
Witamy w pierwszym liście 
informacyjnym projektu 
WIRES-CROSSED!

NEWSLETTERNEWSLETTER
Luty 2020

Cel WIRES-CROSSED 
Głównym celem projektu WIRES-CROSSED jest 
budowanie umiejętności zwykłych ludzi w zakresie radzenia 
sobie ze stresem i napięciami dzisiejszego społeczeństwa 
poprzez łagodzenie wpływu fałszywych kampanii mających 
na celu destabilizację status quo.
 
Jest to 25-miesięczny projekt, który ma na celu 
zbudowanie społecznych ram medialnych, które 
wyposażą lokalne społeczności w całą wiedzę, 
umiejętności i kompetencje potrzebne do rozwoju, 
zarządzania i utrzymania kompleksowych usług 
medialnych dla lokalnych mieszkańców. 

W ramach projektu realizowane będzie podejście do 
rozwoju społeczności lokalnej oparte na zasobach, 
mające na celu wykorzystanie tych zasobów w 
społecznościach lokalnych, w których znajdują się 
partnerzy, i skupienie ich pod wspólnym społecznym 
szyldem medialnym lub promowanie wśród mieszkańców 
prawdziwych wiadomości o okolicy. 
WIRES-CROSSED umożliwi:
• Wykorzystanie potencjału dostępnych platform 
cyfrowych i mediów społecznościowych w celu 
przywrócenia głosu społecznościom lokalnym
• Promowanie spójności społecznej w zwalczaniu 
epidemii “fałszywych wiadomości”.

Rezultaty WIRES-CROSSED 
• IO1-Zestaw narzędzi i raport z audytu 
wspólnotowego
• IO2-Zasoby rozwoju umiejętności w zakresie mediów 
• IO3-Zestaw zasobów moderacji mediów
• IO4-Szkolenie wprowadzające dla osób dorosłych i 
edukatorów społecznych
• IO5-Interaktywny Portal Edukacyjny

Niektóre podstawowe pojęcia 
związane z zakresem projektu
Fałszywe wiadomości to hasło, które jest powszechnie 
używane w społeczeństwie do 
opisywania nieścisłości w doniesieniach medialnych, ale 
także do dyskredytowania doniesień 
informacyjnych, które przedstawiają punkt widzenia kon-
trastujący z opinią jednostki.
Przez informację rozumie się informację nieprawdziwą 
lub wprowadzającą w błąd, która jest tworzona, prezen-
towana i rozpowszechniana w celu osiągnięcia korzyści 
gospodarczych lub 
celowego wprowadzenia w błąd opinii publicznej i może 
spowodować szkodę dla społeczeństwa.
Prawdziwe wiadomości to produkt 
odpowiedzialnego dziennikarstwa. 

Co zrobiliśmy do tej pory i co będzie 
dalej...
Partnerzy z Włoch, Niemiec, Polski, Czech, Cypru, Irlandii 
i Chorwacji:
• Rozpoczęli już prace nad opracowaniem zestawu 
narzędzi i sprawozdania z audytu wspólnotowego IO1. 
Opracowali i przetłumaczyli wspólnotowy zestaw narzędzi 
do przeprowadzania audytów, przeprowadzili krótkie 
trzygodzinne warsztaty ze swoimi lokalnymi grupami 
działania w mediach oraz finalizują kompleksowy audyt 
aktywów w zakresie badań dotyczących działań 
partycypacyjnych. W ciągu następnych miesięcy napiszą 
raport z audytu w języku każdego z partnerów, a raport 
podsumowujący główne ustalenia we wszystkich 
wybranych społecznościach zostanie opracowany w 
języku angielskim.
• Opracowali już pierwszy projekt modułów 
szkoleniowych IO2 - Zasoby rozwoju umiejętności w 
zakresie mediów, obejmujących następujące tematy: 
Wprowadzenie do fałszywych wiadomości, Materiały 
Audio-wizualne, Tekst, Zdjęcia, Audio, Grafika wizualna. 
IO2 będzie gotowy w najbliższych miesiącach, a partner 
przetestuje je z lokalnymi interesariuszami. 
• Będą pracować nad rozwojem treści IO3- Zestaw 
zasobów moderacji mediów i IO4- Szkolenie 
wprowadzające dla osób dorosłych i edukatorów 
społecznych.
• Stworzyli stronę internetową projektu, która jest 
dostępna w 7 językach i w ciągu najbliższych miesięcy 
opracują IO5-Interaktywny Portal Edukacyjny, który będzie 
głównym interfejsem edukacyjnym projektu oraz zaoferuje 
kursantom możliwość aktywnego uczenia się, gdzie celem 
jest zdobycie i zintegrowanie wiedzy, umiejętności i 
postaw, do których odnosi się pełen zestaw 
opracowywanych zasobów.
• Spotkają się ponownie we wrześniu 2020 r. na 
Cyprze w celu omówienia kolejnych etapów projektu
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie 
stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w 
niej zawartych.



Spotkanie inauguracyjne w 
Viriginii, Irlandia
Spotkanie inauguracyjne odbyło się 1 i 2 października 
2019 roku w Virginii, w Irlandii. Było ono koordynowane 
przez Jugend-&Kulturprojekt e.V., a gospodarzem był 
The Rural Hub. Celem tego spotkania inauguracyjnego 
było przedstawienie celów projektu, pozyskanie 
zaangażowania zespołu w realizację projektu, 
sfinalizowanie planu zarządzania projektem w zakresie 
realizacji zadań i wytworzenia produktów, 
wyjaśnienie ról i obowiązków każdego z partnerów, 
omówienie kluczowych kwestii, takich jak r
ozpowszechnianie, zapewnienie jakości, zgodność i 
opracowanie odpowiednich wskaźników wpływu oraz 
nadanie tonu, stylu i wizji całego projektu.
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2. Międzynarodowe Spotkanie w 
Rzeszowie, Polska
Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu 
odbyło się w Rzeszowie, w Polsce w dniu 26 listopada 
2020 roku. Było ono koordynowane przez Jugend-&
Kulturprojekte. V., a gospodarzem był ACUMEN. Celem 
spotkania było monitorowanie postępów w realizacji 
projektu poprzez zbieranie od partnerów projektu i
nformacji o statusie zadań projektowych, przeglądanie 
ich na tle planu projektu oraz przegląd osiągniętych 
celów pośrednich i omówienie nadchodzących zadań 
dotyczących rozwoju IO2, IO3, IO4 i IO5 . 

Wzmacniacz

 ► JKPEV (Niemcy)
 ► The Rural Hub (Irlandię)
 ► Speha Fresia (Włochy )
 ► CARDET (Cypr)
 ► DANTE (Chorwację)
 ► Acumen (Polskę)
 ► ALK (Republikę Czeską)

WIRES - CROSSED to konsorcjum składające się z 7 
partnerów reprezentujących: Chorwację, Cypr, 

Republikę Czeską, Niemcy, Irlandię, Włochy i Polskę

Jak połączyć się z 
WIRES-CROSSED

Odwiedź naszą stronę internetową: 
https://wirescrossed.eu/ 

i dołącz do nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/WiresCrossed-

Project/

Jeśli chciałbyś dołączyć do lokalnych grup, 
skontaktuj się z partnerem w swoim kraju lub 

koordynatorem w celu uzyskania dalszych informacji.
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https://www.jkpev.de/en/
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http://www.trainers-alliance.eu
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