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Účel WIRES-CROSSED
Cílem projektu WIRES-CROSSED je vybudovat 
dovednosti u obyčejných lidí, aby se vyrovnali se 
stresem a napětím v dnešní společnosti zmírněním 
dopadu fake news kampaní zaměřených na 
destabilizaci statu quo.

Jedná se o projekt trvající 25 měsíců, jehož cílem je 
vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví 
místní komunity všemi znalostmi, dovednostmi a 
kompetencemi pro rozvoj, řízení a udržení komplexní 
mediální služby pro místní obyvatele.

WCíle WIRES-CROSSED
Projekt bude usilovat o rozvoj komunity založený na 
aktivech, využití majetku v rámci komunit v 
partnerských zemích a jejich spojení pro propagaci 
pravdivých zpráv o místní oblasti obyvatelům.
WIRES-CROSSED bude:
• Využívat potenciál dostupných digitálních platforem 
a sociálních médií k tomu, aby komunity znovu získaly 
svůj hlas
• Podporovat soudržnost komunit při řešení epidemie 
fake news

Výstupy WIRES-CROSSED
• IO1 – Sada nástrojů pro komunitní audit a report
• IO2 – Zdroje pro rozvoj mediálních dovedností 
komunity
• IO3 – Sada nástrojů pro moderování mediálních 
zdrojů
• IO4 – Úvodní trénink pro školitele dospělých a 
komunit
• IO5 – Online interaktivní výukový portál

Některé základní termíny týkající se 
projektu
Fake news je pojem, který je široce používán ve 
společnosti pro popis nepřesností v médiích, ale také 
pro zdiskreditování zpravodajství prezentující úhel 
pohledu, který se neshoduje s osobním názorem.
Dezinformace jsou prokazatelně nepravdivé nebo 
zavádějící informace, které jsou vytvářeny, 
prezentovány a šířeny za účelem hospodářského 
zisku nebo úmyslně klamou veřejnost a mohou 
způsobit újmu.
“Real News” jsou produktem zodpovědné 
žurnalistiky.

Co jsme dosud udělali a co přijde dál
Partneři z Itálie, Německa, Polska, České republiky, 
Kypru, Irska a Chorvatska:
 • Již začali pracovat na vývoji IO1 - sady nástrojů 
pro komunitní audit a report . Vypracovali a přeložili 
soubor nástrojů pro audit komunity, uskutečnili krátký 
tříhodinový workshop se svými místními mediálními 
akčními skupinami a dokončují komplexní audit 
výzkumu participativních akcí. V příštích měsících 
sepíšou zprávu o auditu v jazyce každého partnera 
a v angličtině bude vypracována souhrnná zpráva o 
hlavních zjištěních ve všech vybraných komunitách.
• Již vyvinuli první návrh vzdělávacích modulů v 
rámci IO2 - Zdroje pro rozvoj mediálních dovedností 
komunity. Zahrnuta jsou následující témata: Úvod do 
fake news, Audio-vizuální prvky, Text, Fotografie, 
Audio, Vizuální grafika. IO2 bude připraven v 
nadcházejících měsících a partner ho bude testovat s 
místními zúčastněnými stranami.
• Budou pracovat na vývoji obsahu IO3 - Sada 
nástrojů pro moderování mediálních zdrojů a IO4 - 
Úvodní trénink pro školitele dospělých a komunit.
• Vytvořili webové stránky projektu, které jsou k 
dispozici v 7 jazycích a během příštích měsíců budou 
vyvíjet IO5 - Online interaktivní výukový portál, který 
bude hlavním vzdělávacím rozhraním projektu a
nabídne studentům příležitost k aktivnímu učení. 
Cílem je získání a integrace znalostí, dovedností a 
postojů, kterými se zabývají všechny vyvíjené zdroje.
• Se znovu setkají v září 2020 na Kypru a prodiskutují 
další kroky projektu.
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Zahajovací setkání ve Virginii 
(Irsko)

Zahajovací setkání se konalo 1. a 2. února 2019 v 
irské Virginii. Koordinátorem byla organizace 
Jugend-&Kulturprojekte.V. a hostitelem organizace 
The Rural Hub. 

Účelem tohoto zahajovacího setkání bylo informovat 
o cílech projektu, získat závazek týmu k projektu, 
dokončit plán řízení projektu týkající se provádění 
úkolů a tvorby výstupů, vysvětlit úlohy a povinnosti 
každé partnerské organizace, probrat hlavní otázky 
jako je šíření, zajištění kvality, dodržování a 
vypracování vhodných indikátorů dopadu a nastavit 
tón, styl a vize pro celý projekt.
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Druhé mezinárodní setkání v 
Řešově (Polsko)
26. března 2020 se v polském Řešově konalo druhé 
mezinárodní setkání. Koordinátorem byla 
organizace Jugend-&Kulturprojekte.V. a hostitelem 
organizace ACUMEN. 

Cílem zasedání bylo monitorovat průběh 
projektu získáním informací o stavu úkolů od 
partnerů projektu, jejich přezkoumáním podle plánu 
projektu, zhodnocením dosažených milníků a 
projednat nadcházející úkoly týkající se vývoje IO2, 
IO3, IO4 a IO5.

Kdo Wires Crossed je...

 ► JKPEV (Německo)
 ► The Rural Hub (Irsko)
 ► Speha Fresia (Itálie)
 ► CARDET (Kypr)
 ► DANTE (Chorvatsko)
 ► Acumen (Polsko)
 ► ALK (Česká republika)

Na projektu WIRES-CROSSED se podílí sedm 
partnerů z těchto států: Chorvatsko, Kypr, Česká 

republika, Německo, Irsko, Itálie a Polsko.

Jak se spojit s 
WIRES-CROSSED

Navštivte náš web
https://wirescrossed.eu/ 

A přidejte se k nám na Facebooku
https://www.facebook.com/WiresCrossed-

Project/

Pokud se chcete připojit k místním skupinám, 
obraťte se prosím na partnera ve vaší zemi nebo 

na koordinátora, který vám poskytne další 
informace.
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Zahajovací setkání ve Virginii (Irsko)

Second Transnational Meeting in Rzeszow, Poland
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https://www.jkpev.de/en/
https://theruralhub.ie/
http://www.speha-fresia.eu/en
https://www.cardet.org/
http://www.dante-ri.hr/
https://www.facebook.com/acumentraining/
http://www.trainers-alliance.eu
https://wirescrossed.eu/ 
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

