
 
 

 
PAUSE (ПАУЗА) — Солідарність з Україною  

Спеціальний фонд - Культура  
 
 
Програма PAUSE відкриває спеціальний фонд екстреної допомоги для артистів та діячів культури, які 
постраждали від війни в Україні, завдяки підтримці Міністерства культури.  
 
Установам, які бажають брати участь у цій програмі, пропонується екстрена допомога для фінансування 
перебування діяча мистецтва або діяча культури, за необхідності, його сім'ї, протягом трьох місяців. 
Відповідна сума буде визначена та індексована залежно від кількості прийнятих діячів культури та 
мистецтва (одна людина, пара, сім'я).  
 
Цей екстрений прийом у Франції призначений для того, щоб дозволити діячам мистецтва спільно з 
приймаючою установою підготувати заявку на участь у програмі PAUSE відповідно до звичайних 
процедур та класичних критеріїв програми на основі спільного фінансування.  
 
Діячі культури (архівісти, бібліотекарі та ін.) немають права на участь у програмі PAUSE у межах її 
звичайних процедур. Тому їхні приймаючі установи не зможуть подати заявку на класичну програму 
PAUSE наприкінці цього тримісячного надзвичайного фонду. Отже, приймаючим установам слід 
підтримати бенефіціарів у пошуку інших професійних можливостей.  
 
Дізнайтесь більше про спеціальний фонд «Культура PAUSE» — Солідарність з Україною  
 
Як подати заявку?  
 
Форма заявки має бути заповнена в режимі онлайн приймаючою установою разом з такими 
документами:  
∙ Лист-зобов'язання від голови установи прийняти артиста чи працівника культури строком на три 
місяці;  
∙ Банківські реквізити приймаючої установи;  
∙ Копія паспорта або, за його відсутності, документа, що засвідчує особу артиста або діяча культури та 
членів його сім'ї, якщо вони його супроводжують;  
∙ Резюме та/або портфоліо артиста або діяча культури.  
 
Доступ до платформи подання кандидатури  
 
Безпека та конфіденційність  
 
Для захисту від будь-якого перехоплення повідомлень, що може поставити під загрозу безпеку 
кандидатур, ми рекомендуємо, щоб установи, що приймають, і заявники використовували безпечні 
сервіси обміну повідомленнями для своїх повідомлень. Рекомендується використовувати наскрізні 
зашифровані програми, такі як Olvid або Signal для повідомлень і дзвінків по телефону, а також ProtonMail 
або Tutanota для обміну електронними повідомленнями.  
 
Добровільні установи  
 
Якщо ваша установа бажає прийняти артиста або діяча культури, що перебуває в небезпеці, але у вас 
немає прямих контактів, ми запрошуємо вас зв'язатися з програмою PAUSE на адресу 
pause.culture@college-de-france.fr, щоб ми могли зв'язатися з вами, при необхідності з кандидатом, який 
не має приймаючої установи. 
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