
 

Praktická pomoc pre novinárov a zamestnancov v médiách 
Ak si novinári a zamestnanci v médiách nemôžu robiť svoju prácu alebo nie sú schopní vykonávať 
svoju prácu bezpečne, nemôže verejnosť získať nestranné a dôležité informácie potrebné na to, 
aby mohla úplne prispieť do spoločnosti okolo nej.  Ako súčasť projektu Media Freedom Rapid 
Response (MFRR) poskytuje spoločnosť Free Press Unlimited a European Centre for Press and 
Media Freedom praktickú pomoc novinárom a zamestnancom v médiách v členských a 
kandidátskych krajinách EÚ. Dokážeme pomôcť profesionálom v médiách, ktorí pre svoju 
nevyhnutnú prácu čelia množstvu vyhrážok vrátane násilia, obťažovania a zastrašovania. 

V rámci pomoci ponúkame 
Profesionáli z médií a organizácie v núdzi môžu požiadať o pomoc spoločnosti MFRR z týchto 
oblastí: 
 

 

 

LEKÁRSKA POMOC 
Pri zraneniach, ktoré 
novinári utrpia počas 
výkonu svojej práce 

NÁKLADY NA 
ŽIVOBYTIE 

Krátkodobá pomoc pre 
novinárov, ktorí nemôžu 

pracovať, alebo náklady na 
dočasný útek z 

nebezpečnej situácie alebo 
situácie, v ktorej sú 

zraniteľní 

PSYCHOLOGICKÁ 
POMOC 

Poradenstvo, odporúčania, 
finančná pomoc na 

vyhľadanie psychologickej 
pomoci, vrátane liečby 

posttraumatického 
stresového symptómu a 

sekundárnej traumatickej 
stresovej poruchy 

 

ZAISTENIE PRÁCE 
digitálne nástroje ako VPN 

na online ochranu a vo 
výnimočných prípadoch 

pracovné materiály 

POMOC RODINE 
Dočasná pomoc členom 

rodín novinárov. ktorí 
nemôžu pracovať, sú 
uväznení alebo ktorí 

zomreli 

PREVENTÍVNE 
BEZPEČNOSTNÉ 

OPATRENIA 
Zdroje a materiály, ktoré 

pomôžu novinárom chrániť 
sa pred vyhrážkami, online 

a offline 

Čo všetko pomoc zahŕňa 
Praktická pomoc ponúkaná prostredníctvom spoločnosti MFRR zahŕňa množstvo situácií. V 
každom prípade sa prešetria podrobnosti a pomoc sa ušije na mieru tak, aby bola prospešná 
konkrétnemu novinárovi. Aj keď neexistuje žiadna hranica, ktorá musí byť splnená na to, aby ste 



mohli o pomoc požiadať, s ohľadom na povahu vyhrážok poskytujeme praktickú pomoc za týchto 
okolností: 

● Finančné zdroje na výmenu novinárskeho vybavenia, ktoré poškodili príslušníci polície, 
pracovníci bezpečnostnej služby alebo neznáme tretie strany.  

● Poskytnutie digitálnych nástrojov, ako napríklad VPN, šifrované pevné disky, 
dvojfaktorové autorizačné kľúče a kryty na webkamery pre novinárov, ktorých 
bezpečnosť, súkromie a digitálna integrita je ohrozená sledovaním a odpočúvaním. 

● Poskytnutie ochranného vybavenia novinárom a zamestnancom médií vo vysoko 
rizikových situáciách, ako napríklad zóny konfliktov a po konfliktoch, a reportáže z 
protestov a volieb. 

● Pokrytie nákladov na dočasný útek z nebezpečnej situácie zapríčinenej ako výsledok 
vyhrážok fyzickým násilím, zastrašovania, právnych krokov alebo cenzúry týkajúcej sa 
práce novinára. 

● Pomoc pri prístupe k podpore fyzického a psychického zdravia po útoku alebo 
traumatickej udalosti. To môže zahŕňať pomoc pri posttraumatickom stresovom 
symptóme (PTDS) alebo sekundárnej traumatickej stresovej poruche (STDS). 

 
Požiadavky 

● Ste mediálna spoločnosť alebo profesionál pracujúci v médiách pôsobiaci v členskej 
alebo kandidátskej krajine EÚ (vrátane Veľkej Británie). 

● Vaša núdzová situácia je priamym dôsledkom vašej práce ako profesionála v médiách. 
● Chápete, že táto pomoc nie je štrukturálna. 
● Chápete, že cieľom našej pomoci je váš čo najskorší návrat k práci. 
● Vašu situáciu môžu okrem vás potvrdiť minimálne dva dôveryhodné zdroje. 

 

Ako požiadať o pomoc 
O pomoc môžete požiadať prostredníctvom zabezpečeného aplikačného formulára na adrese: 
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-th
e-media 

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na adrese helpdesk@ecpmf.eu alebo 
reportersrespond@freepressunlimited.org  

 

 

 

 

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

Media Freedom Rapid Response (MFRR) je celoeurópsky mechanizmus, ktorý sleduje, monitoruje a reaguje na porušenia 
slobody tlače a médií v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Tento projekt poskytuje právnu a praktickú pomoc, verejnú 
obhajobu a informácie na ochranu novinárov a zamestnancov v médiách. MFRR organizuje konzorcium vedené European 
Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) spolu s organizáciou ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ), 
organizáciou Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics na Univerzite v Lipsku (InfAI), International Press 
Institute (IPI) a organizáciou CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Na založení tohto projektu sa 
podieľala Európska komisia. www.mfrr.eu  
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