VABILO novinarjem
Medijska praksa kaže, da so določila novinarskega kodeksa iz različnih razlogov (subjektivnih
in objektivnih, želje po senzacionalizmu, težnje biti prvi idr.) pogostokrat kršena. Strokovnost
novinarje zavezuje k preverjanju informacij in podatkov, namenjenih javni objavi.
- Obstajajo prakse in spodrsljaji, ki bi se jim lahko/morali izogniti?
- So netočnosti, zavajajoče navedbe, senzacionalizem subjektivni ali
objektivni? Primer: je sladkornih bolnikov v Sloveniji 99.000 ali
137.000? Zakaj razhajanja že v statistiki?
- Imamo strokovne smernice za poročanje o samomoru. Jih upoštevamo?
- Bi novinarske smernice potrebovali še za druga področja, kot so zdrava
prehrana, vzdrževanje telesne teže, alternativno zdravljenje...

Nevladne organizacije, združene v vsebinski Mreži NVO s področja javnega zdravja 25x25,
želimo opozoriti na občutljivost korektnega poročanja v medijih.
V ta namen smo pripravili delavnico za novinarje, o ustreznem podajanju javnozdravstvenih vsebin.
Vsebinska mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25 je projekt Društva za zdravje srca
in ožilja Slovenije (www.mreza-25x25.si).

Vabimo vas na brezplačno delavnico za novinarje:

»Korektno poročanje na področju zdravja«
Delavnica bo v potekala v četrtek, 5.12. ob 17. uri v konferenčnem
prostoru City Hotela Ljubljana, Dalmatinova 15.
Delavnico bo vodila Mateja Grošelj, univ. dipl. nov., novinarka časopisa Večer,
dobitnica nagrade Evropske unije za prispevke v zdravstvu.
Prijava na brezplačno delavnico je obvezna: po e-pošti na naslov: drustvo-zasrce@siol.net.
Delavnica bo okvirno trajala 2 uri.
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Projekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna
usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

PROGRAM:
1. Uvod
- Kršitve novinarskega kodeksa v medijski praksi.
2. Jedro
- Prikaz izkustvenih primerov, ki bodo potrdili, kako hitro lahko novinar zapade v
situacije z negativnimi posledicami. Na področju zdravstva je novinarjevo
razumevanje problematike, ki jo prinaša laični javnosti, tem bolj pomembno.
Nepazljivo posredovane vsebine ali celo namerno pretirani oziroma izkrivljeni
pristopi lahko izoblikujejo povsem napačne slike dejanskega stanja.
- Predstavitev smernic novinarskega poročanja o samomoru in razmislek o potrebi
podobnih smernic še na drugih delikatnih zdravstvenih področjih
- Vloga nevladnih organizacij s področja zdravja pri oblikovanju medijske vsebine
3. Zaključek in razprava
- Poudarek, kako zelo pomembno je upoštevanje osnovnega načela novinarskega
kodeksa, preveriti informacijo; na stičišču novinarstva in zdravstva pri
zdravstvenih delavcih
- Odprtost nevladnih zdravstvenih organizacij za novinarska vprašanja

POMEMBNO! Udeležene vabimo, da nam pred delavnico posredujejo svoja vsebinska
pričakovanja ter morebitna vprašanja s področja obravnavane tematike.

Za več informacij pokličite organizatorja – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, vsebinska
Mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25: 01/234 75 51.

DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE | Dunajska 65 | 1000 Ljubljana | Slovenija | tel: +386 1 234 75 50
|www.zasrce.si | drustvo.zasrce@siol.net

Projekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna
usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

