
Toimetajatele: regionaalse meedia arenguprogramm Balti riikides 
 
Kellele: Läti, Leedu ja Eesti sõltumatutele regionaalsetele meediakanalitele, mis soovivad 
parandada ajakirjanduse kvaliteeti, tugevdada oma äri stabiilsust, kaasata online-publikut ning 
korraldada ümber ja optimeerida toimetuse tööd, et luua ühine lähenemine sisu edastamiseks 
kõigil platvormidel. 
 
Miks osaleda: See programm on mõeldud just Teile, kui leiate, et olete küps muudatusteks, aga 
Teile on vaja nõuandeid, täiendavaid teadmisi ja oskusi ning toetust kolleegidelt, kes on juba 
sarnaste probleemidega kokku puutunud ja kellel on kogemus nende lahendamisel. Programmi 
konsultandid ja eksperdid aitavad Teil välja töötada Teile sobiva muudatuste strateegia, 
jagavad vajalikke teadmisi ning aitavad mõista, kuidas kõrvaldada puudusi toimetuse töös, 
töövoo planeerimisel ja sisu loomisel ning levitamisel. Lisaks aitavad nad optimeerida 
olemasolevaid ressursse ja proovida uusi teenimisvõimalusi. 
 
Mis programmi raames toimub: Programmis osalejatele on saadaval regulaarsed töötoad ja 
individuaalsed konsultatsioonid, samuti võimalus jagada kogemusi ning tugevdada sidemeid 
kolleegidega teistest Balti riikidest. Need, kes on eriti motiveeritud toimetusesiseseid protsesse 
sügavamalt reformima, võivad kasutada pikaajalise konsultandi teenuseid, kes töötab 
toimetuses kolm kuni kuus kuud. Töökeel (leedu, läti, eesti, vene, inglise) valitakse selle järgi, 
kuidas enamikel osalejatel on mugav omavahel suhelda. 
 
Kes programmi organiseerib: Baltimaade Meedia Teadmuskeskus ja maailma juhtiv 
meediaarengu organisatsioon Internews. 
 
Kes saavad osaleda: Sõltumatud Läti, Leedu ja Eesti regionaalsed meediakanalid (trükimeedia, 
televisioon, raadio, internetiportaalid, sotsiaalmeediaplatvormid ning eelmainitute 
kombinatsioonid). Programmis osalemiseks peate Te olema sõltumatu poliitilistest 
erakondadest, omavalitsustest ja poliitilis-majanduslike gruppide mõjust. Teilt ootame soovi 
õppida, muutuda ning rakendada igapäevases töös uusi lähenemisi ja harjumusi, samuti 
valmisolekut pühendada aega ja ressursse õppimisele ja muutumisele. Eriti hindame seda, kui 
Teil on huvi arendada või parandada venekeelsele auditooriumile suunatud sisu (suure vene- 
ja/või poolakeelse kogukonnaga piirkondades). Plaanime kutsuda igast riigist ühe osaleja. Kõik 
koolitused programmis osalejatele on tasuta. 
 
Kuidas osaleda: Programmis osalemise taotlemiseks kasutage kirja lisas olevat ankeeti. 
 
Taotlused palume saata Baltimaade Meedia Teadmuskeskuse meediakoolituse programmi 
juhatajale Signe Valtiņa'le signe.valtina@baltic.media (tähtaeg: 23. november 2020). 
 
Taotlusi hindab Baltimaade Meedia Teadmuskeskuse ja Internews’i ekspertgrupp. Küsimustega 
palume pöörduda: signe.valtina@baltic.media, tel +371 29735732. 
  
 

https://baltic.media/
https://www.internews.org/

