
     
 
 
 

PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

„EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI” 
 

 
Dolnośląski Punkt Doradczy w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie 
Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, we współpracy z Łużyckim Centrum Rozwoju w 
Lubaniu zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na praktyczny warsztat dot. 
współpracy z mediami.  
 
Wysłałeś relację prasową na temat festynu zorganizowanego przez Twoje stowarzyszenie czy  
fundację, z nadzieją na publikację tekstu w mediach? Bez powodzenia. Próbowałeś zaprosić 
dziennikarza na zawody prowadzone przez Twój klub sportowy, licząc na obszerną relację i zdjęcia? 
Podjąłeś kiedyś próbę zainteresowania mediów realizowanym przez Twoją organizację projektem? 
Niestety też bezskutecznie. Zastanawiasz się, jakie popełniłeś błędy w dotychczasowych kontaktach 
dziennikarzami? Jak pisać interesujące relacje, aby media chętnie je publikowały?   
 
Jeśli poszukujesz praktycznych wskazówek, chcesz poprawić swój warsztat i spotkać się z 
doświadczonymi dziennikarzami  - to szkolenie jest dla Ciebie! 
 
 

TERMIN: 22 LISTOPADA 2018 (czwartek), godz. 16:00 – 20:00 
 

MIEJSCE: LUBAŃ, sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju (Rynek-Sukiennice 38, 59-800 
Lubań  - TRET) 
 

PROWADZĄCY: Ewa i Tomasz Jurak - redaktorzy portalu eLuban.pl 
 

UCZESTNICY: 
Do udziału zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, 
klubów sportowych itp.). Limit miejsc: maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji pozarządowej.  
Warsztat nie jest skierowany do przedstawicieli innych grup niż organizacje pozarządowe! 
 

UDZIAŁ BEZPŁATNY! 
Liczba miejsc jest ograniczona do 25. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń! 
 
 
 
 



PROGRAM: 
Wstęp do komunikacji medialnej: 

 podstawowe zasady kontaktów z mediami 

 środowisko mediów lokalnych 

 przekazywanie informacji prasowej 

 budowanie relacji z dziennikarzami/mediami 
Informacja prasowa: 

 co to jest informacja prasowa 

 jakie informacje są interesujące dla mediów 

 kiedy i jak wysłać informację prasową 

 zasada pięciu złotych pytań 

 atrakcyjność informacji prasowej 
Dobra treść: 

 jak nie zaczynać artykułu 

 tytuł i lid, dlaczego takie trudne 

 kultura i jakość języka 

 zajęcia praktyczne - tworzenie tekstu w podgrupach 

 zajęcia praktyczne - przeredagowanie tekstu 

 zajęcia praktyczne – korekta 
Dobre zdjęcie/video: 

 dlaczego nikt nie ma pionowych telewizorów? 

 zdjęcie - kluczowy element informacji prasowej 

 video – ważny dodatek 
Dobra kampania: 

 zapowiedź 

 przypomnienie 

 relacja 

 adresaci 
 

ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do dn. 16.11.2018 przyjmuje: 
DOLNOŚLĄSKI PUNKT DORADCZY w LUBANIU przy 
Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE” 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (siedziba Lokalnego Inkubatora NGO) 

 tel. 696 256 420 (numer czynny w godzinach: poniedziałek – piątek 16:00  - 19:00) 

 e-mail: dpd.luban@gmail.com 
 


