Centrul pentru
Jurnalism
Independent

Deschizător de drumuri în sectorul neguvernamental în România, cu o
istorie de 25 de ani, CJI acționează pentru o societate în care orice
persoană își exercită creativ și responsabil dreptul la liberă exprimare,
iar instituțiile statului funcționează în spiritul bunei guvernări și
protejării drepturilor omului.
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Abordare strategică
Obiectivul principal al activității CJI este protejarea libertății de exprimare. Abordarea noastră se dezvoltă în jurul a patru direcții strategice:

Instruire și asistență pentru jurnaliști, instruire media
potrivită tranziției spre câmpul muncii, studii media,
inovație în media

CIJ dezvoltă programe de instruire pentru jurnaliști, răspunzând
provocărilor și tendințelor actuale, monitorizează respectarea standardelor
și eticii în profesie și promovează bunele practici la nivel național și
regional.
CJI promovează educația media și civică în România și susține cetățenii
informați și creativi, care respectă drepturile omului și acționează în mod
responsabil pentru a le proteja.

Educație pentru cetățenia SMART, pentru elevi și profesori

Instruire pentru instituții și companii active în comunicare publică și relații
media

Advocacy pentru protejarea libertății de exprimare în România

Educația media, pentru drepturile omului și democrație este o parte
importantă a activității noastre. În ultimii 5 ani, am lucrat împreună cu
peste 500 de profesori de liceu și universitate și peste 16.000 de elevi.

CJI participă la un mediu profesional dinamic și promovează dezvoltarea
abilităților de comunicare și relații publice pentru sectorul de afaceri din
România.

CJI participă la procesul legislativ privind libertatea de exprimare și
folosește un sistem de avertizare timpurie pentru semnalizarea încălcărilor
în respectarea acesteia
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Viziunea noastră în jurnalism

Credem că mass-media are un potențial enorm de a
influența comportamente și percepții. Jurnaliștii
profesioniști sunt esențiali pentru informarea echilibrată și
schimbarea socială, într-o societate dinamică.

Încurajăm un mediu profesional dinamic și stimulăm dezvoltarea
sectorului mass-media și al comunicării din România, aducând inovația și
noile tehnologii în practicile redacțiilor.
Activitatea noastră implică:
Instruire pentru jurnaliști
Consultanță pentru mass-media și alte organizații interesate de dialogul
public
Advocacy
Studii Media
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Programe de jurnalism
Proiecte dezvoltate în perioada 2017-2018

Media Sustainability Index 2017, 2018
Finanțat de: IREX
Buget: 9.000 USD

CJI realizează un studiu anual cu privire la principalele
probleme ale mass-media din România. Echipa CJI
analizează problemele cu care se confruntă atât afacerile de
media, cât și jurnaliștii, nevoile și posibilele soluții, așa cum
sunt ele văzute de profesioniștii din mass media românești.
Managerii, editorii și jurnaliștii din presa locală și centrală
vor fi intervievați de echipa CJI, pentru a stabili o imagine
clară a peisajului media românesc în 2019.

2017: https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/mediasustainability-index-europe-eurasia-2017-romania.pdf
2018: https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/mediasustainability-index-europe-eurasia-2018-romania.pdf

Jurnalismul de investigație, de la teorie la practică
2017
Finanțat de: Fundația Friedrich Naumann
Buget: 10.000 Euro

CJI a lansat, cu sprijinul Fundației Friedrich Naumann pentru
Libertate și Asociației Presei Independente din Republica
Moldova, manualul “Jurnalismul de investigație, de la
teorie la practică” realizat de jurnaliștii Vlad Stoicescu,
Ovidiu Vanghele, cu contribuția lui Vitalie Călugăreanu.
Manualul este un instrument util jurnaliștilor, dar este și o
fereastră deschisă ne-profesioniștilor, activiștilor,
cetățenilor, cititorilor în ultimă instanță, către specificul
muncii jurnalistului de investigație.

https://www.cji.ro/wpcontent/uploads/2018/05/Manual_online_final2.pdf
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Programe de jurnalism
Proiecte dezvoltate în perioada 2017- 2018

Concursul de materiale jurnalistice
Diabetul si familia
Nov.. – Dec. 2018

Vaccinarea ca subiect de presă:
Unghiuri de abordare, Informații,
Ficțiune și Percepții
Febr. 2018
Finanțat de: Pfizer Romania
Buget: 7.000 Euro

Un workshop interactiv pentru
jurnaliști, despre vaccinare,
percepții publice și informații
medicale și despre cum putem
realiza materiale jurnalistice
interesante pentru public, fără a
cădea în senzaționalism sau
alarmism.

Bucharest Editors Lab
Mar. 2018
Finanțat de: Global Editors Network
Buget: 5.000 Euro

Un eveniment ce a reunit 10
echipe formate din jurnaliști,
designeri și programatori din
redacții de top din România,
care au dezvoltat prototipuri
media (pagini web, experimente
de jurnalism interactiv și visual
etc.)

Finanțat de: Sanofi Romania
Buget: 5.000 Euro

Cu ocazia Zilei Mondiale de
Luptă împotriva Diabetului, CJI a
organizat concursul de materiale
jurnalistice “Diabetul și Familia”,
tema stabilită de Federația
Internatională a Diabetului
pentru 2018-2019.

Cât loc are inovația în jurnalismul din
România
Mai 2018

Dezbatere despre evoluțiile în
jurnalism, cu invitați
internaționali, organizată de
Ziua Mondială a Libertății Presei
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Viziunea noastră în educație

Programe educaționale
Proiecte dezvoltate în perioada 2017 - 2018

Fake News Lab 2017
Un workshop de introducere în mecanismele dezinformării și ale
știrilor false.
Partener: Fundația Friends for Friends

Disinformation and Misinformation

Educație pentru cetățenie activă
O serie de workshop-uri și evenimente de informare, în
comunități locale din România, în cadrul cărora tinerii deprind
abilități în 3 domenii: educație pentru drepturile omului, educație
financiară, educație media.
Finanțat de: Mazars Romania
Buget: 5.000 Euro

Proiectul a cuprins o serie de întâlniri de formare pentru elevi și
profesori provenind din 5 state ale Uniunii Europene, cu privire la
mecanismele dezinformării în spațiul online.
Partener: Colegiul Național Costache Negruzzi, Iași
Buget: 1.550 Euro

Fake News Lab 2018
Un workshop de introducere în mecanismele dezinformării și ale
știrilor false.
Partener: Fundația Friends for Friends
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Programe educaționale
Programe în derulare (2017 – prezent)

Predau educație media! – Laboratorul de educație și cultură media
Începând cu 2017, Centrul pentru Jurnalism Independent dezvoltă un program strategic, prin care introduce elemente de educație pentru competențe
media în programele educaționale de liceu pentru disciplinele umaniste (limba română, limba engleză, limba franceză, istorie, științe sociale) și
creează un set de instrumente și materiale, pentru ca tinerii să înțeleagă și să respecte rolul media într-o societate democratică, să distingă informația
de propagandă și să folosească responsabil rețelele sociale.

Includem elemente de educație media în materia predată,
împreună cu 90 de profesori motivați

Dezvoltăm competențe media pentru
peste 12.000 de elevi

Punem bazele unei comunități naționale, formate din 900
de profesori, interesați de instrumente de educație media

Propunem autorităților introducerea educației media în
programa școlară de liceu, printr-un document de
politică publică

Lucrăm alături de autorități, pentru ca educația media
să devină una dintre valorile fundamentale ale educației
și să facă parte din trunchiul comun de competențe pe
care le dobândesc elevii
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Ce am realizat până acum
Intervenția pe curriculă pentru materiile umaniste de liceu

Am analizat programa de studii pentru 5 materii umaniste (Limba română, limba
engleză, limba franceză, istorie, științe sociale)
Am făcut primii pași pentru implicarea în dezbaterea publică cu privire la planurilecadru și la noua curriculă pentru liceu.

92 de profesori de liceu din toată țara au devenit membri ai programului

Au beneficiat de un training intensiv de educație media (12 zile de training față în față)
Includ deja elemente de educație media în predarea la clasă
Beneficiază de mentorat și asistență (62 de zile de asistență la clasă până în prezent)

Lucrăm cu 79 licee din 40 orașe și comunități diverse

Credem că educația de calitate nu trebuie să aibă loc doar în școlile cu tradiție pentru
performață.
Avem experiență în lucrul cu profesorii și elevii din orașe mici sau licee tehnice, de
multe ori trecute cu vederea atunci când vorbim despre investiții în educație.

Peste 16.000 de elevi de liceu beneficiază de procesul de infuzare a
educației media la clasă
Peste 1.500 participanți au fost parte a workshop-urilor și evenimentelor de educație
media pentru tineri susținute de CJI.

Digital Utopia Powerpoint Template

Comunități de intervenție
Anul 1

Aleșd, Bacău, Bistrița, Botoșani, București,
Buftea, Dorohoi, Fălticeni, Focșani, Galați,
Iași, Onești, Oradea, Ploiești, Roman,
Slobozia, Snagov, Tecuci, Târgoviște, Târgu
Mureș, Timișoara, Tulcea.

Anul 2

Bacău, Bistrița, Brașov, București, Bușteni,
Buzău, Câmpulung Moldovenesc, ClujNapoca, Craiova, Dorna Arini, Drobeta-Tr.
Severin, Fundulea, Focșani, Găești, Iași,
Mangalia, Onești, Ploiești, Rădăuți, Roman,
Satu Mare, Sibiu, Sighet, Tecuci,
Timișoara, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu
Mureș, Toplița, Tulcea, Uricani, Victoria
(BV), Videle.
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Parteneri ai programului
Programul se desfășoară sub înaltul patronaj al Administrației
Prezidențiale, partener de comunicare al MIL în România.
•

•
•
•

79 licee ne-au devenit parteneri, au găzduit workshop-urile
pentru elevi și facilitează includerea în proiect a altor
profesori din liceele lor, favorizând crearea de zone extinse
de educație media ce funcționează în acest moment în Iași,
Bistrița, Tecuci, Roman, Tulcea, Timișoara.
Ministerul Educației Naționale (2017 - 2018) a facilitat
intensificarea comunicării mesajului la nivel național
Romanian-American Foundation este partenerul strategic al
proiectului, care asigură sprijin financiar și input de conținut.
Ambasada Statelor Unite la București, Fundația FriedrichNaumann, Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România
au acordat sprijin financiar proiectului în perioada 20172018.

Programul în media
https://www.scena9.ro/article/profesori-educatie-media
https://www.iqads.ro/articol/42484/cum-promovezi-bineleioana-avadani-centrul-pentru-jurnalism-independent-aparenta
https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnal-pentru-copii/jurnalpentru-copii-20-octombrie-09-301016947?fbclid=IwAR3R8dvuwwqxkNNjf8p6e31T6JaixHaPaiVXrjzt4Jyg1_0DR_ExEY3kh8
https://dilemaveche.ro/sectiune/temasaptamanii/articol/propaganda-buna-si-propaganda-rea

Digital Utopia Powerpoint Template

Gânduri de la profesori....
Ana Maria Ghiban, Iași: Pentru mine acest proiect înseamnă dovada concretă că
educația înseamnă și altceva decât ceea ce ți se spune că ”trebuie” să faci la școală,
este un mod de a fi profesorul pe care mi-aș fi dorit să îl am eu atunci când am fost
elevă. E cel mai fain proiect pentru profesori la care eu am participat în România.
Monica Halaszi, Bistrița: Există proiecte și proiecte și există ”Laboratorul”, un proiect
care e o necesitate azi mai mult ca ieri, pentru a înțelege mai bine despre ce este
vorba când spunem mâine. Pentru mine, proiectul înseamnă reconfigurarea
demersului meu didactic și o resetare a mea ca om (sau viceversa).
Mihaela Munteanu, Tecuci: Proiectul acesta înseamnă pentru mine o oportunitate
minunată de a-mi revigora demersul didactic, de a face limba franceză mai atractivă
pentru elevii mei, o revelație privind misiunea profesorului în societatea de azi.
Mihaela Condrat, Tulcea: Este o experiență de învățare cu adevărat modelatoare și
transformatoare dintre toate experiențele ever. A fost o perioadă provocatoare care
a produs schimbare de perspectivă de durată: jur că-mi vine în minte termenul
sustenabilă, cu referire la schimbare.
Răzvan Bîgiu, Ploiești: Oportunitatea de a mă perfecționa și în consecință de a oferi
elevilor mei o altfel de oră de istorie.

Digital Utopia Powerpoint Template
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Gânduri de la elevi....
Dinu, Aleșd: Mi-a plăcut că nu a fost ca la școală. Am avut voie să ne
spunem părerea și cineva chiar ne-a ascultat. Nu credeam că o să mă
intereseze media vreodată.

Alex, Bistrița: Eu venisem să îmi iau colegii la o cafea în Point și nu
am mai plecat până la final. Nu aș fi crezut că o să stau la școală întro zi liberă și chiar să îmi placă.
Ana, Slobozia: Am învățat că putem să fim manipulați foarte ușor și
că deși spunem că nu ne uităm la publicitate, de fapt ne uităm
mereu fără să ne dăm seama.
Nicki, Tulcea: Nu mi-a venit să cred cât de ușor cădem în capcană.
Nici nu îmi imaginam că există atâtea știri false și că Wikipedia e
scrisă de oameni normali.
Alexandra, București: În sfârșit a vorbit cineva cu noi subiecte care
chiar să ne intereseze. Lumea se așteaptă ca noi să știm chestii, dar
nimeni nu le discută cu noi. E prima dată când aflu că am drepturi și
că pot să întreb primarul ce face cu banii mei. Bine, ai mamei .

Digital Utopia Powerpoint Template

Advocacy
Activități derulate în perioada 2017-2018

Găzduirea evenimentului - Link-ul: de la normalitate la privilegiu? Despre "taxa pe link" (23 iunie
2017)
Reacție Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie Ziua Ziaristului Român (PLx
97/2016)
Membru al rețelei Respect
Sesizare CNA – crima de la metrou
Reacție privind proiectul de rezolutie a Consiliului ONU privind drepurile omului pe Internet
Apeluri către instituțiile europene privind protestele de la 10 august 2018
Poziție alături de Platforma respect pentru respectarea de către România a legislației
internaționale pe care și-a asumat-o și refuzarea solicitării de a-l extrăda pe jurnalistul turc
Kamil Demirkaya
Poziție privind obligația Ong de raportare a tuturor beneficiarilor în Monitorul Oficial
Critică la intervenția agresivă a jandarmilor împotriva protestatarilor pașnici de la București, în
seara zilei de 20 iunie 2018 și consideră inacceptabil tratamentul brutal aplicat jurnalistului
Paul Arne Wagner
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Informații financiare
2017-2018

Venituri din activități fără scop patrimonial: 3.312.146 Ron
Venituri din activități economice: 65.597 Ron

Donații și sponsorizări

Subvenții și proiecte
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2017

Subvenții și proiecte: 623.892 Ron
Donații și sponsorizări: 139.631 Ron

60%

80%

100%

2018

2018

Subvenții și proiecte: 2.163.324 Ron
Donații și sponsorizări: 57.680 Ron
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Mulțumim!
Centrul pentru Jurnalism Independent

Persoană de contact:
Cristina Jamschek
0745 539 412
cristina.mastacan@cji.ro

