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O odnosih z mediji se je v nevladnem svetu že govo-

rilo, zato ta priročnik ne naslavlja temeljev delovanja 

in obnašanja, ki so zapisana na drugih mestih.1 Prav 

tako ne išče odgovorov na težave celotnega nevla-

dnega sektorja. Priročnik izhaja iz obstoječe prakse 

v razvojnem sektorju, poudarja njene dobre lastnosti 

in predlaga možnosti izboljšav, ki lahko prispevajo 

k večjemu razumevanju razvojnih vprašanj. V skle-

pnem poglavju se torej odpirajo vprašanja, na katera 

bodo NVO v prihodnosti morale še iskati odgovore.

1   K. Plavšak Kranjc, Odnosi z mediji: priročnik za nevladne 
organizacije. Zavod Center za informiranje in razvoj nevla-
dnih organizacij (Ljubljana, 2005). Dostopno prek: http://
www.cnvos.si/UserFiles/File/publikacijeCNVOS/odnosi_z_
mediji.pdf (11. avgust 2014).

Nevladne organizacije (NVO), ki delujejo na področju 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitar-

ne pomoči in globalnega učenja, so v Sloveniji aktivne 

več kot deset let. Izvedeni so bili številni dobri projek-

ti tako doma kot v državah v razvoju, vendar splošna 

javnost slabo pozna področje njihovega dela in njiho-

ve rezultate. Tudi podpora razvojnim vprašanjem in 

globalnemu delovanju je v Sloveniji izjemno nizka. V 

pogovorih z NVO se je pokazalo, da bo za večjo pre-

poznavnost v prihodnosti potrebno vložiti veliko več 

energije v delo z mediji in ozaveščanje javnosti. 

Priročnik, ki ga imate pred seboj, je plod projekta Sve-

tovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši 

svet (ang. World-Wise Europe: a more coherent Euro-

pe for a fairer world). Nastal je na podlagi pogovorov 

z NVO, v katerih so bile zbrane informacije o njihovih 

trenutnih oblikah sodelovanja z mediji ter o vlogi in 

pomenu, ki jim ga NVO pripisujejo. Izsledki pogovo-

rov so zapisani v drugem poglavju priročnika.

Razgovorom s članicami je sledilo skupno srečanje 

z novinarji. Po predstavitvi obstoječih praks sodelo-

vanja z mediji in s tem povezanimi primeri dobre in 

slabe prakse je sledila izmenjava mnenj. Odprla so 

se vprašanja, povezana s krepitvijo sodelovanja med 

NVO in novinarji, oblikovanjem privlačnejših sporo-

čil, povečevanjem prepoznavnosti področja dela in 

NVO, delovanjem v senzacionalističnem okolju in s 

tem povezanim spoštovanjem dostojanstva in huma-

nosti tistih, v imenu katerih NVO delujejo. Priporočila 

novinarjev o tem, kako biti bolj slišani, si lahko prebe-

rete v tretjem poglavju.

Uvod
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Obstoječi odnosi NVO z mediji

Kakšen pomen NVO pripisujejo  
delu z mediji in zakaj? 
Vse NVO izpostavljajo delo z mediji in novinarji kot 

nepogrešljivo. Vidijo jih kot ključne za povečevanje 

prepoznavnosti vsebin in sektorja. Prepoznavajo raz-

lične vloge medijev:

 — moč posredovanja sporočila do ciljnih javnosti, pri 

čemer bi bilo potrebno več pozornosti namenjati 

mladi in starejši populaciji; podpora javnosti je za 

njihovo delovanje in razvoj ključnega pomena, is-

točasno pa je javnost tudi orodje vplivanja na poli-

tične odločevalce;

 — mediji kot kanal pritiska na politične odločevalce;

 — novinarji so sami ciljna javnost, ki jo ozaveščajo in 

znotraj katere želijo spodbuditi k čim več kritične-

mu razmišljanju;

 — potrebno pa se je zavedati, da mediji niso le kanal, 

temveč imajo tudi lastne interese, zato je potrebno 

vložiti energijo v to, da se pritegne njihovo pozor-

nost in da v javnost posredujejo prava sporočila.

Kakšna so pričakovanja NVO glede 
sodelovanja z mediji?
Prvi korak k doseganju naših ciljev je vzpostaviti od-

nos z mediji in sodelovanje z novinarji. Toda odziv-

nost in prenos sporočila nista končni cilj procesa. Kot 

pomembno nadgradnjo so NVO izpostavile:

 — več interesa s strani novinarjev za področje dela, ki 

je pomembno za dobrobit družbe;

 — dobre, pozitivne zgodbe: v Sloveniji in po svetu je 

veliko negativizma in tudi mediji poročajo samo o 

negativnih dogodkih; mediji morajo pripomoči k 

vzpostavljanju boljše klime, iskanju pozitivnih pla-

ti življenja in vzpostavljanju samozavesti naroda, 

kar lahko dosežejo tudi s pomočjo dobrih aktivno-

sti in dejanj NVO, ki prispevajo k dobrobiti družbe 

pri nas in na globalni ravni;

 — problematiziranje tem globalnega in trajnostnega 

razvoja in več raziskovalnega novinarstva.

Koliko truda so NVO do sedaj vložile  
v odnos z mediji? 
Raven angažiranosti se med NVO razlikuje, pri čemer 

je možno povleči premosorazmerno povezavo med 

velikostjo organizacije in sodelovanjem z mediji:

 — sodelovanje z mediji je potrebno načrtovati v 

projektih, kar je v večji meri praksa; žal pa so NVO 

ujete v projektno delo, za uspeh pri ozaveščanju 

javnosti pa je potrebno delovati na daljši rok; tiste 

NVO, ki imajo za seboj več uspehov, so zato glas-

no poudarjale pomen oblikovanja komunikacijske 

strategije, ki mora biti sprejeta najmanj za obdob-

je enega leta, pri čemer je potrebno gledati širše 

od projektov in imeti v mislih vizijo organizacije, 

zato mora taka strategija nastati v sodelovanju ce-

lotne NVO in ne le ene osebe;

 — za večjo uspešnost in prepoznavnost je potrebno 

vložiti energijo v odnose z mediji, to pa se najbolje 

odraža z zaposlitvijo osebe znotraj NVO, ki je za-

dolžena za področje medijev;

 — bolj kot je NVO prepoznavna, večji je odziv s strani 

novinarjev; cilj je torej postati dovolj poznan, da se 

novinarji samoiniciativno obračajo na NVO, in sicer 

ne le zaradi vsebinskih vprašanj, temveč tudi zaradi 

promocije organizacije same; visoka raven strokov-

nosti je dober recept za povečanje prepoznavnosti, 

zato se je smotrno oglašati le takrat, ko v organiza-

ciji za relevantno področje obstaja znanje; na tak 

Pogovori z NVO so predstavljali prvi korak k pripravi priročnika. Vse 
NVO so poudarile, da je delo z mediji in novinarji pomembno, saj brez 
njih tema ne obstaja. Navkljub takšnemu razmišljanju pa so NVO po-
gosto tako vpete v izvajanje projektov, da za delo z mediji največkrat 
zmanjka časa in denarja. 

Pričakovanja od medijev  
in vložek za dosego  
teh pričakovanj
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način se krepi in ohranja kredibilnost;

 — promovirati je potrebno vsebino, s tem pa postane 

viden tudi projekt in organizacija, ki ga izvaja; ko 

programi ali projekti zaživijo, se s tem zelo dobro 

izpostavljajo vsebine, lahko pa tudi to pripelje do 

situacije, da nihče več ne prepozna izvajalca vse-

bin; ko se določeno temo promovira dlje časa, je 

priporočljivo vse zgodbe strniti v skupno celoto in 

to tudi predstaviti. 

Ne glede na pretekle uspehe pri ozaveščanju javnosti 

ali izvajanju pritiskov na odločevalce so vse NVO pou-

darile, da so na eni strani še možnosti za njihovo pove-

čano aktivnost na tem področju, na drugi strani pa za 

višjo raven profesionalnosti dela. Ob tem je bilo tudi 

poudarjeno, da morajo NVO prevzeti svoj del odgovor-

nosti in biti pri svojem delu bolj glasne in prodorne.

Čista zmaga –  
trajnostni športni dogodki 
Projekt Umanotere, Slovenske fundacije za trajno-

stni razvoj, se je pokazal kot primer dobre prakse, 

ki si je ne le prizadeval za uveljavitev bolj trajno-

stno naravnanih športnih dogodkov, temveč je na 

primeru Planice obstal kot praksa tudi po preteku 

projekta. Največjo odmevnost je projekt doživel 

prav s tem, da so udeleženci svetovnega pokala v 

skokih začeli razmišljati o trajnostnih temah, na 

primer o prihodu na kraj dogodka z vlaki in ločeva-

nju odpadkov, ki so nastali zaradi dogodka ali na 

dogodku. Umanotera ocenjuje, da je k uspehu veli-

ko pripomoglo lastništvo projekta s strani organi-

zacijskega komiteja Planice kot tudi zelo konkretni 

in strokovni predlogi, podani s strani NVO.

Vzpostavljanje stikov z novinarji
NVO v veliki meri vzdržujejo novinarske adreme, ki 

vsebujejo seznam novinarjev in urednikov, za katere 

ocenjujejo, da so za njihovo delo pomembni. Na tem 

seznamu se lahko nahajajo posamezniki, s katerimi 

NVO že sodelujejo, ali tisti, ki se zanimajo za področje 

dela. Praksa NVO na področju vzpostavljanja stikov z 

novinarji: 

 — NVO pogosto vodijo skupno adremo novinarjev, ki 

jo uporabijo vedno, ko poskusijo z njimi vzposta-

viti stik; spisek lahko vsebuje vse relevantne novi-

narje, nekatere organizacije pa se osredotočajo le 

na tiste, s katerimi so v preteklosti že sodelovale 

ali so že bili odzivni;

 — nekatere NVO poleg splošne adreme vodijo tudi 

manjše adreme, vezane na določeno tematsko po-

dročje, ter adremo dopisnikov in lokalnih medijev;

 — NVO, ki imajo za sodelovanje z mediji zaposlene 

osebe, pogosto sodelovanje z novinarji prilagaja-

jo dogodkom; v nekaterih primerih, ko je tematika 

zelo aktualna, sodelujejo samo z enim novinarjem, 

ki se zaveda, da so informacije ekskluzivno njego-

ve, v drugih primerih pa gre za sodelovanje z manj-

šim številom zainteresiranih novinarjev, ki pa se 

ustrezno s kontekstom spreminja;

 — v veliki večini primerov je smotrno informacijo 

poslati Slovenski tiskovni agenciji, saj je ta pogosti 

vir informacij za novinarje.

Tiskovne konference
Ob poplavi tiskovnih konferenc je potrebno biti izje-

mno inovativen za izvedbo uspešnega dogodka. Zato 

število sklicanih konferenc upada, v primeru njihove 

organizacije pa NVO sledijo naslednjim vodilom:

Sodelovanje z novinarji
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 — smiselno jih je sklicati ob aktualnih dogodkih, di-

namičnih vsebinah, ki pritegnejo, ali na ključnih 

točkah za NVO ali njihov projekt;

 — uvajanje dinamičnih pristopov k tiskovnim kon-

ferencam: namesto klasičnega pristopa se lahko 

novinarje povabi na predstavo oziroma igro; ti-

skovno konferenco se lahko izvede na terenu in 

se na tak način pritegne novinarje oziroma se jim 

nazorneje prikaže vsebino; temo se lahko naredi 

bolj privlačno v sodelovanju s tako imenovanimi 

ambasadorji, ki so lahko npr. znane osebe ali pri-

znani sponzorji.

Skuhna 
Skuhna, svetovna kuhinja po slovensko, je social-

no podjetniški projekt, ki je nastal v sodelovanju 

Zavoda Global, Zavoda Voluntariat in v Sloveniji 

živečih migrantov. Njegov namen je preko hra-

ne povezati ljudi, različne kulture in običaje ter 

prispevati k večji tolerantnosti in sprejemanju 

raznovrstnosti. Projekt je prerasel začetne okvi-

re ob odprtju lokala, kjer je moč vsak dan poteši-

ti lakoto, ko je bila sklicana tiskovna konferenca. 

Na dogodku so kuharji iz različnih kotičkov sveta 

pripravili zanimive jedi, med drugim tudi kobilice. 

Inovativen pristop je ne le pritegnil številne novi-

narje, temveč tudi zagotovil poročanje o dogodku 

v različnih medijih.

Izjave za javnost
Izjave za javnost so pogosto uporabljeno orodje za 

posredovanje informacij novinarjem. Odločitev o poši-

ljanju in uspeh se razlikujeta od situacije do situacije:

 — veliko NVO se odloči za objavo izjave za javnost ob 

svetovnih dnevih; izkušnje glede objave se med or-

ganizacijami razlikujejo, več uspeha pa imajo tiste, 

ki so na določenem področju že prepoznane kot re-

levantne; 

 — NVO, ki so v odnosu z mediji bolj aktivne in imajo 

več raznovrstnih objav, dajejo manj izjav ob sve-

tovnih dnevih in več ob npr. relevantnih političnih 

dogodkih in akcijah;

 — če je določena tema za NVO pomembna v daljšem 

obdobju, potem jo je smiselno vključiti v vse izjave 

v tistem obdobju, saj jo na tak način javnost lažje 

prepozna kot pomembno;

 — uspeh izjave za javnost je odvisen od posamezne 

teme in ostalega aktualnega dogajanja, vendar pa 

je razlika tudi v tem, v kolikšni meri se posamezni 

novinar posveti določeni temi, namreč s prilago-

ditvijo poudarkov je v določenih primerih možno 

tudi povečati zanimanje novinarjev; 

 — na uspeh pozitivno vpliva tudi povezovanje global-

nih in lokalnih tem, torej povezovanje dogodkov/

problematik iz sveta s podobnimi in/ali aktualnimi 

zgodbami v Sloveniji.

Delovanje na nacionalni in lokalni ravni
V Sloveniji obstajajo velike razlike v poznavanju ra-

zvojnih tematik, pri čemer je poznavanje področja 

večje v urbanih predelih. K temu pripomore tudi 

dejstvo, da je do sedaj večina NVO delala predvsem 

z nacionalnimi mediji, ki pa so pogosto že zasičeni z 

informacijami. Počasi se torej začenja tudi navezova-

nje stikov z lokalnimi mediji:

 — sodelovanje je pogostejše, ko so načrtovani do-

godki oz. akcije na terenu; 

 —izkušnje kažejo, da lokalni mediji pogosteje objavijo 

novice kot nacionalni, saj so bolj zainteresirani za 

manj senzacionalistične in bolj »eksotične« teme.

Dobrodelni veleslalom
IRD Global zavod je po pustošenju tajfuna na Filipi-

nih novembra 2013 sodeloval v humanitarni akciji za 

pomoč prizadetim prebivalcem. S tem namenom je 

v sodelovanju z nekdanjim smukačem Andrejem Jer-

manom na prvi dan leta 2014 na Krvavcu organiziral 

dobrodelni veleslalom. Sredstva, ki so bila zbrana 

s štartninami, so bila namenjena nakupu medicin-

skih paketov. Dogodek je bil uspešno poročan zara-

di datuma dogajanja, ko ni drugih novic. Sodelova-

nje poznanega športnika je privabilo novinarje. K 

širjenju aktivnosti slovenskih NVO na Gorenjskem 

je prispeval tudi novinar Gorenjskega lista.
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Uporaba spletnih strani za 
komuniciranje z javnostjo 
V digitalnem času se NVO zavedajo pomena komuni-

ciranja preko digitalnih medijev. Danes skoraj velja 

pravilo, da če nimaš spletne strani, potem ne obsta-

jaš. Tega se NVO v večini zavedajo, zato nekatere ažu-

rno skrbijo za spletne strani, spet druge pa se soočajo 

s podobnimi težavami kot pri sodelovanju z novinarji 

– premalo časa in sredstev. NVO spletne strani upora-

bljajo predvsem v naslednje namene:

 — predstavitev aktivnosti oz. projektov, ki jih izvajajo;

 — kot orodje za obveščanje splošne javnosti;

 —kot kanal za obveščanje financerjev in ciljnih skupin;

 — kot prostor za obvestila glede prihajajočih dogod-

kov oz. aktivnosti in aktualnih novic;

 — kot prostor za ozaveščanje o razvojnih vprašanjih;

 — kot dodatno možnost za zbiranje sredstev.

NVO so se v veliki meri strinjale, da bi morale njihove 

spletne strani biti kvalitetnejše in kot predloge za iz-

boljšavo so nanizale sledeče možnosti:

 — spletne strani morajo biti pogosteje osvežene, in-

formacije bi bilo potrebno najmanj enkrat ali dvak-

rat tedensko ažurirati;

 — več energije bi bilo potrebno vložiti v privlačnej-

šo spletno stran, ki bi vsebovala kratka in jasna 

sporočila ter udarne fotografije, ki bi pritegnile 

bralce;

 — v primeru, da ima organizacija več kot eno spletno 

stran, morajo povezave med njimi biti jasne, ver-

jetno pa bi bilo najbolje, da bi ena NVO imela eno 

spletno stran.

Uporaba socialnih omrežij za širjenje 
sporočil
Facebook je med NVO precej popularen, saj ga doje-

majo kot inovativen način doseganja ciljnih javnosti. 

Organizacije bodo na prvem mestu postavile spletno 

stran in se šele za tem osredotočile na posredovanje 

sporočil preko Facebooka. Prva je v večji meri name-

njena promociji organizacije in/ali projektov, slednji 

pa je viden kot prostor za širjenje in spodbujanje kri-

tičnega razmišljanja in ozaveščanja javnosti. Praksa 

in pogled NVO na uporabo socialnih omrežij: 

 — večina NVO uporablja Facebook, nekatere imajo 

celo več različnih strani, za vsako akcijo ali projekt 

posebej; redki so tisti, ki se ne poslužujejo tega 

orodja, predvsem zaradi problematike pomanjka-

nja sredstev in časa;

 — z njegovo uporabo dosežeš, da drugi komunicirajo 

o temah, ki so pomembne za NVO, torej drugi lahko 

širijo tvoja sporočila in na tak način lahko dosežeš 

zelo široko bazo uporabnikov;

 — Facebook je v primerjavi s spletno stranjo še bolj 

namenjen pridobivanju baze podpornikov;

 — nujna je ažurnost informacij, ki je na Facebooku 

bolj prisotna kot na spletnih straneh, ne sme se pa 

prekomerno »bombardirati« z informacijami;

 — nujno potrebno je slediti trendom, saj se pravila 

igre na Facebooku hitro spreminjajo.

Socialno omrežje Twitter pa med NVO ni razširjeno 

orodje za komuniciranje z javnostmi. Izjeme so le NVO, 

ki imajo za delo z mediji zaposleno vsaj eno osebo.

Digitalni mediji
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Vzpostavitev stikov
Za preboj v medije je potrebno sprva vzpostaviti stik 

z novinarji. Smotrno je oblikovati adremo, ki vsebuje 

seznam novinarjev, ki jih razvojne teme zanimajo, ter 

njihovih urednikov. Vzpostavitev stikov:

 — osebni stiki so zelo pomembni za preboj v novice;

 — kot pri vseh ostalih odnosih je tudi v tem primeru 

osnova zaupanje;

 — najbolje je, če imajo NVO za stike z novinarji zadol-

ženo eno osebo, ki z njimi komunicira, saj se na tak 

način najlažje doseže zgornji točki; prav tako pa je 

pomembno določiti govorce oziroma govorke, ki 

bodo lahko z javnostmi komunicirali v imenu orga-

nizacije, pri čemer je dobro, da to ni le vodja orga-

nizacije oz. ena oseba; na eni strani lahko v takem 

primeru pride do težav, ko ta oseba odide in novi-

narji ne prepoznajo druge osebe kot kredibilne za 

posredovanje stališč, na drugi strani pa ena oseba 

ne more kredibilno predstavljati vseh vsebinskih 

področij, na katerih organizacija deluje;

 — NVO naj ne posredujejo novinarjem ves čas infor-

macij, saj potem te izgubijo na pomenu; poplava 

informacij ni koristna, saj potem novinar težko 

preceni, kaj je pomembno, zato je potrebno dolo-

čiti teme, ki so bolj aktualne in zanimive, in jih le 

nekaj vztrajno in strokovno izpostavljati.

Primernost medijev za razvojne teme:
 — težava pri razvojnih temah je oddaljenost vira iz-

vora; NVO so sekundarni vir informacije, pri kate-

rih pa ni mogoče izključiti lastnih interesov; 

 — tiskani medij bi lahko bil najprimernejša oblika 

medija za razvojne teme, saj je lažje kot pri drugih 

oblikah govoriti o teoriji in abstraktnih temah;

 —pri radijskih novicah oz. oddajah je ključnega pome-

na interaktivnost in dinamičnost; zelo pomemben je 

stik s terenom in konkretne informacije iz prve roke;

 —težava pri televiziji pa je pomanjkanje slike, do katere 

se težko pride zaradi pomanjkanja stika s terenom. 

Lokalni mediji
Za lokalne medije so zelo zanimive lokalne informa-

cije. Novice iz sosednje regije so lahko že eksotične. 

Lokalni mediji so pogosteje tradicionalno usmerjeni. 

K uspehu objave lahko prispeva: 

 — povezovanje lokalnega z globalnim, torej iskanje 

povezav med lokalnimi zgodbami in dogajanjem v 

državah v razvoju;

 — identifikacija lokalnih ambasadorjev, ki so prisotni 

v svetu; s predstavitvijo njihove zgodbe se lahko 

predstavi glavna sporočila širše zgodbe. 

Literarni večer s Tendaijem Huchujem 
Društvo Humanitas, društvo za človekove pravice in 

človeku prijazne dejavnosti, je spomladi 2013 orga-

niziralo literarni večer z zimbabvejskim pisateljem 

Tendaijem Huchujem, na katerem je predstavil svoj 

roman Frizer iz Harareja. Dogodek je bil medijsko 

zelo dobro pokrit, društvo Humanitas pa poudarja, 

da je bilo temu tako zaradi mednarodnega gosta, 

saj za razliko od lokalnih gostov mednarodni vedno 

pritegnejo več pozornosti. Prav tako je z mednaro-

dnimi gosti lažje dobiti objavo v pomembnejših slo-

venskih medijih (Odmevi, Objektiv itd.).

Novinarski pogled na delo NVO

Sodelovanje z novinarji
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Osnove dobrega komuniciranja
Za doseganje dobrih rezultatov je pomembno, da 

organizacija pripravi strategijo komuniciranja. Po-

memben del strategije komuniciranja mora biti ja-

sna vizija organizacije in jasno določena sporočila, ki 

predstavljajo bistvo organizacije. Potrebno je spreje-

ti odločitev o tem, kaj organizacija je in kaj ni, ter na 

tej osnovi graditi ugled in prepoznavnost.

Po izoblikovanju vizije bi se NVO morale naučiti, kako 

jo v eni minuti predstaviti. Pomembno je jasno defini-

rati besede, ki vizijo opisujejo, in te besedne zveze in 

misli vedno znova ponavljati. Organizacija mora biti 

v komuniciranju suverena in prepričljiva.

Pri načrtovanju vsakega projekta je potrebno raz-

misliti, kdaj se bo komuniciralo z mediji, kaj se jim bo 

sporočilo, kakšen učinek bo ta komunikacija imela in 

kako bo ta korak prispeval k uresničitvi projekta. Spo-

ročila, ki predstavljajo bistvo organizacije, se morajo 

odražati tudi v sporočilih projekta.

Pobuda »Še je čas!« in glinenčki 
V okviru pobude »Še je čas«, ki sta jo koordinirala 

Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Greenpeace 

v Sloveniji, so za simbolno ponazoritev 1.320 po-

tencialnih žrtev 40-letnega delovanja TEŠ 6 upora-

bili t. i. glinenčke. Glinenčki so postopoma zavze-

mali Ljubljano in ostale dele Slovenije, na različna 

mesta pa so jih postavljali ljudje, ki so želeli z dru-

gimi deliti svoje ugovore. Akcija je bila zelo uspe-

šna, saj je predstavljala nov in svež pristop, pa 

tudi tema je bila zelo aktualna. Vključevalo je akti-

vacijo ljudi, načrtovana je bila dolgoročno in se je 

stopnjevala.

Napotki za uspešno komuniciranje z 
mediji
NVO imajo veliko znanja in zanimivih informacij, ki 

pa jih pogosto ne znajo oblikovati na privlačen način. 

Za doseganje čim večjega uspeha se je dobro držati 

naslednjih priporočil:

 — zanimivo je tisto, kar se dogaja sedaj in se v prete-

klosti še ni dogodilo; dati je potrebno občutek, da 

je dogajanje drugačno, da ne ponavljamo nečesa, 

kar se je že pripetilo;

 — dogajanje je potrebno prikazati kot relevantno za 

ciljne javnosti, čeprav se ne odvija v njihovi nepo-

sredni bližini;

 — dogajanje mora vzbuditi čustveno reakcijo;

 — prodajajo se vedno in samo zgodbe, ki morajo biti 

konkretne in oprijemljive (doktorska disertacija ne 

more biti objavljena v medijih);

 — terminologija ne sme biti strokovna, saj je občin-

stvo ne razume;

 —številke in podatki so osnova, na katerih zgradiš zgod-

bo oz. s pomočjo katerih prideš do glavnega sporočila;

 — pri oblikovanju sporočila je potrebno imeti pred 

očmi ciljno skupino, poslušalstvo, ki ga poskuša-

mo informirati, ozavestiti; argumente je torej pot-

rebno prilagoditi občinstvu;

 — sporočilo in jezik, ki se pri posredovanju sporočila 

uporablja, sta odvisna tudi od medija, na katerega 

se obračamo.

Poleg omenjenih pravil za oblikovanje sporočil in 

zgodbe na uspeh lahko vplivajo tudi drugi dejavniki:

 — za zagotovitev uspeha so ključnega pomena uredni-

ki, saj oni na koncu odločijo o objavi novice; zato naj 

NVO več energije vložijo v vzpostavljanje odnosov 

z uredniki; smotrno je narediti profil urednikov in 

ugotoviti, kaj jih pritegne; ponudi se jim lahko tudi 

ekskluzivne zgodbe z zanimivimi preobrati;

 — uspeh bo večji, če se na mediju identificira osebo, 

ki je vplivna; če taka oseba začne govoriti o neki 

zgodbi ali tematiki, ji bodo vsi ostali sledili;

 — čas objave je pomemben; če v določenem obdob-

ju ni veliko aktualnih, pomembnih ali političnih 

dogajanj, se možnost objave s tem poveča; NVO se 

morajo zavedati, da bo politično dogajanje vedno 

pomembnejše od razvojnih tem, zato je čas poči-

tnic lahko dobro obdobje za objavo razvojnih no-

vic, prav tako so ljudje takrat na dopustih in imajo 

več časa, ki ga lahko posvetijo novicam;

Komuniciranje z mediji
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 — pri objavljanju novic je dobro izkoristiti okolje, v 

katerem se nahajamo, in se navezovati na tekoče 

dogodke; če je na primer aktualna proračunska lu-

knja, o velikosti katere se nenehno razpravlja, je 

dobro primerjati velikost sredstev v novici s pro-

računsko luknjo, saj na tak način oddaljeno temo 

povežemo s tistim, kar je javnosti blizu.

Akcija zbiranja sredstev Podaj opeko 
za izobraževalni center v Burkina Fasu
UNICEF Slovenija je jeseni 2007 pričel z izvajanjem 

akcije zbiranja sredstev za gradnjo izobraževalne-

ga centra v Burkina Fasu s sloganom Podaj opeko. 

Začetek akcije so obeležili z novinarsko konferen-

co v nakupovalnem središču, kjer so takrat priče-

li tudi z gradnjo makete šole. Vsak, ki je prispeval 

vsaj 0,96 EUR za gradnjo izobraževalnega centra 

v Burkina Fasu, je lahko postavil svojo opeko na 

poljubno mesto in tako sodeloval v gradnji make-

te šole. Akcija je bila zelo uspešna, UNICEF pa ob 

tem poudarja, da so bile za njen uspeh zaslužne 

tudi znane osebnosti, ki so sodelovale v akciji, prav 

tako pa so z gradnjo makete ljudem še bolj nazor-

no prikazali, k čemu bodo s svojimi darovi prispe-

vali. Tako medije kot seveda tudi splošno javnost 

še najbolj pritegnejo žive zgodbe. 

Nasveti novinarjev 
Tudi novinarji se zavedajo, da objavljanje zgodb o 

razvojnih temah ni enostavno, saj so oddaljene od 

domačega prostora, prav tako pa mediji postajajo 

vedno bolj populistični. V pogovoru med nevladniki 

in novinarji so se izoblikovali predlogi, ki bi lahko pri-

spevali k večji prepoznavnosti razvojnih tematik:

 — NVO se morajo združiti in razmisliti, kako bi lahko 

skupaj nastopile in tako pritegnile pozornost k 

svojemu delu in ciljem; smiselno bi torej bilo, če bi 

vse skupaj izvedle kampanjo ozaveščanja;

 — revščino in pomanjkanje je potrebno prikazati na 

okusen način, pri čemer bi se bilo dobro osredoto-

čiti na pozitivne stvari ter iskati dobre in ne samo 

žalostne in slabe zgodbe;

 — dobro bi bilo nadgraditi sodelovanje med novinar-

ji in NVO; še posebej koristno bi bilo, če bi novinar-

ji imeli možnost priti na teren, saj bi na tak način 

imeli dostop do prvotnih virov in zgodbe bi s tem 

pridobile na kvaliteti;

 — uporabno je zgodbo zgraditi na primerjavi med 

aktualnim dogajanjem v Sloveniji in to navezati na 

dogodek, ki se dogaja v nekoliko bolj oddaljenih 

krajih;

 — svetovni dnevi so dobra priložnost za odpiranje ra-

zvojnih vprašanj, pri tem pa je smotrno informaci-

jo/novico novinarjem posredovati teden dni pred 

dogodkom;

 — NVO lahko preko svojih zgodb pokažejo še neizko-

riščene priložnosti; pri posredovanju sporočil lah-

ko pomagajo znane osebe ali uspešna podjetja; 

 — ključnega pomena za uspeh je povezovanje ne 

samo med NVO, ampak tudi med različnimi sektor-

ji; tako bi bilo smotrno povezovanje našega dela s 

podjetji, ki so prisotna v državah v razvoju ali pa 

prispevajo k razvoju; glede na način razmišljanja 

današnje družbe, kjer so podjetja v središču po-

zornosti, je smiselno to izkoristiti in uporabiti za 

odskočno desko.

 
Star papir za novo upanje in podpora 
projektu Napolnimo Slovenijo s 
srečnimi otroki
Društvo Ekologi brez meja je tudi v letu 2012 orga-

niziralo vseslovensko dobrodelno okoljevarstveno 

akcijo zbiranja starega papirja - Star papir za novo 

upanje 2012. Glavni partner pri projektu je bilo 

podjetje Dinos d.d. V okviru akcije so zbrali 193 ton 

starega papirja in tako Humanitarnemu društvu 

Adra Slovenija podarili 10.000 EUR za projekt Na-

polnimo Slovenijo s srečnimi otroki. Adra Slovenija 

ocenjuje, da se je sodelovanje z Ekologi brez meja 

izkazalo kot zelo uspešno, predvsem zaradi pove-

zovanja, saj je šlo tudi za povezovanje z drugimi 

sektorji, v tem primeru z zasebnim (Dinos d.d.), pa 

tudi za sodelovanje med NVO, kar je za medije zelo 

zanimivo.
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Dejstvo je, da razvojne teme za objavo niso najpri-

vlačnejše, saj se dogajajo daleč od srca slovenskih 

javnosti. To dejstvo pa še poslabša obstoječi medijski 

prostor, ki je pretirano senzacionalističen in populi-

stičen, osredotočen na dogajanje znotraj naših meja, 

novinarjev pa je premalo in se tako ne morejo specia-

lizirati za določeno področje.

Glede na zahteven prostor je torej ključnega pomena, 

da NVO pripravijo strategijo komuniciranja, osnova-

no na viziji organizacije, ter načrt njenega izvajanja. 

Delu z mediji je potrebno namenjati pozornost, 

čeprav za to ni namenjenih sredstev v projektih. To si 

je potrebno postaviti kot prioriteto, ki bo na dolgi rok 

prispevala k večji prepoznavnosti področja in sektor-

ja. Potrebno je razmišljati čim širše in izven konteks-

ta projektov. Ti naj bi seveda predstavljali del vizije 

organizacije, torej del širšega programa. Zavedati se 

moramo, da je za spremembe potrebno razumevanje 

in podpora javnosti. NVO same menijo, da morajo 

izboljšati svoj nastop v odnosu z mediji, novinarji in 

javnostjo. 

V pogovorih z NVO in novinarji se je odprlo vprašanje 

Kodeksa sporočil na področju razvojnega sodelova-

nja1. Novinarji so izpostavljali, da je uspeh moč doseči 

2   A. Skinner, Priročnik za uporabo Kodeksa oblikovanja po-
dob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izo-
braževanja. Sloga (Ljubljana, 2010). Dostopno prek: http://
www.tuditi.si/data/useruploads/files/1404137739.pdf 
(12. avgust 2014).

le z zgodbami, ki se ljudi dotaknejo, na večjo uspeš-

nost pa vpliva tudi živi prikaz, ki je lahko tudi simbo-

ličen. NVO so imele različne poglede, nekatere so stro-

go zagovarjale ohranjanje kodeksa, spet druge so bile 

mnenja, da se na kratki rok ta lahko krši, če to pripo-

more k večji ozaveščenosti, na dolgi rok pa je potrebno 

ostati zvest viziji in načelom. Na srečanju novinarjev 

in NVO je bilo izpostavljeno, da je potrebno pri obliko-

vanju podob in sporočil vedno upoštevati želje tistih, 

ki jih predstavljaš ali v imenu katerih deluješ. Kdaj se s 

tem lahko prekrši kodeks, vendar pa to ne predstavlja 

neetičnega obnašanja NVO.

Ustvarjanje priročnika je pokazalo, da NVO želijo 

spremeniti svoj odnos do medijev in da temu podro-

čju želijo posvečati več pozornosti.

Razmislek o nadaljnjem delu
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