PROTOKÓŁ
z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2006 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji
Pozarządowych, powołanej Zarządzeniem Nr 1940/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 sierpnia 2004 roku.
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do
protokołu):
1) Przewodniczący Rady:

Karol Chądzyński, Wiceprezydent Miasta Łodzi

oraz członkowie Rady:
2-10)

Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący
Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Tomasz Bilicki

Ewa Janicka
ks. Stanisław Kaniewski

Lech Leszczyński
Włodzimierz Magin
Henryka Rak
Grażyna Wendland
11) Sekretarz – Grzegorz Justyński

Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
Jerzy Balcerek
ks. Jacek Ambroszczyk
Michał Amadeusz Drab
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
o. Stanisław Hajkowski
Stanisław Januszewski
Witold Kacprzak
Piotr Karaś
Anna Korbel-rezygnacja
hm. Adam Kocher-rezygnacja
Magdalena Korczyk-Waszak-rezygnacja
ks. Semko Koroza
s. Teresa Krzyżewska -rezygnacja
Tadeusz Michalski -rezygnacja
Ewa Modrzejewska
Radosław Podogrocki

Andrzej Potempa
Lech Sekyra
Danuta Stępień
Anna Szolc-Kowalska
Łukasz Waszak
W spotkaniu uczestniczyli również:
1. Pani Ewa Mrozińska, Dyrektor TV TOYA.
Posiedzenie Rady odbywało się w siedzibie Centrum Służby Rodzinie
w Łodzi, dotyczyło kwestii współpracy środowiska organizacji pozarządowych z mediami
i miało charakter otwarty. W posiedzeniu udział wzięło ok. 30 przedstawicieli NGO.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący, Pan K. Chądzyński, który powitał
p. Dyr. E. Mrozińską z TV TOYA i pozostałych obecnych, poczym przekazał głos
ks. St. Kaniewskiemu, który w imieniu gospodarzy powitał zebranych i przedstawił krótko
działalność Centrum.
Z kolei pani dyr. E. Mrozińska, dziękując za zaproszenie, zadeklarowała chęć
współpracy z łódzkimi organizacjami pozarządowymi, gdyż jest to zgodne z misją TV TOYA
jako „telewizją bliżej ludzi”.
Następnie prowadzenie spotkania przejęli: p. T. Bilicki i p. K. Lechowicz-moderatorzy
spotkania.
W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie:
1. Potrzeba dialogu pomiędzy mediami a NGO i szkoleń dotyczących kontaktów
z mediami dla wszystkich partnerów.
2. Docieranie z informacjami do społeczeństwa za pośrednictwem mediów.
3. Zainteresowanie mediów działalnością organizacji pozarządowych w sytuacjach
nadzwyczajnych.
4. Zaskakiwanie organizacji przez media, brak czasu na przygotowanie się do relacji.
5. Konieczność dobrego przygotowania się ze strony organizacji, atrakcyjne
„opakowanie” informacji
6. Potrzeba szkoleń
7. Obawy NGO’s w kontaktach z mediami
8. Niechęć podopiecznych w stowarzyszeniach do pokazywania się w mediach, brak
umiejętności prezentacji „trudnych tematów”
9. Coraz bogatsza oferta dla mediów.
10. Konkurs „Łódzki Filantrop Roku”
11. Umożliwienie autoryzowania materiału
12. Pozytywne doświadczenia we współpracy z TV TOYA
13. Przygotowanie w TV cyklu spotkań z organizacjami pozarządowymi

Odpowiadając na te uwagi i propozycje p. dyr. E. Mrozińska podkreśliła konieczność
dalszej współpracy i dialogu organizacji pozarządowych z mediami, a także
zadeklarowała chęć udziału przedstawicieli TV TOYA w zapowiadanych szkoleniach.
Z punktu widzenia mediów, biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy, istotne jest
wybieranie najistotniejszych informacji w możliwie atrakcyjnej dla widza formule.
Z tego wynika konieczność dobrego przygotowania informacji przez same
organizacje. W praktyce najskuteczniejszą formą współpracy jest bieżący kontakt
z konkretnym dziennikarzem, zajmującym się daną problematyką i korzystanie
z tzw. ”patronatów medialnych”. Lepiej jest także korzystać z mediów lokalnych,
mających autonomię w podejmowaniu decyzji w przeciwieństwie do ośrodków
telewizji publicznej. Istotny jest również pierwszy kontakt z organizacją lub
przygotowaną informacją (treść i forma). Na zakończenie p. dyr. E. Mrozińska
poinformowała
o planach TV TOYA, dotyczących stałej rubryki z przykładami tego, co istotnego
dzieje się w mieście, a dotyczy działalności i przedsięwzięć organizacji
pozarządowych.
Na zakończenie, w imieniu organizatorów p. T. Bilicki podziękował wszystkim za
udział w spotkaniu i zaprosił do udziału w przygotowywanych szkoleniach
nt. ww. zagadnień.

Na tym posiedzenie zakończono.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Lista obecności w dniu 27 kwietnia 2006 r.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Informacja nt. szkoleń

