SOLUTIONS JOURNALISM | Online
workshopy
Pokračujeme s programom mikrograntov a mentoringu žurnalistiky zameranej na riešenia

V ostatných rokoch vytvorili novinári na Slovensku skvelé články zamerané na riešenia. Napríklad
Denisa Gdovinová (.týždeň), Ria Gehrerová (Denník N), Veronika Folentová (Denník N), Martin
Vančo (Trend), Monika Kacejová (Košice Dnes), Miloš Nemeček (In Store) či Zuzana Kepplová
(SME). Prístup žurnalistiky zameranej na riešenia (Solutions Journalism) sa už dlhšie uplatňuje aj
v zahraničí, či sú to krajiny strednej a východnej Európy, alebo iné krajiny sveta.
Kategória Solutions Journalism je zároveň od roku 2017 jednou zo špeciálnych cien Novinárskej
ceny, pričom MEMO 98 je jej hlavným garantom. V roku 2017 bol ocenený Juraj Koník za článok
v Denníku N a za ostatné dva ročníky 2018 a 2019 to bola Denisa Gdovinová za svoje články
v časopise .týždeň tu a tu.
V súvislosti s pokračovaním programu mikrograntov žurnalistiky zameranej na riešenia pozývame
novinárov a študentov žurnalistiky na dvojdielny online workshop, na ktorom Jeremy Druker a Lucie
Černá (Transitions) predstavia čo žurnalistika zameraná na riešenia znamená a prečo by novinári
mohli využívať tento prístup.

1.časť:
Solutions Journalism - úvod (pre žurnalistov z viacerých krajín, v angličtine)
KEDY: Štvrtok 4. februára 2021, 15:00 - 16:00
KDE:

ZOOM, na podujatie sa môžete zaregistrovať TU

KTO:
Jeremy Druker je výkonným riaditeľom Transitions a šéfredaktorom časopisu Transitions Online,
vďaka ktorému sa Solutions Journalism stala ústrednou súčasťou redakčnej stratégie. Viedol
workshopy žurnalistiky o riešení v celej strednej a východnej Európe. Je tiež zakladateľom /
generálnym riaditeľom spoločnosti Press Start, platformy pre crowdfunding, ktorá podporuje
novinárov v krajinách, kde médiá nemôžu slobodne informovať. Jeremy je členom dozornej rady
Českej ceny za žurnalistiku a členom Ashoka je od roku 2010.
Lucie Černá vedie program Transitions propagujúci žurnalistiku zameranú na riešenia v strednej a
východnej Európe a koordinuje aktivity podporujúce žurnalistiku zameranú na riešenia vo viac ako
10 krajinách. Téme sa venuje od roku 2017. Ako trénerka a mentorka pomáha novinárom v regióne
prinášať ‘optiku riešení‘ do ich novinárskej praxe. V októbri 2019 sa Lucie stala LEDE Fellow v
odbore Solutions Journalism Network. Pred nástupom do Transitions pracovala pre Ashoka a
Greenpeace.

www.memo98.sk

Druhá časť - špecifický SLOVENSKÝ A ČESKÝ workshop - je určená pre novinárov, ktorí sú už
oboznámení s prístupom Solutions Journalism a chcú vytvoriť svoj vlastný príspevok. Toto školenie je
určené predovšetkým tým, ktorí majú záujem o mikro-grantový a mentorský program.
Podujatie priblíži napríklad to, kde hľadať vhodné témy, alebo ako štrukturovať články a príspevky.
Tréneri budú prezentovať príklady článkov z Čiech a Slovenska.

2.časť:
Ako robiť žurnalistiku zameranú na riešenia - špecifický workshop (pre slovenských
a českých novinárov, v českom jazyku)
KEDY: Streda 10. februára, 15:00 - 16:00
KDE: ZOOM, na podujatie sa môžete zaregistrovať TU
ČO:
Pri workshope sa bude rozoberať aj reportáž z Čiech, pomôže ak sa s ňou zoznámite vopred.
Ak je pre Vás Solutions Journalism novinkou, doporučujeme si pozrieť úvodný webinár (v angličtině)
- v tomto špecifickom workshope sa bude stavať na jeho základoch.
KTO:
Lucie Černá vedie program Transitions propagujúci žurnalistiku zameranú na riešenia v strednej a
východnej Európe a koordinuje aktivity podporujúce žurnalistiku zameranú na riešenia vo viac ako
10 krajinách. Téme sa venuje od roku 2017. Ako trénerka a mentorka pomáha novinárom v regióne
prinášať ‘optiku riešení‘ do ich novinárskej praxe. V októbri 2019 sa Lucie stala LEDE Fellow v
odbore Solutions Journalism Network. Pred nástupom do Transitions pracovala pre Ashoka a
Greenpeace.

www.memo98.sk

