T L A Č O V Á S P R Á VA

PROJEKT INFORMAČNO - VZDELÁVACÍCH RELÁCIÍ

Koncept:
Pravidelné relácie vysielané vždy v STREDU
Miesto konania: Rádio Bunker, Priemyselná ulica, Trnava
Kedy:
Streda (v dohodnutom intervale - napríklad 1x mesačne) o 19:00 hod.

Viac informácií o projekte na tel. čísle 0907 577 318 - Palo Vančo, koordinátor projektu

POPIS PROJEKTU:

Vízia:
Víziou projektu Stready je mediálna podpora formálnych i neformálnych skupín a združení v rámci
komunity.
Zámer:
Zámerom projektu Stready je poskytnutie mediálneho priestoru aktívnym ľuďom (zástupcom
formalizovaných združení, neformálnych skupín a dobrovoľníkom), ktorí vykonávajú zmysluplnú činnosť,
prípadne majú dostatočnú odbornosť a reálne skúsenosti, ktoré by chceli zdieľať v rámci komunity.
Touto formou chce Rádio Bunker prispieť k šíreniu povedomia o takýchto aktivitách a skúsenostiach, ale
tiež motivovať komunitu k aktívnemu postoju k sebe, k životu a k prostrediu, v ktorom spolu žijeme.
Cieľ:
Cieľom projektu Stready je poskytovať informácie o dianí a možnostiach zapojiť sa do diania v komunite na
báze pravidelných relácií, ale aj informačno - náučných relácií, ktoré prispievajú k znižovaniu napätia v
spoločnosti, edukácii, prínosu nových pohľadov na realitu a dianie, podpore zdravého životného štýlu,
antidiskriminačných a antiopresívnych prístupov v práci s marginalizovanými skupinami a podobne.

CEĽOVÉ SKUPINY:
Projekt Stready je určený pre aktívnych ľudí, ktorí sú ochotní a schopní venovať sa príprave relácie na
pravidelnej báze a zároveň majú zručnosti a schopnosti takúto reláciu moderovať. Ak by sa vyskytli aktívni
ľudia, ktorí by boli ochotní nám pomôcť s prípadným personálnym zabezpečením technickej časti týchto
relácií, uvítame aj ich pomoc. Nie je to však podmienkou zapojenia sa do projektu.

PREDPOKLADANÉ PRÍNOSY:
Najdôležitejší prínos vnímame v poskytnutí informačného kanála pre aktívnych ľudí a združenia.
Prostredníctvom tejto činnosti vzniká priestor pre komunikáciu, sieťovanie a edukáciu prostredníctvom
masmediálnej komunikácie. Takáto činnosť prispieva k zvyšovaniu úrovne komunikácie jednotlivých aktivít
a skúseností smerom k verejnosti, čo nepriamo prispieva k vytváraniu podmienok pre spolupráce aktívnych
ľudí a tým k možnostiam realizácie pre komunitu zaujímavých projektov.
Programovú štruktúru je v prípade záujmu možné postupne rozšíriť a doplniť aj o iné dni v týždni a takýmto
spôsobom vytvoriť hodnotné médium, ktoré je oslobodené od informačného a mediálneho smogu a
orientuje sa výhradne na potreby komunity a jej členov.

ČO PONÚKAME:
V prvom rade ponúkame priestor pre realizáciu pásma relácií, do ktorého združenie Godot Projekt
nezasahuje, ak sú splnené podmienky (uvedené nižšie), na ktorých sa dohodneme.
Ďalej ponúkame k dispozícii technické zabezpečenie relácie a kameru združenia.
Výstupom každej relácie je MP3, ktorá je umiestňovaná spoločne s foto a video materiálom do archívu
relácií vytvoreného za týmto účelom (napríklad):
http://www.godot.sk/pages/sub/stready_Kansert
Moderátor má tiež možnosť propagovať relácie prostredníctvom nástrojov združenia (web, Facebook) vo
forme blogov, statusov, videí ... akýchkoľvek kreatívnych nápadov. V propagácii relácií bude moderátora
združenie podporovať aj poskytnutím kontaktov na lokálne médiá a podobne.
Ponúkame tiež supervíziu a pomoc pri vytváraní propagačných nástrojov (najmä sociálne siete a lokálne
médiá), ale tiež brainstorming s členmi teamu v prípade potreby.

ČO HĽADÁME:
Ak by sa medzi záujemcami o spoluprácu našli ľudia, ktorí by nám boli ochotní pomôcť ako fotografi,
zvukoví technici, kameramani a podobne, sme tejto forme spolupráce nadmieru otvorení a veľmi ju
uvítame.
Viac:
http://www.godot.sk/pages/sub/ako_prispiet

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ):
http://www.godot.sk/pages/sub/caste_otazky

KONTAKTY:
http://www.godot.sk/pages/sub/kontakt

PODMIENKY SPOLUPRáCE:
-

apolitickosť (v zmysle vzťahu k reálnej politike štátu),
overenie šírených informácií moderátorom (nešírenie neoverených informácií),
nešírenie xenofóbnych, rasistických a iných názorov a pohľadov, ktoré popierajú základné, ale aj
ostatné práva a slobody jednotlivcov, skupín alebo komunít,
licencia Creative Commons pri prezentácii hudby

V prípade nesplnenia podmienok si združenie Godot Projekt vyhradzuje právo pásmo relácií okamžite
ukončiť.

o.z.Godot Projekt:

www.godot.sk, info@godot.sk

FB Godot Projekt

stream Rádia Bunker:

http://bunker.godot.sk

FB Rádio Bunker

