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MŁODA 
REDAKCJA
2020
REKRUTACJA

do 31  
października  
2019

do 30  
listopada 
2019 

grudzień 
2019,  
styczeń 
2020,  
luty 
2020

styczeń– 
–czerwiec 
2020

4–5  
czerwca 
2020

wakacje 
2020

termin 
nadsyłania 
zgłoszeń

wyniki 
rekrutacji

weekendo-
we warsz-
taty dzien-
nikarskie  
w Warsza-
wie (rela-
cjonowanie, 
promocja 
treści  
w mediach 
społeczno-
ściowych) 
i Berlinie 
(wywiad)

cztery  
płatne 
relacje  
z projektów 
Fundacji 
Współpracy 
Polsko-Nie-
mieckiej

udział  
i relacjono-
wanie  
z Polsko- 
-Niemiec-
kich Dni 
Mediów  
we Frank-
furcie nad 
Odrą

staż  
w redakcji 
dla naj-
lepszego 
uczestnika

TERMINY:

MŁODA 
REDAKCJA 
PROGRAM 
PRAKTYCZNEJ 
NAUKI 
ZAWODU  
DLA 
STUDENTÓW  
Z CAŁEJ 
POLSKI  
Z PŁATNYMI 
RELACJAMI  
Z PROJEKTÓW  
FUNDACJI 
WSPÓŁPRACY 
POLSKO- 
-NIEMIECKIEJ



MŁODA 
REDAKCJA 
PROGRAM 
PRAKTYCZNEJ 
NAUKI 
ZAWODU 
DLA 
STUDENTÓW 
Z CAŁEJ POLSKI 
Z PŁATNYMI 
RELACJAMI 
Z PROJEKTÓW 
FUNDACJI 
WSPÓŁPRACY 
POLSKO-
-NIEMIECKIEJ Program Młoda Redakcja 

wybija ze studenckich 
kolein myślenia, pokazuje, 
czym jest prawdziwe 
dziennikarstwo i sprzyja 
wejściu w to środowisko. 
Poznacie ludzi, którzy 
wiele Was nauczą, 
pomogą nawiązać 
cenne kontakty i miasto – 
Warszawę – w którym bije 
serce polskich mediów. 
Reszta będzie zależeć 
od Was.

Martyna 
Słowik
MR 2014

Arkadiusz 
Lorenc
MR 2016

Żaden inny program 
tego typu nie daje tylu 
możliwości spotkań 
z wybitnymi 
dziennikarzami 
i reporterami. 
Dzięki Młodej Redakcji 
na poważnie zacząłem 
przygodę z profesjonalnym 
dziennikarstwem. 
Uwierzyłem, że to 
możliwe. Dziś pracuję 
nad debiutancką książką 
reporterską.

PROSIMY O PRZESŁANIE MAILEM DO DNIA 31.10.2019:

1.  Formularza aplikacyjnego 
(do pobrania na: fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2020) 

2.  Prób własnej pracy dziennikarskiej: 
2 teksty (maks. 10.000 znaków każdy) lub 2 próbki w innym formacie: 
audio lub video (maks.10 minut), foto (maks. 10 zdjęć).

PROFIL IDEALNEGO KANDYDATA:

  jesteś studentką/-em

  lubisz pisać

  interesujesz się tematami 
polsko-niemieckimi i wydarzeniami 
w twoim regionie

  masz za sobą pierwsze 
doświadczenia w pracy 
dziennikarskiej

OFERUJEMY: 

  doświadczenie zawodowe

  możliwość publikacji tekstów za 
wynagrodzeniem na stronach Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz 
Polsko-Niemieckich Dni Mediów

  kontakt z kolegami po fachu 
i uznanymi dziennikarzami

  program dla alumnów 


