Sosnowiec, 19 stycznia 2016r.
Międzynarodowa Konferencja
Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
26 stycznia 2016r.
W imieniu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zapraszam do udziału
w

międzynarodowym

projekcie

badawczo-naukowym

oraz

konferencji

realizowanych w ramach Grantu Wyszehradzkiego pn. „Rola mediów lokalnych
w

budowaniu

demokracji

i

wolności

grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym”. Konferencja odbędzie się we wtorek 26 stycznia w siedzibie Wyższej
Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) i będzie równocześnie wydarzeniem
inaugurującym

działalność

International

Public

Relations

Center

(IPRC)

powołanego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Intencją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły
Humanitas, powołane zostanie Porozumienie na rzecz budowy wizerunku pomocy
społecznej.
W ramach współpracy zrzeszającej instytucje samorządowe, środowisko akademickie,
podmioty opieki społecznej oraz organizacje pozarządowe zostaną zainicjowane
działania mające na celu propagowanie działalności ośrodków pomocy wśród lokalnej
społeczności, wsparcie w zakresie budowy wizerunku w otoczeniu zewnętrznym oraz
zachęcanie do prowadzenia dialogu społecznego.
Projekt jest pierwszym tego typu wydarzeniem, które koncentruje się na tematyce
komunikacji
Na dodatkowy

społecznej
prestiż

i

wsparcia

wskazuje

rozwoju

społeczeństwa

międzynarodowy

charakter

obywatelskiego.
spotkania,

gdyż

w organizacji oraz samej konferencji uczestniczyć będą partnerzy i prelegenci m.in.
z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Podczas konferencji zostaną przedstawione

zarówno indywidualne (krajowe) wyniki projektu badawczego realizowanego w Polsce,
Czechach, Słowacji i na Węgrzech jak również wyniki łączne oraz katalog rekomendacji
odnoszących się do budowania demokratycznej, obywatelskiej przestrzeni medialnej na
poziomie lokalnym i wyzwań jakie stoją przed podmiotami i środowiskiem medialnym.
Pokłosiem konferencji będzie wydanie anglojęzycznej, punktowanej monografii
naukowej, w której zawarte zostaną omówione wyniki badań i jak i prelekcje
ekspertów z różnych krajów. Konferencja będzie realizowana w języku polskim
i angielskim.
Wymiar praktyczny projektu wynika z zaangażowania podmiotów i organizacji
reprezentujących środowisko pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, świata
mediów, naukowców, praktyków z zakresu Public Relations i organizacji zrzeszających
wyżej wymienionych ekspertów. Wymiana wzajemnych doświadczeń pozwoli
zdiagnozować obecny stan, kondycję i rolę mediów lokalnych, dziennikarstwa
obywatelskiego jak i wyzwania wynikające zarówno z sytuacji geopolitycznej oraz
rozwoju narzędzi komunikacji międzyludzkiej i masowej. Projekt zwraca też uwagę na
wszechstronne oddziaływanie mediów lokalnych oraz ich rolę w demokratyzacji,
kontrolowaniu

i

promowaniu

właściwych

postaw

czy

inspirowania

mediów

ogólnokrajowych tematami wywodzącymi się z lokalnej przestrzeni komunikowania.
Wśród zaproszonych do projektu podmiotów znajdują się m.in.:
Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
Województwa Śląskiego, placówki pomocy społecznej z regionu, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Badań nad Mediami w Krakowie,
Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Urząd Miasta w Sosnowcu,
Katowicach, Mysłowicach, Będzinie, Jaworznie czy Tychach, Przewodniczący Rady
Miasta w Będzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiecki Park NaukowoTechnologiczny, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej, Business Link
w Katowicach.
Powołany podczas konferencji International Public Relations Center stanowić
będzie platformę wymiany wiedzy, doświadczeń, promocji najwyższych

standardów

działań

komunikacyjnych

oraz

przestrzeń

do

współpracy

specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje jak: Polska,
Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia.

Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela Ewa Bensz – Kierownik
Działu

Promocji

Wyższej

Szkoły

Humanitas,

tel.

606 486

233

e-mail:

ewa.bensz@humanitas.edu.pl
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.humanitas.edu.pl/konferencja_fundusz_wyszehradzki

Z wyrazami szacunku
Ewa Bensz
Kierownik Działu Promocji
Wyższej Szkoły Humanitas

