Tworzymy młodą redakcję!
Jesteś studentem, lubisz pisać, interesują cię ciekawe wydarzenia w twoim regionie i chcesz zdobyć
doświadczenie w pracy redaktora stron internetowych? Zachęcamy do ubiegania się o staż w Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Szukamy studentów, nie tylko dziennikarstwa, którzy chcą publikować swoje teksty i opinie, oraz wspólnie z nami
będą tworzyć relacje z interesujących wydarzeń współfinansowanych przez naszą instytucję w całej Polsce.
W ramach stażu będziemy razem odwiedzać redakcje mediów w Warszawie, spotykać się z osobami ze
środowisk opiniotwórczych, korespondentami niemieckimi w Polsce i przedstawicielami instytucji partnerskich
Fundacji.
Częścią programu będą warsztaty prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Tematem przewodnim będą
wydarzenia społeczno-polityczne i ich relacjonowanie w mediach. Dwudniowe warsztaty (w piątki i soboty)
odbywać się będą w listopadzie, grudniu 2013 i styczniu 2014 w Warszawie i poświęcone będą wydarzeniom
politycznym w Niemczech, szczególnie dot. wyborów w doniesieniach medialnych czy wywiadowi politycznemu.
Uczestników programu zapraszamy także do udziału w VII Polsko-Niemieckich Dniach Mediów odbywających się
8-9 maja 2013 roku w Poczdamie – profesjonalnym forum przedstawicieli świata mediów. Na zakończenie
programu, w lipcu 2014 r., planujemy wyjazd studyjny do studia filmowego w Babelsbergu.
W ramach stażu redaktorzy będą przygotowywać własne (foto-, video-) relacje i wywiady z gośćmi wydarzeń
współfinansowanych i inicjowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w swojej okolicy. Oferujemy
możliwość publikacji na naszych stronach internetowych. Gwarantujemy, że każdy znajdzie dla siebie
interesujący projekt.
Redaktorzy otrzymają świadectwo ukończenia stażu. Udział w warsztatach dziennikarskich w Warszawie, VII
Polsko-Niemieckich Dniach Mediów oraz w wybranych projektach jest nieodpłatny. Fundacja pokrywa koszty
dojazdu, noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów oraz koszt dojazdu na wizytację 6 projektów przez każdego
redaktora w okresie od listopada 2013 do sierpnia 2014.
Redaktorów wybierze jury złożone z przedstawicieli Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dziennikarzy.
Prosimy o przesyłanie uzupełnionego formularza aplikacyjnego i prób własnej pracy dziennikarskiej (2 teksty
do najwyżej 10.000 znaków każdy lub 2 próbki w innym formacie nieprzekraczające 10 minut/praca). Z 12
wybranymi kandydatami skontaktujemy się na początku listopada 2013 r.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 3 listopada 2013 r. pod adresami: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl oraz
malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera realizację ok. 700 polsko-niemieckich projektów rocznie.
FWPN wspomaga w szczególności: projekty o charakterze edukacyjnym, debaty publiczne, konferencje,
współpracę naukową, a także projekty kulturalne.
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