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 „Różnorodność społeczna w mediach –  tworzenie przekazów medialnych  

z uwzględnieniem standardów równego traktowania”  

- podsumowanie przebiegu programu 

 
W dniach 09-13 września w Warszawie odbyły się zajęcia w ramach pierwszej części 

programu „Różnorodność społeczna w mediach – tworzenie przekazów medialnych 

z uwzględnieniem standardów równego traktowania” organizowanego przez Fundacje na rzecz 

Różnorodności Społecznej (FRS) we współpracy z Heinrich-Böll-Stiftung w Warszawie. Program jest 

adresowany do studentek i studentów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w mediach.   

Celem programu jest podniesienie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do tworzenia 

przekazów medialnych rzetelnie i odpowiedzialnie przedstawiających i wspierających różnorodność 

społeczną 

w Polsce, promujących zasadę równego traktowania oraz przeciwdziałających dyskryminacji m.in. 

ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie, kolor skóry oraz płeć/gender. Program 

planujemy realizować cyklicznie, aby budować i rozwijać środowisko osób, dla których ważne są 

kwestie związane z różnorodnością społeczną i równym traktowaniem. W ten sposób dążymy 

do zwiększenia  jakości dyskursu medialnego dotyczącego różnorodności społecznej w Polsce.  

W tegorocznej edycji programu wzięło udział 19 studentek i studentów z całej Polski. Zajęcia 

w ramach programu obejmowały: 

� warsztat antydyskryminacyjny,  

� spotkania z dziennikarzem i dziennikarką w ramach konsultacji mentorskich dotyczących 

przygotowania autorskiego materiału dziennikarskiego, 

� wykład i warsztat dot. krytycznej analizy dyskursu,  

� spotkania z przedstawiciel(k)ami redakcji czasopism i radia,  

� spotkania z przedstawiciel(k)ami organizacji pozarządowych działających na co dzień na rzecz 

mniejszości społecznych,  

� spotkanie z przedstawicielem i przedstawicielką Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego 

Traktowania, który objął patronat nad programem.  

W trakcie pierwszych dwóch dni zajęć, uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w warsztacie 

antydyskryminacyjnym, którego celem było uwrażliwienie na kwestie związane z równym 

traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Po zakończeniu warsztatu odbyły się pierwsze 

spotkania konsultacyjne z mentorami FRS: Katarzyną Kubin i Janem Świerszczem oraz dziennikarzami: 

Ludwiką Włodek i Igorem Isayevem. Rolą mentorek i mentorów była pomoc w doprecyzowaniu 

tematów materiałów dziennikarskich, które uczestniczki i uczestnicy przygotowują w trakcie 

programu.  

        Trzeci dzień zajęć rozpoczął się wykładem oraz warsztatem dotyczącym krytycznej analizy 

dyskursu. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawiciel(k)ami redakcji: Miroslavą Keryk - prezeską 

Fundacji „Nasz Wybór” i członkinią redakcji gazety „Nasz Wybór” (naszwybor.org.pl) , Mariuszem 

Kurcem  - redaktorem naczelnym „Repliki” - dwumiesięcznika społeczno-kulturalny LGBT (replika-

online.pl), oraz Igorem Isayevem dziennikarzem redakcji ukraińskiej Polskiego Radio dla Zagranicy 

(external.polskieradio.pl). Dzień zakończyliśmy wizytą w siedzibie Polskiego Radia, po której 

oprowadził nas Igor Isayev.  
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Czwartek był wypełniony spotkaniami z przedstawiciel(k)ami organizacji pozarządowych 

działających na rzecz równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania 

różnorodności społecznej. Naszymi gośćmi byli: Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, 

(www.feminoteka.pl), Mamadou Diouf z Fundacji „Afryka Inaczej” (www.fundacja.afryka.org), 

Katarzyna Bogatko i Monika Wieczorek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego 

(PTPA) (www.ptpa.org.pl), Piotr Bystrianin z Fundacji „Ocalenie”(www.ocalenie.org.pl), Katarzyna 

Wencel ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) (www.interwencjaprawna.pl) oraz Katarzyna 

Kubin z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (www.ffrs.org.pl). W trakcie spotkań, uczestniczki 

i uczestnicy programu mieli okazję zapoznać się z działalnością poszczególnych organizacji oraz 

sytuacją grup, na rzecz których działają te organizacje a także zadać pytania ekspert(k)om. 

Rozpoczęte podczas spotkań dyskusje, kontynuowane były podczas wieczornego spotkania w biurze 

FRS w nieformalnej atmosferze, przy pizzy i filmach w serii „Narracje Migrantów”, wyprodukowanych 

przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni dzień zajęć uczestniczki i uczestnicy rozpoczęli od spotkań z mentor(k)ami i dziennikarzami. 

Następnie odbyło się z spotkanie z przedstawicielem i przedstawicielką Biura Pełnomocnika Rządu ds. 

Równego Traktowania – panem Piotrem Ozgą i panią Katarzyną Wernicką-Badzyńską. Zajęcia 

zakończyliśmy wspólnym obiadem.  
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Mimo, że to dopiero pierwsza edycja programu, zajęcia okazały się strzałem w dziesiątkę i zostały 

bardzo wysoko ocenione przez zdecydowaną większość uczestniczek i uczestników. Bardzo nas to 

cieszy i motywuje do zorganizowania kolejnej, jeszcze lepszej edycji programu w przyszłym roku! 

Chociaż zajęcia były niezwykle intensywne, przed uczestniczkami i uczestnikami już teraz kolejne 

zadanie. Do końca października przygotowują autorskie materiały dziennikarskie dotyczące 

wybranych przez nich zagadnień związanych z różnorodnością społeczną w Polsce. Trzymamy kciuki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które zaangażowalły się w program i 

przyczynilły się do jego merytorycznego sukcesu : Piotrowi Bystrianinowi (Fundacja „Ocalenie”), Mamadou 

Diouf (Fundacja „Afryka Inaczej”), Igorowi Isayevowi (Polskie Radio dla Zagranicy), Miroslavie Keryk (gazeta i 

Fundacja „Nasz Wybór”), Małgorzacie Kopce (Heinrich-Böll-Stiftung w Warszawie), Mariuszowi Kurcowi 

(„Replika”  - dwumiesięcznik społeczno-kulturalny LGBT), panu Piotrowi Ozdze i pani Katarzynie Wernickiej-

Badzyńskiej (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania), Joannie Piotrowsiej (Fundacja Feminoteka), 

Katarzynie Wencel (Stowarzyszenie interwencji Prawnej), Monice Wieczorek i Katarzynie Bogatko (Polskie 

Towarzystwo Prawa Antydyskrymina-cyjnego), Ludwice Włodek , Magdalenie Wojno (Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz zespołowi 

Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.  

 
 

 

 

 
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Projekt pt. „Działania na rzecz społeczeństwa różnorodnego – podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie 

dialogu międzykulturowego i równego traktowania społeczeństwa przyjmującego w Polsce” współfinansowany 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw 

Trzecich oraz budżetu państwa (nr: 22/9/EFI).  

Partnerzy merytoryczni: 

Projekt realizowany we współpracy z Heinrich-Böll-Stiftung 

w Warszawie oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. 

Partnerzy organizacyjni:  
 

Honorowy patronat:  
 


