Agenda CJI pentru luna iunie
03.06.2013 / Proiecte noi, evenimente publice _i admiterea la
coala de jurnalism – sunt doar câteva dintre activitcile pe care Centrul
pentru Jurnalism Independent le va
organiza în luna iunie a.c.

Departamentul Instruire _i Comunicare va lansa, pe 6 iunie a.c., primul studiu de necesitci ale mass-media
din regiunea transnistrean. Studiul evalueaz situacia actual a
mass-media transnistrene, analizeaz problemele cu care se confrunt
jurnali_tii din regiune _i concine recomandri pentru îmbuntcirea calitcii produselor
media. La sfâr_itul lunii iunie, elevi din 11 _coli din regiunea transnistrean,
care au fost instruici cum s creeze _i cum s scrie pentru blogurile _colare,
vor participa la o ceremonie de premiere,
în cadrul creia î_i vor prezenta blogurile _i vor face schimb de experienc cu
bloggeri de pe ambele maluri ale Nistrului. Ambele evenimente fac parte
dintr-un proiect finanat de UE i co-finanat de PNUD-Moldova.

Tot în luna iunie CJI va lansa un raport privind evaluarea procesului de deschidere a datelor
guvernamentale cu caracter public în anul 2012, dup care Centrul va demara o campanie
de advocacy pentru popularizarea datelor deschise, în cadrul unui proiect
susinut financiar de Fundaia Soros-Moldova.

Departamentul Media Azi _i Cercetare va
începe lucrul la un nou proiect de monitorizare a libertcii presei. Astfel, Indexul Libertcii Presei din crile
Parteneriatului Estic (EaP Eastern Media Freedom Watch) va fi elaborat
trimestrial de 10 experci nacionali selectaci de CJI în cadrul unui proiect desfurat
cu suscinerea Comisiei Europene. Împreun cu alte organizacii de media din crile
Parteneriatului Estic, CJI va evalua starea libertcii mass-media din Moldova,
Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia _i Azerbaidjan.

Departamentul Politici _i Legislacie
mass-media va organiza pe 14 iunie a.c. un Club de discuii despre amendamentele
la Codul Audiovizualului în vederea obinerii unei mai mari transparence cu
privire la proprietarii de instituii media.

Departamentul Advocacy _i Produccie va
lansa dou spoturi despre etica
jurnalistic _i libertatea de exprimare.

Studencii ^colii de Studii Avansate în
Jurnalism continu stagiul practic la
opt institucii media din Chi_inu: radio Europa Liber, radio Chi_inu,”Ziarul
de Gard”, ziarul „Adevrul”, Pro TV, Publika TV, Prime TV i TV7. Dup stagiu,
va avea loc ceremonia de absolvire _i
înmânarea diplomelor absolvencilor. Cei
care doresc s-_i fac studiile la ^coala de Studii Avansate în Jurnalism în
anul de studii 2013-2014, pot s-i depun dosarele începând cu 10 iunie
(detalii pe www.scoaladejurnalism.md).

Amintim c CJI acord, fr plat, asistenc juridic jurnali_tilor _i
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instituciilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare,
accesul la informacie _i alte aspecte ale legislaciei mass-media.

Pentru a afla mai multe despre
activitcile Centrului, vizitaci www.ijc.md
_i pagina CJI pe Facebook.
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