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PR
w samorządzie

Przed nami ósma
edycja konferencji
„PR w samorządzie”,
która odbędzie się
w dniach 8 – 10
czerwca 2011 roku
w Sosnowcu pod hasłem „Mieszkaniec – Media – Inwestor w relacjach z samorządem”.
W konferencji wezmą
udział przedstawiciele administracji rządowej wszystkich
szczebli. Patronem
medialnym imprezy
jest „Panorama Silesia”
Spotkanie w Sosnowcu jest
kontynuacją wydarzenia
organizowanego w latach
poprzednich w Kraśniku. Jego
celem jest zapoznanie
uczestników z aktualną sytuacją
w obszarze PR-u jednostek
Samorządu Terytorialnego,
a także wskazanie kierunków
i skutecznych narzędzi
promocyjnych tego sektora.
W programie konferencji znajdą
się m.in. panel dyskusyjny
„Miasto wobec
kryzysu – aktywne zarządzenia
informacją publiczną”, prelekcja
„Wojna z mediami na poziomie
administracji samorządowej”
oraz warsztaty „A budzik
wyborczy już tyka... – strategia
kreacji wizerunku
samorządowca podczas
kadencji”.
– Konferencja „PR
w samorządzie” to doskonała
okazja do wymiany
doświadczeń oraz
przygotowanie do zbliżających
się wydarzeń, jak polska
Prezydencja w Radzie Unii
Europejskiej czy zbliżające się
Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej UEFA 2012, które
stanowią szansę
do wypromowania swojego
miasta nie tylko w Polsce, ale
też na arenie
międzynarodowej – mówi
Sebastian Chachołek, prezes
Grupy PRC, współorganizatora
wydarzenia. TAD
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– Manipulacja jest
permanentnie
obecna w życiu
społecznym – twierdzi
Bogusława Niewęgłowska

W STRONĘ
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O roli rzetelnej informacji i wiedzy w społeczeństwie obywatelskim rozmawiamy z Bogusławą Niewęgłowską, absolwentką Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, prezesem katowickiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju
Bartłomiej Wnuk: Jakiej demokracji
pragnie Forum Obywatelskiego Rozwoju?
Bogusława Niewęgłowska: Demokracja dobrze służy rozwojowi, gdy jest żywa, to znaczy cieszy się szerokim uczestnictwem
obywateli, którzy podejmują
swoje decyzje maksymalnie
opierając się na rzetelnej wiedzy, pochodzącej z bogatego
doświadczenia oraz wiarygodnych badań naukowych. Misją
FOR jest przyczynienie się
do rozwoju takiej właśnie demokracji.

Demokracja, której uczestnicy nie
są zaopatrzeni w wiedzę niezbędną
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do podjęcia właściwej decyzji to
farsa?
Manipulacja jest permanentnie
obecna w życiu społecznym. Jeśli
jej przeciwwagą nie będą rzetelne
informacje i wiedza przekazywane przez niezależne ośrodki, to
faktycznie możemy mówić
o uczestniczeniu w swego rodzaju farsie.

Trudno wejść z „rzetelną informacją” do tak zwanego mainstreamu...
Chyba, że jego językiem.
I tak właśnie robimy! Przykładami niech będą postawienie
w Warszawie słynnego zegara,
który odlicza dług publiczny czy
debata prof. Leszka Balcerowi-

cza z ministrem finansów Jackiem Rostowskim na temat funduszy emerytalnych. Tak właśnie
wygląda nasza działalność: staramy się zainteresować media ich
językiem i odsyłamy odbiorców
komunikatu po rzetelną wiedzę
na naszą stronę internetową:
www.for.org.pl.

O ogólnopolskich akcjach słyszeli
chyba wszyscy. A w jaki sposób
działają Państwo na Śląsku?
Naszym pierwszym działaniem
było zachęcanie młodych ludzi
do udziału w głosowaniu podczas wyborów do Europarlamentu. Drugie było podobne,
z tym, że dotyczyło wyborów

samorządowych. W obu przypadkach
zorganizowaliśmy
konkurs, w którym młodzi ludzie mieli za zadanie wymyślić
hasło zachęcające do udziału
w głosowaniu. W obu przypadkach nagrodą była wycieczka
do Brukseli. To o tyle cenna inicjatywa, że w grupie osób mających od 18 do 25 lat jest duży
odsetek tych, którzy nie głosują, a warto o nich powalczyć, bo
to mądrzy i wykształceni ludzie.

Może świadomie odrzucają taką
możliwość?
Jeśli młodzi odrzucają możliwość wzięcia udziału w wybo-

rach, to kto ma decydować o naszej przyszłości?

Fundacja FOR została
założona w marcu 2007 r. przez
prof. Leszka Balcerowicza, który
jest jej wyłącznym fundatorem.
Zasadniczym celem FOR jest
zwiększenie obywatelskiego
zaangażowania w polskim
społeczeństwie na rzecz
propozycji, które sprzyjają
szybkiemu i stabilnemu rozwojowi
kraju. Więcej informacji
o Fundacji można znaleźć
na stronie: www.for.org.pl.
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