
Program szkolenia dla dziennikarzy – zjazd 1

Tematyka  szkolenia -  Wpływ  organizacji  pozarządowych,   w  tym
stowarzyszeń dziennikarskich, na proces stanowienia prawa w Polsce 

Grupa  docelowa  - przedstawiciele  stowarzyszeń  dziennikarskich,  grupy  -
16.osobowe
 
Cele szkolenia: 
-  poszerzenie  i  usystematyzowanie  wiedzy  w  zakresie  prawa  dotyczącego
mediów;
-   nabycie  umiejętności  dotyczące  udziału  w  stanowieniu  prawa  na  poziomie
lokalnym i krajowym;
-   uświadomienie  sobie  potrzeby  aktywnego  uczestniczenia  w  stanowieniu  i
stosowaniu prawa.   
 
Liczba dni szkoleniowych – 2, liczba godzin szkoleniowych - 16 

Wykladowcy/trenerzy -  prawnicy   z  tytułem  naukowym,  certyfkowani
wykładowcy  oraz  doświadczeni  praktycy,  reprezentujący  środowisko
dziennikarskie

Forma  i  metody   prowadzenia zajęć -  wykłady  wprowadzające,
nowoczesne aktywne metody partycypacyjne (warsztaty)     

Sposób  sprawdzenia  wyników  szkolenia  -  badanie  ankietowe,  test
wiedzy 

Terminy  i  miejsca  szkolenia  –  26-27.09.2018  –  OW  Neptun  w  Krynicy
Morskiej, 17-18.10.2018 r. – OW Jawor w Sarbinowie, 14-15.11.2018  - Hotel ZNP
w  Warszawie,  6-7.03.  2019  -  OW  Ogrodzisko  w  Wiśle,  20-21.03.2019  –  OW
Jagiellonka w Krynicy Zdrój.  

Szkolenie  jest  bezpłatne  dla  uczestników.  Organizatorzy  zapewniają
materiały szkoleniowe, wyżywieni, zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży (max
190 zł) 

Organizator:  Stowarzyszenie  Dziennikarzy  RP  –  Oddział
Warszawski,  koordynator projektu ze strony SDRP – Irena Hamerska, tel. kom.

Projekt pt.  „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji
pozarządowych w procesie stanowienia prawa" jest współfnansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 



502 396 503,  i.hamerska@dziennikarzerp.pl,  sekretariat:  22/827  87  15,
mail:zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl

                                    Harmonogram zajęć szkoleniowych
Dzień 1

11:00 - 11:15 -   Rejestracja uczestników

11:15 - 11:30 -   Powitanie, prezentacja uczestników, sprawy organizacyjne

11:30 -13:00  -   Uprawnienia organizacji pozarządowych w zakresie stanowienia
prawa w      
                             kontekście ustaw: Prawo o stowarzyszeniach i Prawo o
działalności pożytku 
                             publicznego  i o wolontariacie (wykład plus dyskusja)

13:00 - 13:30  -  Przerwa obiadowa

13:30 - 15:00  -  Stan prawny dotyczący mediów w Polsce. Prace legislacyjne w
Unii Europejskiej oraz 
                             konieczność dostosowania naszego prawa do regulacji unijnych
m. in. w zakresie
                             Prawa prasowego, Prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
         
15:00 - 15:15  -  Przerwa kawowa

15:15 - 16:45  -  Stan prawny dot. mediów w Polsce -ciąg dalszy (warsztaty)
 
16:45 - 18:15  -  Rola korporacji  medialnych w Polsce - czy dekoncentracja i
repolonizacja mediów jest 
                             konieczna? (wykład plus dyskusja/warsztaty)
Dzień 2 

9:00 - 10:30   -   Nowe technologie ( w tym cyfryzacja) - szansa czy zagrożenie
dla mediów?  
                             Media społecznościowe  a media tradycyjne. Kształtowanie
opinii publicznej. Czy 
                             tworzenie fake newsów to dziennikarstwo? Tworzenie
(warsztaty– dyskusja)

10:30 - 10:45 -   Przerwa kawowa

10:45  -  13:00 -    Możliwości  udziału  stowarzyszeń  dziennikarskich  w
konsultacjach projektów

Projekt pt.  „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji
pozarządowych w procesie stanowienia prawa" jest współfnansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

mailto:i.hamerska@dziennikarzerp.pl


                             Legislacyjnych dot. mediów i spraw zawodowo-socjalnych
dziennikarzy,
                             m.in. udział w pracach komisji sejmowych, Rady Dialogu
Społecznego – warsztaty

13:00 – 13:30 -  Przerwa obiadowa

13:30  -  15:00 -    Możliwości  współpracy  stowarzyszeń  dziennikarskich  z
organami władzy rządowej i 
                             samorządowej w zakresie stanowienia i stosowania prawa,
m.in. udział w pracach 
                             organizacji pożytku publicznego, komisjach rad samorządu
lokalnego (warsztaty)

15:00 - 15:15 - Przerwa kawowa

15:15 - 16:00 - Rekomendacje adresowane do władz RP, podsumowanie zajęć.

Projekt pt.  „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji
pozarządowych w procesie stanowienia prawa" jest współfnansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 


