
 

Konkrétní pomoc novinářům a pracovníkům v médiích 

Pokud je novinářům a dalším pracovníkům v médiích bráněno dělat svou práci nebo 

nemohou dělat svoji práci v bezpečí, veřejnost se nedostane k nestranným a důležitým 

informacím, které jsou nezbytné pro to, aby existovala zdravá občanská společnost.  

Organizace Free Press Unlimited a European Centre for Press and Media Freedom pomocí 

mechanismu Media Freedom Rapid Response (MFRR) poskytují konkrétní pomoc novinářům 

a dalším pracovníkům v médiích ve členských státech EU a kandidátských zemích. 

Pomáháme pracovníkům v médiích, kterým bylo kvůli jejich práci vyhrožováno různými 

způsoby včetně násilí, obtěžování a zastrašování. 

Nabízená pomoc 

Pracovníci v médiích a organizace v nouzi mohou pomocí mechanismu MFRR požádat o 

následující pomoc: 

 

 

 

LÉKAŘSKÁ POMOC 

Léčení zranění utrpěných 

během novinářské práce 

 

ŽIVOTNÍ MINIMUM 

Krátkodobá podpora pro 

novináře, kteří nemohou 

pracovat, nebo pokrytí 

nákladů na dočasné 

opuštění nebezpečných 

oblastí a situací 

PSYCHOLOGICKÁ POMOC 

Rady, doporučení a peněžní 

zdroje na psychologickou 

pomoc, a to včetně léčby 

posttraumatické stresové 

poruchy a druhotné 

traumatické stresové poruchy 

PRACOVNÍ NÁSTROJE 

Digitální nástroje jako je 

například VPN za účelem 

online ochrany pracovních 

materiálů ve výjimečných 

případech 

 

POMOC RODINĚ 

Dočasná podpora členů 

rodin novinářů, kteří nejsou 

schopni pracovat, kteří jsou 

uvězněni nebo kteří zemřeli 

PREVENTIVNÍ OCHRANNÁ 

OPATŘENÍ 

 

Zdroje a materiály, které 

novinářům pomáhají ochránit 

se před výhrůžkami, ať už 

online nebo offline 

 

Co pomoc zahrnuje 

Konkrétní pomoc v rámci mechanismu MFRR zahrnuje rozličné situace. Každý případ je 

detailně posouzen. Pomoc je tak ušita na míru přímo konkrétnímu novináři. Není stanoven 

žádný limit, který musí být splněn pro to, aby se zájemci mohli programu zúčastnit, ovšem 

dle povahy výhrůžky bývá podpora poskytována následovně: 

 



● Finanční zdroje na výměnu pracovního vybavení novináře, které bylo poškozeno 

policisty, ochrankou nebo neznámými 3. stranami;  

● Poskytnutí digitálních nástrojů, jako je například VPN, kódovaných pevných disků, 

dvoufaktorových autorizačních klíčů a krytek web kamery pro novináře, kteří jsou 

ohroženi tím, že jejich bezpečnost, soukromí a digitální integrita bude narušena 

sledováním; 

● Poskytnutí ochranných prostředků novinářům a pracovníkům v médiích, kteří se 

nachází ve vysoce rizikových situacích jako je například válečná či poválečná 

oblast, či kteří monitorují protesty a volby; 

● Pokrytí nákladů na dočasné stáhnutí se z nebezpečné situace, která vznikla jako 

důsledek výhrůžek fyzickým násilím, zastrašováním, právními kroky nebo cenzurou 

týkající se novinářské práce, 

● Podpora při shánění fyzické či psychologické pomoci po útoku nebo traumatické 

události. To zahrnuje pomoc při posttraumatické stresové poruše (PTSD) a druhotné 

traumatické stresové poruše (STSD). 

 

Podmínky 

● Jste organizací v oblasti médií nebo pracovník v oblasti médií v členském státu EU 

nebo kandidátského státu (včetně Velké Británie); 

● Vaše nouzová situace je přímým důsledkem vaší práce v médiích; 

● Berete na vědomí, že tato pomoc není trvalá; 

● Berete na vědomí, že cílem této pomoci je to, abyste mohli co nejdříve zase 

pracovat; 

● Vaši situaci mohou potvrdit alespoň dva další důvěryhodné zdroje. 

 

Jak se přihlásit 

O pomoc se můžete přihlásit pomocí následujícího odkazu: 

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

media 

Pro více informací nás prosím kontaktujte zde helpdesk@ecpmf.eu nebo 

reportersrespond@freepressunlimited.org  

 

 

 

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

Mechanismus Media Freedom Rapid Response (MFRR) je celoevropský nástroj, který zaznamenává, sleduje a reaguje na 

porušování svobody tisku a médií v zemích Evropské unie a kandidátských zemích. Tento projekt poskytuje právní a praktickou 

podporu, veřejnou advokacii a informace za účelem ochránit novináře a pracovníky v médiích. Nástroj MFRR je organizován 

sdružením vedených organizací European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) se ARTICLE 19, European 

Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics na University of Leipzig (InfAI), 

International Press Institute (IPI) a CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Tento projekt je spolufinancován 

Evropskou komisí. www.mfrr.eu  
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