Mass-media online din stinga Nistrului devine mai activa

2.07.2013 – Cinzeci _i trei
de elevi _i profesori din regiunea transnistrean s-au întâlnit pentru a se
cunoa_te, a comunica _i a evalua blogurile _colare, în cadrul unei _coli de
var desf_urat de Centrul pentru Jurnalism Independent, la 1-2 iulie 2013, la
Vadul lui Vod.

Elevii din Râbnica, Lunga,
Dubsari, Hrustovoi, Parcani, Târnuca, Mlie_ti au preluat din experienca
unor jurnali_ti profesioni_ti, cu care au comunicat în cadrul atelierelor
despre jurnalismul online. Tinerii bloggeri au fost interesaci s afle cum s
fie cât mai vizibili pe internet _i cum s obcin cât mai mulci vizitatori pe
bloguri.

„A fost o posibilitate unic
s ne întâlnim, s discutm _i s vedem împreun blogurile colegilor no_tri. Am
preluat câteva din ideile colegilor _i vom încerca s îmbuntcim anumite
rubrici _i pagini deja existente”, spune Maxim P., elev din or. Râbnica.

Evenimentul a fost organizat de Centrul
pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu organizacia
neguvernamental Stels-Tera (Tiraspol), cu asistenca Programului
„Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”, financat de Uniunea European
_i co-financat _i implementat de Programul Naciunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD).

„Programul de suscinere a msurilor de promovare a încrederii are drept
scop încurajarea cooperrii oamenilor de pe cele dou maluri ale Nistrului,
pentru a rspunde provocrilor care-i afecteaz în egal msur, indiferent de
locul în care locuiesc – Chi_inu, Bender sau Zona de Securitate. De asemenea,
Programul ajut organizaciile societcii civile _i, în special, tinerii s
profite de oportunitci comune: în cazul dat, pentru a contribui la dezvoltarea
mijloacelor de informare în mas
independente _i profesioniste, în conformitate cu standardele UE”, a
declarat Dirk Schuebel, ^eful Delegaciei UE în Republica Moldova, prezent la eveniment.

Anterior, 70 de elevi _i profesori din regiunea transnistrean au fost învcaci s creeze bloguri _i s le actualizeze cu materiale
relevante din localitcile lor (septembrie 2012-mai 2013). Pe lâng aceste programe de instruire a tinerilor bloggeri, în cadrul
aceluia_i proiect a mai fost realizat un studiu de necesitci ale mass-media din stânga Nistrului. 20 de jurnali_ti
profesioni_ti de pe ambele maluri ale Nistrului au fost instruici în domeniul
multimedia _i au realizat în comun 20 de materiale multimedia, pe care le-au publicat în
19 site-uri _i portaluri informacionale de pe ambele maluri ale Nistrului.

Nicola
Harrington-Buhay, Reprezentantul Permanent PNUD în Moldova, a remarcat faptul c acest proiect este un bun exemplu
al modului în
care organizaiile societii civile de pe ambele maluri ale Nistrului pot juca
un rol efectiv în îmbuntirea vieii oamenilor din aceast regiune.
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“tim, din
propria experienc, c activitatea în
comun produce efecte mult mai bune decât eforturile solitare. Prin intermediul blogurilor, tinerii se pot implica în rezolvarea
problemelor care îi afecteaz pe ei, generacia _i comunitcile lor. Fiecare om
î_i dore_te ca vocea lui s fie auzit, iar opinia lui s fie luat în
considerare”, a mai spus Nicola Harrington-Buhay.

^coala de
var organizat de CJI a fost ultimul eveniment din cadrul acestui proiect.

Evenimentul s-a
desf_urat în cadrul proiectului „Îmbuntcirea
capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea transnistrean,
prin promovarea participrii civice”, implementat de CJI, cu asistenca
Programului „Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”, financat de
Uniunea European _i cofinancat _i implementat de Programul Naciunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD). Scopul Programului este de a contribui 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
local.
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