Seful Delegatiei UE Dirk Schuebel incurajeaza jurnalistii sa colaboreze
13.06.2012/ Proiectul &bdquo;Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiecte de interes public&rdquo; a fost
util jurnali_tilor, dup cum au declarat participancii la evenimentul de închidere a proiectului, organizat de CJI pe 13 iunie
a.c. La conferinc au participat ^eful Delegaciei Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadorul Dirk Schuebel,
Luiza Doro_enco, directoarea Centrului Media din Tiraspol _i Maria Parfionova, directoarea Radio Gagauzia, Compania
Public OK GRT din Comrat.
Referindu-se la rezultatele proiectului pus în aplicare pe parcursul a 2 ani de zile, Liliana Vicu-E_anu, directoare
interimar CJI, a mencionat c acesta a contribuit la îmbuntcirea abilitcilor jurnali_tilor de a reflecta subiecte de interes
public. &bdquo;Proiectul a inclus tocmai activitcile în care ziari_tii scap de prejudecci, discut despre teme care îi deranjeaz
_i care ar trebui s fie reflectate de o parte _i de alta a Nistrului. Anume aceste activitci care sporesc încrederea _i
toleranca merit s fie realizate&rdquo;, a mai spus Liliana Vicu-E_anu. ^eful Delegaciei Uniunii Europene în Republica
Moldova, Ambasadorul Dirk Schuebel a apreciat faptul c în cadrul acestui proiect au fost implicaci _i jurnali_tii din
regiunea transnistrean, ceea ce a sporit încrederea între cele dou prci. De asemenea, ^eful Delegaciei UE a încurajat
jurnali_tii s continue colaborrile _i în afara proiectului, accentuând importanca unei mass-media independente, accesul la
informacie _i calitatea informaciei. Vorbind despre impactul proiectului asupra jurnali_tilor din teritoriu, Maria
Parfionova, directoare Radio Gagauzia din Comrat a afirmat c proiectul a dezvoltat abilitcile profesionale ale ziari_tilor din
regiunea gguz. &bdquo; Jurnali_tii au avut posibilitatea s colaboreze, s fac schimb de experienc _i s contribuie la
dezvoltarea organizaciei de media în care lucreaz&rdquo;, a declarat Maria Parfionova. Partenerul CJI în cadrul acestui
proiect, Luiza Doro_enco, directoarea Centrului Media de la Tiraspol, a remarcat c, pentru prima dat mass-media din
regiunea transnistrean a fost implicat într-un proiect atât de important _i interesant. &bdquo;Jurnali_tii transnistreni au
participat la programe de instruire _i Cluburi de pres, au scris materiale comune. Trei organizacii media au fost
monitorizate de CJI, iar redactorii transnistreni au discutat recomandrile fcute de experci, chiar dac, uneori, ascundeau
acest lucru&rdquo;, a spus Luiza Doro_enco. CJI va continua s organizeze programe de instruire pentru consolidarea
competencelor profesionale ale jurnali_tilor _i s-i încurajeze pe ace_tia s colaboreze cu colegi din regiunile gguz _i
transnistrean. Proiectul &bdquo;Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiecte de interes public&rdquo; a fost
realizat de CJI, în perioada mai 2010-mai 2012, în parteneriat cu Centrul Media din Tiraspol _i Centrul pentru Dezvoltare
Media, din Sofia, Bulgaria, suscinut financiar de Delegacia Comisiei Europene în Republica Moldova.
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