Dezbaterea regională pentru jurnaliştii din Transilvania
de Nord – invitaţie de înscriere
02 Septembrie 2013
Mişcări sociale, partide politice noi, proteste ale societăţii civile - care este
viitorul Uniunii Europene? Cine lucrează pentru a asigura schimbarea şi în
acelaşi timp continuitatea Uniunii? Care a fost impactul real al #Occupy şi
al altor mişcări asupra decidenţilor din Europa? Vom avea din nou alegeri
europarlamentare în perioda 22- 25 mai 2014; care este rolul presei
locale/regionale şi de ce să mergem la vot?!
Dacă aceste subiecte vă interesează, vă invităm să vă înscrieți pentru a fi unul dintre
cei 40 de jurnalişti, blogeri, studenţi la jurnalism, specialiști în comunicare
și relații mass-media sau tineri interesați să urmeze o carieră în domeniu,
care vor participa la Dezbaterea regională “Agenda Cetăţenilor şi Alegerile
europarlamentare 2014”, în 14 septembrie 2013 la Cluj-Napoca.
Participanţii vor experimenta o zi de schimburi de opinii, discuţii politice şi nu numai
dintr-o perspectivă din interiorul Parlamentului European şi a mediei locale/regionale.
Ei vor interacţiona cu politicieni europeni, jurnalişti profesionişti şi experţi.
Invitaţii speciali sunt dna Renate Weber, europarlamentar, şi dl Luca Niculescu,
redactor şef RFI România, alături de moderatorul Ciprian Aron, jurnalist
Transilvania Live TV.
Dezbaterea regională “Agenda Cetăţenilor şi Alegerile europarlamentare 2014” este
organizată de Centrele Europe Direct Bistriţa, Maramureş şi Transilvania de Nord, în
parteneriat cu Asociaţia Profesioniştilor în Presă Cluj şi UBB Radio Online, în cadrul
proiectului Europe Direct cofinanţat de Comisia Europeană.
Costuri
Participarea la dezbatere este gratuită.
Centrul Europe Direct Maramureș va organiza transportul pentru maxim 15
participanţi din județul Maramureș.
Transportul va fi asigurat gratuit, cu microbuzul.

Tuturor participanţilor li se oferă coffee-breakuri, masa de prânz şi materiale
informative.
Atenţie: nu se decontează cazare.
Înscriere şi termen limită
Evenimentul este deschis jurnaliştilor profesionişti, blogerilor, studenţilor la jurnalism,
precum și specialiștilor în comunicare și relații mass-media și tinerilor interesați să
urmeze o carieră în domeniu, din judeţele Transilvaniei de Nord: Bistriţa, Bihor, Cluj,
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Înscrierile se vor face în ordinea „primul venit, primul
servit”, în limita celor 40 de locuri disponibile.
Pentru județul Maramureș sunt alocate 12 locuri.
Dezbaterea va avea loc în limba română.
Termenul limită pentru înscrieri este 10 septembrie 2013.
Pentru participanții din județul Maramureș:
Vă rugăm să trimiteţi formularul ataşat însoţit de CV până pe 10 septembrie, ora 12
la adresa marga@cdimm.org , cu subiectul "înscriere Dezbatere regională jurnalişti".
Contact
Pentru orice fel de detalii vă rugăm să apelaţi la organizatori:
Lia Valendorfean, 0755 777 011, lia.valendorfean@nord-vest.ro – judeţele Cluj,
Bihor, Satu Mare şi Sălaj;
Margareta Căpîlnean, 0744 620103, marga@cdimm.org – judeţul Maramureş;
Monica Mureşan, 0733 900201, europedirect@cciabn.ro – judeţul Bistriţa Năsăud.

