
          

Polsko-Niemieckie Stypendium 2021 
„Energia i Klimat“ 

od października do grudnia 2021 
 

 
Stowarzyszenie „Międzynarodowe Programy Dziennikarskie“ (IJP) ogłasza nabór zgłoszeń 
do Programu Stypendialnego dla dziennikarzy, którzy chcą przez sześć do ośmiu tygodni 
poświęcić się pracy nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z energią i zmianami 
klimatu na stażu w renomowanych mediach w Niemczech.  
 
W obecnej edycji Programu Stypendialnego dla dziennikarzy weźmie udział 10 osób z  
                         

Polski i Niemic 
 
Cele i założenia programu stypendialnego 
 
IJP oferuje jako stowarzyszenie użyteczności publicznej programy stypendialne 
adresowane do młodych dziennikarzy z Polski i Niemiec oraz z ponad 40 innych krajów i 
regionów świata, takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, Europa Północna i kraje 
bałtyckie, Wielka Brytania, Europa Północna i kraje bałtyckie, Wielka Brytania, państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej, Holandia, Turcja, Ameryka Łacińska, Azja Wschodnia, 
Rosja, Afryka Południowa i Bliski Wschód. 
Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju goszczącego z perspektywy 
korespondenta zagranicznego, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz wymianę 
doświadczeń.  
Uczestnicy Programu Stypendialnego IJP będą mieli możliwość poszerzać wiedzę na 
interesujące ich tematy, pracować nad nimi samodzielnie jak i w międzynarodowym 
środowisku oraz pogłębić specjalizację w zakresie klimatu i energii. Dziennikarze zostaną 
także zaproszeni do zapoznania się w czasie pobytu stypendialnego z realizacją 
transgranicznego projektu współpracy dziennikarskiej nad pogłębionym materiałem na 
wybrany wspólnie temat. 
 
 
Przebieg programu stypendialnego 
 
Program Stypendialny IJP inauguruje tematyczne seminarium wprowadzające  
(przewidziane jest ono w połowie wrzesień 2021 r.). Potem zagraniczni stypendyści udają 
się do wybranych redakcji renomowanych mediów. W tym samym czasie niemieccy 
dziennikarze goszczą w redakcjach mediów jednego z ww. krajów. Stowarzyszenie IJP 
wybiera miejsca stażu w porozumieniu ze stypendystami, biorąc pod uwagę ich 
zainteresowania i kwalifikacje. Zagraniczni dziennikarze gościnnie uczestniczą w pracy 
niemieckich redakcji oraz realizują własne materiały i przesyłają je jako korespondencje 
do redakcji w swoim kraju. Podczas trwającego od sześciu do ośmiu tygodni stażu 
uczestnicy Programu IJP bliżej poznają goszczący ich kraj, nawiązują osobiste kontakty z 
koleżankami i kolegami po fachu za granicą oraz pogłębiają wiedzę w zakresie klimatu i 
energii. 
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Na trzydniowym seminarium końcowym (przewidzianym w połowie grudnia  
2021 r.) stypendyści zostaną poproszeni o przedstawienie sprawozdania (3 strony) 
podsumowującego doświadczenia ze stażu odbytego za granicą oraz o przekazanie 
zrealizowanych w tym czasie materiałów dziennikarskich. 
 
Wszystkich stypendystów zachęca się do utrzymywania kontaktów nawiązanych w czasie 
odbywania stażu zagranicznego z grupą absolwentów Programu Stypendialnego IJP z 
Niemiec i w ponad 40 innych państw.. 
 
Dziennikarze otrzymują jednorazowo stypendium w wysokości 3 800 euro na pokrycie 
kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania. Dodatkowe koszty pokrywają sami 
uczestnicy. 

 
Nabór wniosków o stypendia 
 
O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze z ww. krajów – etatowi redaktorzy oraz 
dziennikarze niezależni redakcji środków masowego przekazu takich jak prasa, radio, 
telewizja i media elektroniczne.  
Nie jest wymagana znajomość języka kraju goszczącego stypendystów. Aplikujący 
dziennikarze muszą wykazać się niezbędnym do wykonywania pracy dziennikarskiej 
poziomem zaawansowania w języku angielskim, który należy udokumentować.  
 
Termin składania aplikacji upływa 31. lipca 2021 roku. 
 
Jeśli program nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z powodu kryzysu wywołanego 
Covid-19 lub odbędzie się w późniejszym terminie, aplikacje zachowają ważność. 
Wnioskodawcy zostaną poinformowani o zaistniałych zmianach. 
 
Do wniosków o stypendium należy załączyć: 
 
▪ życiorys napisany w formie tabelarycznej,  
▪ opinię redaktora naczelnego lub kierownika działu o kandydacie do stypendium 
zawierającą poparcie dla składanej aplikacji, 
▪ cztery próbki materiałów tekstowych (dziennikarze telewizyjni i radiowi 
są proszeni o sporządzenie wyczerpującej listy swoich najlepszych materiałów). 
We wniosku należy podać dwa preferencyjne media lub kraje związkowe/miasta, gdzie 
stypendysta chciałby odbyć staż 
 
Prosimy o przesłanie zgłoszeń ze wszystkimi wymaganymi materiałami aplikacyjnymi w 
pliku PDF w formie elektronicznej do 31. lipca na adres: fischer@ijp.org. 

 
Stypendystów wyłoni do 13. sierpnia 2021 Jury na podstawie przesłanych aplikacji. 
Zaskarżanie decyzji Jury na drodze prawnej z góry jest wykluczone.  

 
Dane kontaktowe w sprawach o stypendium 
 
Pytania dotyczące programu lub aplikacji należy kierować do pani: Claudia Fischer. Adres 
poczty elektronicznej: fischer@ijp.org 
 
 
Stypendium dla dziennikarzy jest finansowane przez EUKI (European Climate Initiative) i 
realizowane we współpracy z CLEW (Clean Energy Wire). 
 

 


