги з усіх
європейських країн. Допомога та підтримка спрямовані на українських 
кінематографістів та їхні родини, а також на групи та меншини з України, що 
зазнають утисків, такі як BIPoC, LGBTQIA+, роми, люди з обмеженими 
можливостями, а також на дітей, хворих та літніх людей.
Для людей з України, які шукають допомоги, та тих людей, які бажають 
запропонувати допомогу, підготовано загальну інформацію з питань транспорту,
проживання, роботи, медичної допомоги, продовольчої допомоги, пунктів 
прийому одягу тощо, а також контакти психологічної та юридичної допомоги.

Спеціалізуючись на інформації з кіновиробництва, "Filmmakers-for-Ukraine" 
організує під своїм дахом пропозиції допомоги, збори коштів, петиції та 
звернення від кіноіндустрії. Додатково діятиме інформаційна сторінка, яку 
вестимуть кіножурналісти, про джерела важливих документальних та художніх 
фільмів про Україну. Спеціальний блог повідомлятиме, серед іншого, про 
важливі культурні заходи на підтримку України або публікуватиме термінові 
звернення, в яких люди просять про допомогу. Крім того, планується 
(безпосередньо на Crew United) розширити біржу вакансій та житла  таким 
чином, щоб можна було вміщувати оголошення про роботу та можливості 
житла для українських кінематографістів.

"З "Filmmakers-for-Ukraine" ми спеціалізуємося на роботі, пропозиції та
мережі ініціаторів з нашої галузі, тому що у нас тут особливо хороші контакти",
– каже Олівер Ценґляйн. Більше року працює "Crew United" також у кіногалузі 
в Польщі та Франції. Зараз готуються Литва, Румунія, Греція, Італія та
Іспанія. Вже доступна інформація про пропозиції допомоги та заходи з Польщі, 
Литви, Румунії та інших європейських країн, і ще потрібно ввести багато 
іншої інформації.



Заклик до допомоги і підтримки

""Filmmakers-for-Ukraine" було створено в найкоротші терміни і вона постійно
розбудовується. Ми завжди шукаємо підтримки та допомоги", – звертається
редакція „Crew United“. Ми шукаємо партнерів по співпраці та помічників з
галузі, які можуть надати корисну інформацію та інформувати про
заплановані заходи. Для того, щоб вся інформація була актуальною та 
відповідно згрупованою, ми терміново шукаємо волонтерів для підтримки 
редакції.

Зацікавленим особам необхідно звертатися безпосередньо на: 
mail@filmmakersfor-ukraine.com

Ви знайдете подальшу інформацію тут:
https://filmmakers-for-ukraine.com


