
Podstawowe informacje o komunikacji z mediami

Przekazując mediom informacje na temat otrzymania grantów na działania ekologiczne, czy relacji 
z  realizacji  nagrodzonych  w  konkursie  inicjatyw,  warto  posłużyć  się  kilkoma  standardowymi 
działaniami. Są one praktyczne i usprawniają komunikację z dziennikarzami.

Podstawowe rekomendacje dotyczące działań komunikacyjnych:

1. Informacja prasowa

Informacja prasowa to podstawowe narzędzie w komunikacji z dziennikarzami. Powinna zwierać 
wszystkie niezbędne informacje, które chcemy przekazać. Nie powinna być przy tym zbyt długa – 
maksymalnie dwie strony.

Przykładowe informacje, które powinien zawierać materiał adresowany do mediów:
• Nazwa placówki, która otrzymała grant
• Krótki opis dofinansowanego projektu, planowane działania
•  Informacja  o  organizatorach  Konkursu  Grantowego,  w  ramach  którego  placówka  otrzymała 
dofinansowanie („Projekt  jest  laureatem Konkursu Grantowego „Po Stronie  Natury”  2010/2011. 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A. 
Więcej na temat Konkursu: www.postronienatury.pl”)
• Terminarz prac
• Logo programu „Po Stronie Natury”, Fundacji Nasza Ziemia i logo Żywiec Zdrój S.A. (pliki z logo 
tych instytucji są do pozyskania w Fundacji Nasza Ziemia)
• Dane kontaktowe

2. Lista kontaktowa

Komunikat  prasowy  powinno  wysyłać  się  jedynie  do  dziennikarzy  zainteresowanych  daną 
tematyką – dział miejski, ekologia, oświata, dzieci.

Najlepiej  skontaktować  się  telefonicznie  z  redakcją  i  zapytać,  który  dziennikarz  byłby 
zainteresowany taką.

3. Mailing

Do informacji prasowej warto załączyć zdjęcia które dokumentują dane wydarzenie. Nie mogą być 
jednak zbyt „ciężkie”, dlatego warto wysłać kilka zdjęć o maksymalnej rozdzielczość do ok. 300 kb 
każde.

4. Inne działania

Po  wysłaniu  informacji  prasowej  warto  skontaktować  się  z  dziennikarzem  telefonicznie.  Taka 
rozmowa pozwoli nam ocenić, na ile dana osoba jest zainteresowana tematem, czy wykorzysta 
otrzymany materiał oraz czy potrzebuje jakichś dodatkowych informacji.

Informacje o programie Po stronie natury

Informacje, które powinny znaleźć się w materiałach dotyczących konkursu grantowego:

O programie „Po stronie natury”:
„Po stronie natury” to program realizowany od 2009 roku przez Żywiec Zdrój, w partnerstwie z 
Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. W ramach 
kampanii organizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w Beskidzie Żywieckim oraz 
ogólnopolski konkurs grantowy na projekty z zakresu sadzenia i  ochrony drzew, poszanowania 
wody, a także szkolenia i warsztaty ekologiczne.



Jednym z głównych filarów kampanii „Po stronie natury” jest edukacja ekologiczna. Żywiec Zdrój 
wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia prowadzi działania na rzecz poszerzenia wiedzy o ochronie 
przyrody  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dbania  o  drzewa  i  wodę.  W  ramach  programu 
organizowany jest konkurs grantowy, w którym placówki oświatowo-wychowawcze mogą ubiegać 
się o dofinansowanie na realizację lokalnych projektów ekologicznych. Efektem trzech poprzednich 
edycji  kampanii  jest  realizacja  70  projektów.  W prace  nad  nimi  zaangażowało  się  blisko  190 
podmiotów – placówek naukowych i szkolnych, organizacji pozarządowych, urzędów gmin i miast, 
starostw, a także nadleśnictw oraz lokalnych firm.


