La periferie - cum afectează afacerile din
jurului Bucureștiului întregul oraș
Sumar proiect
Aria de implementare:
București și împrejurimi
Data de început:
octombrie 2017
Durata:
5 luni
Suma finanțată de Fond:
8500 RON
Buget total proiect:
25000 RON
Responsabil proiect:
Laura Stefanut
Organizație:
Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat
cu acordul acestuia.

Descrierea ideii inițiale
Vrem să oferim imaginea reală a dezvoltării accelerate a periferiei Bucureștiul printr-o serie de
investigații despre investițiile de aici și modul în care acestea afectează comunitățile din jur—și,
în final, întreg orașul.
Planul este ca echipa noastră de jurnaliști, fotografi și producători de film, împreună cu
colaboratori externi să realizeze o serie de materiale multi-media (text/ video/ foto/ ilustrație) de
tip investigativ asupra unor realități din jurul orașului.
Practic vom avea diverse studii de caz—despre unele s-a vorbit, însă discursului public fie i-a
lipsit punerea in context, fie a fost prezentat prin perspectiva generată de acțiunile de PR ale
investitorului din zonă. Apar doar frânturi de informații, dar nu există o narativă coerentă din
care să reiasă dimensiunile problemei și eventualele soluții.
Fiecare material investigativ se va axa pe câte un studiu de caz și pe comunitatea din jurul
acestuia, dar este important de subliniat că nu va lipsi imaginea de ansamblu—una dintre
mizele proiectului fiind tocmai surprinderea acesteia.
Reflectarea coerentă și corectă a mai multor povești va converge către reflectarea unor
probleme sistemice la nivelul întregului oraș, întreținute în special de corupție și lipsa de
informare publică.

Echipa de proiect

Va fi formata din jurnalisti, operatori si editori video si colaboratori externi pe diverse arii de
expertiza. Avantajul redacției este că pe lângă know-howul jurnalistic dispunem de resurse în
privința aspectelor foto-video, fiind vorba de o echipă mixtă de jurnaliști, filmmakeri, fotografi.

Activități proiect
Este vorba de o durată estimată de cinci luni. Ne propunem să livrăm cel puțin un material
multimedia pe lună, plus un material final care va sistematiza rezultatele investigațiilor și va
ilustra imaginea de ansamblu.
Imediat după obținerea fondurilor vom selecta jurnaliști care să înceapă documentarea temelor
deja identificate (menționate în aplicația precedentă).
Durată estimată pentru activitatea de mai sus: o săptămână.
După alocarea temei, jurnalistul va începe documentarea, va colabora cu echipa Recorder
(asistență editorială, asistență video) și la final va transmite primul draft.
Durată estimată pentru activitatea de mai sus: trei săptămâni - o lună.
Vor urma editarea primului draft, identificarea elementelor care trebuie adăugate precum și
conceperea ilustrației.
Durată estimată pentru activitatea de mai sus: o săptămână.
În funcție de calitatea primului draft, materialul poate deveni publicabil sau va fi necesară
continuarea documentării.
Durată estimată pentru activitatea de mai sus: o săptămână.
Pe parcursul implementării, vor fi descoperite noi subiecte în afara celor menționate în aplicație.
La final, estimăm că vom avea cel puțin cinci materiale documentate pe larg, plus un
material-umbrelă care va sintetiza descoperirile.
Pe site-ul nostru va exista o secțiune dedicată proiectului: "La periferie." (working title)

Grup țintă
Proiectul se adresează cetățenilor din București, autorităților locale și organizațiilor civice și de
mediu. Reprezentanți ai acestora se vor găsi în articolele documentate. Prezentarea situațiilor
problematice în cadrul articolelor va fi disponibilă publicului.

Obiective proiect
Cel puțin cinci articole de investigație (fiecare vizând o problemă concretă din zone de periferie—ale
Bucureștiului)

Alte resurse necesare (voluntari)
Buget total proiect
Detaliere cheltuieli
Suma totală
8500 RON

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni)
Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilități)
Cheltuieli de personal

Onorariu jurnalist: între 1,000 și 3,000 lei, în funcție de dimensiunea materialelor realizate
(“dimensiune” se referă la timp estimat de documentare, dificultatea documentării); Onorariu
editor care supervizează toate materialele pe durata celor 5 luni de proiect: 2,500 de lei;

Costuri cu materiale promoționale și birotică
Costuri dezvoltare IT
Alte costuri

