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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«. 

                                 

VABILO novinarjem 
 
 

Vabimo vas na nadaljevalno, brezplačno delavnico za novinarje: 
 

»Korektno poročanje na področju zdravja, II« 
 

Delavnica bo v potekala v četrtek, 8. maja ob 17. uri v City Hotelu, 
Ljubljana, Dalmatinova 15. 

 
Delavnico bo vodila Mateja Grošelj, univ. dipl. nov., novinarka časopisa Večer, 
dobitnica nagrade Evropske unije za prispevke v zdravstvu. 
 

Gosta delavnice bosta Mitja Vrdelja, predstavnik službe za odnose z javnostmi 
in zdravnica, strokovnjakinja na področju javnega zdravja, Mojca Gabrijelčič 
Blenkuš, oba iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
 

PROGRAM 
V decembrski delavnici smo ugotavljali, kako pomembno je novinarjevo razumevanje 
problematike, ki jo prenaša laični javnosti. Ob prebiranju dobrih in slabih praks smo spoznali, 
da novinarja v prizadevanjih, ko pridobiva gradivo za prikaz neizkrivljene slike dejanskega 
stanja, velikokrat omejujejo prav informatorji. So to posamični spodrsljaji ali vse pogostejši 
primeri? Ali službe za stike z javnostmi novinarju omogočajo ažuren dostop do informacij ali 
ga ovirajo? So vrata stroke, zdravnikov in drugi delavcev v zdravstvenem sistemu novinarjem 
odprta, priprta ali zaprta? Zakaj?  
Kje so na področju zdravstva meje še dopustnega interesa javnosti? Kdaj je skopost 
informacij upravičena, kdaj taktika, kdaj oviranje ali celo nedopustno nagajanje? Katere 
osebnostne in poklicne vrline oblikujejo obojestransko ploden odnos med novinarjem in  
pr-ovcem? Se odprtost za novinarska vprašanja razlikuje med vladnimi in nevladnimi 
organizacijami?  
 

 
Prijava na brezplačno delavnico je obvezna, po e-pošti na naslov: drustvo-zasrce@siol.net.  

Delavnica bo okvirno trajala 2 uri. 
 
Še posebej toplo vabljeni vsi udeleženci decembrske delavnice, ki ste željo po nadgradnji razprave 
izrazili in vam jo zdaj tudi izpolnjujemo. 
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