3 teme, 3 jurnaliști
Durata: 1.10.2017-14.02.2018
Organizație: Recorder.ro | www.recorder.ro
Responsabil: Răzvan Ionescu
Finanțare FpD: 20.000 Lei
Ideea inițială

Susținerea jurnalismului de calitate din România prin atragerea tinerilor care vor să
practice jurnalismul într-o redacție care le poate cultiva valori precum pasiunea și
onestitatea. Concret, au fost oferite trei stagii de internship plătite, pentru trei
absolvenți (sau studenți). Pe perioada internshipului au fost acoperite trei subiecte
mari de interes public:
1. Implicarea civică: un istoric al implicării studenților în mișcări civice, de la
euforia din 1990, la blazarea din prezent.
2. Analfabetismul în România prin prisma faptului că țara noastră are cel mai mare
număr de analfabeți, dar și de analfabeți funcțional, din Uniunea Europeană.
3. Dependența de alcool (România este pe primul loc la alcoolism între țările din
UE).

Rezultate
Pe parcursul desfășurării proiectului, temele anunțate inițial au suferit
mici modificări; s-a renunțat la subiectul din sfera implicării civice și
s-a adăugat o a patra temă. Astfel, temele finale, foarte pe scurt, și
cele 4 articole-analiză multimedia care au rezultat sunt:
- Alcoolismul în România: Singuri și beți în România (17.200 de
afișări, 7.000 de "engaged users")
- Analfabetismul în România: Orașul celor mai nenorociți români (în
acest moment nu deținem cifre despre audiență)
- Procentul mare de operații cezariene în România: Naștem și noi
azi?! (54.600 de afișări, peste 41.000 de "engaged users" (cifre
excepționale!!))
- Școlile de corecție: Prea săraci pentru a fi liberi (13.800 de afișări)
Articolele din proiect pot fi consultate la adresa www.recorder.ro.

Concluzii
Succesul principal al proiectului îl reprezintă chiar cei trei
tineri jurnaliști, Alina, Sebastian și David; trei tineri jurnaliști
cu perspective câștigați de redacția Recorder.ro. De fapt,
acesta e și cel mai dificil lucru într-un astfel de proiect: să
găsești tineri pasionați de jurnalism, cu o solidă educație.
După încheierea internshipului, cei trei tineri jurnaliști au
rămas în echipa Recorder și au contribuit și semnat o serie
de articole, toate cu cifre de audiență și de „engagement”
mult peste media din presa online.
Pe termen lung, Alina, Sebastian și David, „câștigați” de
echipa editorială Recorder în urma internshipului, vor
continua să creeze conținut relevant, contribuind astfel la
extinderea cifrelor de audiență și promovarea produsele
jurnalistice Recorder.
Activitatea Recorder.ro poate fi urmărită aici:
Facebook: https://www.facebook.com/myrecorder/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChDQ6nYN6XyRU8IEgbym1g
Detalii pe larg despre acest proiect se găsesc pe siteul
Fondul pentru Democrație www.fondulpentrudemocratie.ro,
în secțiunea <Proiecte selectate>.

