
 

Практична подршка за новинаре и медијске раднике 

У ситуацијама када су новинари и медијски радници спречени да раде свој посао или 

нису у могућности да безбедно раде свој посао, јавност нема приступ непристрасним 

и важним информацијама које су неопходне за њено потпуно учешће у друштву које је 

окружује.  У оквиру пројекта који организује организација Брзи одговор на медијске 

слободе (Media Freedom Rapid Response - MFRR), организације Free Press Unlimited и 

European Centre for Press and Media Freedom пружају практичну подршку новинарима и 

медијским радницима у земљама чланицама ЕУ и земљама кандидатима. Ту смо да 

пружимо подршку медијским радницима који су суочени са различитим претњама, 

укључујући насиље, узнемиравање и застрашивање због посла којим се баве. 

Понуда подршке 

Медијски радници и организације у невољи могу да се пријаве за подршку MFRR за 

следеће потребе: 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ 

За повреде задобијене 

током новинарског рада 

 

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ 

Краткорочна помоћ 

новинарима који нису у 

могућности да раде или 

покривање трошкова за 

привремено напуштање 

ситуације која није 

безбедна или је рањива 

ПСИХОЛОШКА 

ПОДРШКА 

Савети, упућивања и 

финансијска средства за 

психосоцијалну помоћ, 

укључујући и лечење 

ПТСП и СТС 

СРЕДСТВА ЗА РАД 

Дигитални алати попут 

VPN за заштиту на 

интернету и радни 

материјали у посебним 

случајевима 

ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ 

Привремена подршка за 

чланове породице 

новинара који нису у 

могућности да раде, који 

су у притвору или 

преминули 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ 

 

Ресурси и материјали који 

новинарима помажу да се 

заштите од претњи, како 

онлајн, тако и офлајн 

 

Шта је обухваћено 

Практична подршка коју нуди MFRR обухвата различите ситуације. Сваки случај се 

детаљно анализира, уз пружање подршке која је посебно прилагођена појединачном 

 



новинару. Иако не постоји праг који је потребан за квалификацију, када је реч о 

природи претње, практична подршка пружена је у следећим околностима: 

● Средства за замену новинарске опреме која је оштећена од стране полицијских 

службеника, радника обезбеђења или непознатих трећих лица;  

● Обезбеђивање дигиталних алата, попут VPN, заштићених чврстих дискова, 

система ауторизације са два фактора и покривача за камере за новинаре чија 

безбедност, приватност и дигитални интегритет су угрожени услед праћења и 

пресретања; 

● Обезбеђивање заштитне опреме за новинаре и медијске раднике у 

високоризичним ситуацијама, као што су зоне конфликта и зоне након 

конфликта, те током медијског покривања протеста и избора; 

● Покривање трошкова привременог бега из небезбедне ситуације до које је 

дошло услед претњи физичким насиљем, застрашивањем, тужбама или 

цензуром у вези са новинарским радом, 

● Подршка за приступ здравственој заштити за физичко и ментално здравље 

након напада или трауматичног догађаја. Ово може да укључује подршку у 

случају посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП) и секундарног 

трауматског стреса (СТС). 

 

Захтеви 

● Ви сте медијска кућа или активан медијски радник у земљи чланици ЕУ или 

земљи кандидату (укључујући Уједињено Краљевство); 

● Ваша ванредна ситуација је директан резултат вашег рада у сектору медија; 

● Свесни сте да ова помоћ није структурна; 

● Свесни сте да је циљ наше подршке да вам се омогући да што пре наставите са 

радом; 

● Вашу ситуацију, поред вас, може да потврди још најмање два извора од 

поверења. 

 

Пријава 
Подршку можете добити преко нашег безбедног обрасца за пријаву: 

https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-

media 

За више информација обратите се на helpdesk@ecpmf.eu или на 

reportersrespond@freepressunlimited.org  

---------------------------------------------------- 

Организација Media Freedom Rapid Response - MFRR је механизам који делује на нивоу Европе, који прати, надгледа 

и реагује на повреде слободе штампе и медија у земљама чланицама ЕУ и земљама кандидатима. Овај пројекат пружа 

правну и практичну подршку, јавно заступање и информације за заштиту новинара и медијских радника. Организацију 

MFRR организовао је конзорцијум који предводи European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), у сарадњи са 

ARTICLE 19 European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the 

University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) и CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). 

Пројекат суфинансира. Пројекат суфинансира Европска комисија. www.mfrr.eu  
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