CJI lanseaza un proiect complex pentru jurnalistii din regiunea nistreana
01.08.2012 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lanseaz un nou proiect pentru jurnali_tii din Moldova, care î_i
propune s consolideze mass-media din regiunea nistrean prin colaborarea cu jurnali_tii de pe malul drept al Nistrului _i
reprezentancii societcii civile.
Un studiu de necesitci a mass-media transnistrene va fi elaborat pentru a depista atuurile _i problemele jurnali_tilor, dar
_i a organizaciilor de media din regiune, în vederea solucionrii acestora pe baza recomandrilor ce vor fi fcute de un grup
format din experi locali i un expert internaional.
În cadrul proiectului, 20 de jurnali_ti de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi instruici în domeniul multimedia, urmând ca
ace_tia s formeze 10 echipe mixte _i s pregteasc/publice materiale comune. Mai mulci elevi de la zece _coli din
regiunea nistrean vor beneficia _i ei de instruire. Elevii vor înva ce înseamn blogging: cum s creeze un blog al colii, cum s
pregteasc texte, cum s fac tiri din comunitate, cum s mencin tehnic blogul _i s atrag cât mai mulci vizitatori. Blogg-urile vor
fi create pentru a face vizibil activitatea tinerilor din regiune, dar _i pentru a fi mai aproape de comunitatea pe care o
reprezint. Organizaiile neguvernamentale din Tiraspol „Centrul Media” _i „Stels-Terra” vor fi partenerii CJI în acest proiect.
CJI continu astfel colaborarea cu ONG-urile _i jurnali_tii din regiunea transnistrean început înc în anul 2002, fiind prima
organizacie de media care a organizat scrierea materialelor comune de echipe mixte de jurnali_ti. Proiectul
„Îmbuntcirea capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistrean, prin promovarea participrii civice” va fi
realizat de CJI în cadrul programului „Suscinerea msurilor de promovare a încrederii”, financat de Uniunea European _i
cofinancat _i implementat de Programul Naciunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care are drept scop s contribuie la
promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autoritcilor locale, societcii civile, comunitcii de
afaceri _i altor prci interesate în activitcile de dezvoltare economic _i social a comunitcilor locale.
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