
 

 

 

Wsparcie praktyczne dla dziennikarzy i pracowników mediów 

Tam, gdzie uniemożliwia się pracę dziennikarzom i pracownikom mediów lub gdzie nie są oni w 

stanie bezpiecznie wykonywać swoją pracę, społeczeństwo nie ma dostępu do obiektywnych i 

rzetelnych informacji, które są niezbędne do brania pełnego udziału w życiu społecznym.  W ramach 

projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR), Free Press Unlimited oraz European Centre for 

Press and Media Freedom zapewniają praktyczną pomoc dziennikarzom i pracownikom mediów w 

krajach członkowskich UE i krajach kandydujących. Możemy udzielić wsparcia profesjonalistom z 

branży medialnej, którzy w związku ze swoją pracą stawiają czoła szeregowi zagrożeń, w tym 

przemocy czy zastraszaniu. 

Oferty wsparcia 

Profesjonaliści z branży medialnej oraz organizacje, którym grozi niebezpieczeństwo, mogą ubiegać 

się o wsparcie MFRR w następujących kwestiach: 

 

 

 

POMOC MEDYCZNA 

Przy urazach odniesionych 

podczas pracy 

dziennikarskiej 

 

KOSZTY UTRZYMANIA 

Krótkoterminowe wsparcie 

dla dziennikarzy, którzy nie 

są w stanie pracować, 

pokrycie kosztów 

tymczasowej relokacji z 

powodu niebezpiecznej lub 

niestabilnej sytuacji 

POMOC 

PSYCHOLOGICZNA 

Porady, konsultacje i środki 

finansowe w celu 

zapewnienia pomocy 

psychologicznej, w tym 

leczenia PTSD i STSD 

 

WARUNKI PRACY 

Narzędzia cyfrowe, takie jak 

VPN i materiały do pracy  

POMOC DLA RODZINY 

Tymczasowe wsparcie dla 

członków rodziny 

dziennikarzy, którzy nie mogą 

pracować, są w więzieniu lub 

stracili życie 

PREWENCYJNE ŚRODKI 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

Zasoby i materiały, które 

pomagają dziennikarzom 

chronić się przed 

zagrożeniami, zarówno 

online, jak i offline 

 

Co wchodzi w skład usługi 
Pomoc prawna oferowana przez MFRR obejmuje szereg sytuacji. Każda sprawa jest analizowana, a 

pomoc jest dopasowana tak, aby jak najlepiej wesprzeć danego dziennikarza czy sygnalistę. Nie 



 

 

istnieją żadne wymogi, które należy spełnić aby się zakwalifikować do programu, w zależności od 

sytuacji zapewniamy praktyczne wsparcie w następujących kwestiach: 

 

● udostępnianie funduszy na wymianę sprzętu dziennikarskiego, który został zniszczony przez 

policję, ochronę czy inne osoby trzecie; 

● zapewnianie narzędzi cyfrowych, takich jak VPN, szyfrowane dyski twarde, klucze do 

uwierzytelnienia dwustopniowego, osłony kamerek w komputerze dla dziennikarzy, których 

bezpieczeństwo, prywatność są zagrożone inwigilacją; 

● dostarczanie sprzętu ochrony osobistej dziennikarzom i pracownikom mediów znajdującym 

się w sytuacjach wysokiego ryzyka, takich jak strefy objęte konfliktami i po ich zakończeniu, 

oraz biorących udział w protestach i wyborach; 

● pokrywanie kosztów tymczasowej relokacji będącej rezultatem groźby przemocy fizycznej, 

zastraszania, postępowania sądowego czy cenzury, które są związane z pracą dziennikarza; 

● wspieranie dostępu do pomocy w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego po ataku czy 

traumatycznym wydarzeniu; może to obejmować wsparcie w przypadku zespołu stresu 

pourazowego (PTSD) i wtórnego zespołu stresu pourazowego (STSD). 

 

Wymagania 
● Jesteś organizacją medialną lub profesjonalistą działającym w branży medialnej w kraju 

członkowskim UE lub kraju kandydującym (w tym Wielkiej Brytanii). 

● Twoja sytuacja jest bezpośrednim rezultatem Twojej pracy zawodowej w branży medialnej. 

● Zdajesz sobie sprawę, że ta pomoc nie jest strukturalna. 

● Masz świadomość, że nasze wsparcie ma umożliwić Ci powrót do pracy tak szybko, jak to 

możliwe. 

● Twoja sytuacja została potwierdzona przez co najmniej dwa zaufane źródła poza Tobą. 

 

Zgłoszenia 
Dostęp do wsparcia można uzyskać, korzystając z naszego bezpiecznego formularza: 

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

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy napisać na adres helpdesk@ecpmf.eu lub 

reportersrespond@freepressunlimited.org  
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Media Freedom Rapid Response (MFRR) to działający w całej Europie mechanizm, który śledzi, monitoruje i reaguje na 

naruszenia wolności słowa i mediów w krajach członkowskich UE i krajach kandydujących. Projekt zapewnia wsparcie prawne i 

praktyczne, poparcie publiczne oraz informacje w celu ochrony dziennikarzy i pracowników mediów. MFRR działa poprzez 

konsorcjum kierowane przez European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) wraz z ARTICLE 19, European 

Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics Uniwersytetu w Lipsku (InfAI), 

International Press Institute (IPI) oraz CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Projekt jet współfinansowany 

przez Komisję Europejską. www.mfrr.eu  
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