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Agenda inauguracji projektu

1. Przywitanie uczestników. Wprowadzenie 
2. Obywatelski monitoring debaty publicznej - przedstawienie najważniejszych 

założeń, celów, oczekiwanych rezultatów 
3. Kampania oraz działania edukacyjne - przedstawienie najważniejszych założeń, 

celów, oczekiwanych rezultatów 
4. Rekrutacja do obywatelskiego monitoringu debaty publicznej 
5. Czas na pytania i odpowiedzi 
6. Zakończenie 



Stowarzyszenie Demagog

Demagog to pierwsza polska organizacja fact-checkingowa. Od 2014 roku 
weryfikujemy wypowiedzi polityków, sprawdzamy obietnice wyborcze, walczymy

z fake newsami i dezinformacją. Dzielimy się wiedzą i edukujemy.

PORTAL DEMAGOG.ORG.PL AKADEMIA FACT-CHECKINGU

Przez ponad 6 lat działalności portalu, zespół 
wykwalifikowanych analityków zweryfikował 4,3 
tys. wypowiedzi osób publicznych i przygotował 

ponad 500 analiz i raportów, w tym artykuły 
obalające fake newsy.

Prowadzimy działania edukacyjne w ramach 
Akademii Fact-Checkingu. W warsztatach i 

prelekcjach dotyczących zjawiska fake news, 
dezinformacji oraz sposobów walki z fałszywymi 
informacjami wzięło udział do tej pory ok. 4 tys. 

uczniów i studentów, ok. 250 nauczycieli
i 70 seniorów w całej Polsce.



Stowarzyszenie Demagog już od ponad 6 lat zajmuje się podnoszeniem jakości 
debaty publicznej w Polsce. Kontynuując naszą dotychczasową działalności od 

01.2021-06.2022 będziemy realizować projekt “Fakty w debacie publicznej”.

Nasz nowy projekt realizowany w ramach grantu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy" , 
prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia 

i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie 

Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem 
Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Fakty w debacie publicznej



Kilka faktów na temat dezinformacji

● Technologia i polityka cyfrowa nie są w stanie nadążyć za 
tempem w jakim rozwija się dezinformacja.

● W związku z masową dezinformacją wokół pandemii COVID-19 
Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła termin infodemii.

● Infodemia stanowi zagrożenie nie tylko dla sfery 
informacyjnej, ale i zdrowotnej.

● Dezinformacja w kontekście medycyny i COVID-19 może mieć 
śmiertelne skutki.

● Dezinformacja wokół technologii 5G skutkuje przypadkami 
niszczenia infrastruktury krytycznej, co jest kolejnym 
zagrożeniem dla życia i zdrowia obywateli.



Tylko krytyczne myślenie uchroni nas przed dezinformacją!

Chcemy, aby debata publiczna i dyskusje 
prowadzone w internecie opierały się na faktach.

Wybór należy do Ciebie czy chcesz znać fakty, czy kreować 
rzeczywistość w oparciu o fałszywe informacje.
Dołącz do naszego projektu „Fakty w debacie publicznej” i 
promuj wiedzę i rzetelne informacje.



Co chcemy osiągnąć?

W ramach naszego projektu przez najbliższe 
18 miesięcy będziemy edukować i promować 
fakty. Chcemy dotrzeć z działaniami do ponad 
1 mln osób.

Razem z wolontariuszami będziemy weryfikować i promować 
informacje dotyczące najważniejszych tematów z życia 
każdego z nas. Stawiamy również na edukację, dlatego 
przeprowadzimy ogólnopolską kampanię edukacyjną oraz 
warsztaty.



Weryfikujemy informacje i uczymy o faktach



Obywatelski monitoring 
debaty publicznej



Działania fact-checkingowe

NASZ CEL 

● Chcemy zwiększyć kompetencje fact-checkingowe oraz 
zaangażowanie obywatelskie lokalnych liderów, 
aktywistów, osób, dla których przekazywanie 
rzetelnym informacji jest ważne.

● Chcemy przygotować zespół analityków do 
samodzielnego sprawdzania informacji i dostarczania 
ich lokalnym społecznościom.

● Naszym celem jest również zwrócenie uwagi opinii 
publicznej na problem fałszywych informacji w 
internecie.



Działania fact-checkingowe

DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIE?
Chcemy zaangażować do projektu min. 20 osób, które zdobyte umiejętności wykorzystają w 
swojej codziennej pracy.

●

Zapraszamy do współpracy z Demagogiem:
● lokalnych dziennikarzy, 
● aktywistów, 
● wolontariuszy z organizacji pozarządowych, 
● działaczy społecznych.



Obywatelski monitoring - efekty wspólnych działań

● Zaangażowanie obywatelskie w postaci monitoringu 
debaty publicznej oraz weryfikacji informacji. 

● Przeszkolenie min. 20 dziennikarzy lokalnych, 
aktywistów, i osób zainteresowanych poprawą jakości 
debaty publicznej w Polsce. 

● Stworzenie 300 analiz, które zostaną opublikowane na 
portalu demagog.org.pl ale również na platformach 
mediów lokalnych oraz innych organizacji aktywnie 
działających w debacie publicznej.



Obywatelski monitoring - etapy współpracy

Etap I | Rekrutacja do projektu  
                 24 marca - 16 kwietnia 2021 roku

Etap II | Szkolenie z fact-checkingu i przedstawienie założeń projektu
                 II poł. kwietnia

Etap III | Współpraca ze Stowarzyszeniem Demagog - monitoring      
debaty publicznej i weryfikowanie informacji

Od maja do grudnia 2021 roku



Obywatelski monitoring - rekrutacja

| Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odpowiedź na pytania

● Wejdź na stronę: https://demagog.org.pl/dolacz-do-nas/ 
● Wypełnij formularz, pamiętaj o przesłaniu deklaracji bezstronności, którą znajdzie przy formularzu
● Dołącz swoje CV, opisz czym się zajmujesz
● Odpowiedź na pytania:

○ Dlaczego chcesz dołączyć do projektu
○ Jak wykorzystasz współpracę z Demagogiem i zdobyte umiejętności w codziennej pracy?

Dołącz do projektu jeśli ważne są dla Ciebie fakty w przestrzeni publicznej. Jeśli chcesz 
kontrolować osoby publicznie. Jeśli jesteś aktywistą lub lokalnym dziennikarzem. A może, dopiero 
zamierzasz zajmować się fact-checkingiem lokalnym. 

Rekrutacja potrwa do 16 kwietnia, skontaktujemy się z wybranymi osobami.

https://demagog.org.pl/dolacz-do-nas/


Dlaczego warto?

● Dzięki projektowi “Fakty w debacie publicznej” Ty i Twoja 
organizacja dołączycie do sieci organizacji fact-checkingowej. Razem 
możemy więcej!

● Nasza organizacja jest certyfikowanym partnerem Międzynarodowej 
Sieci Organizacji Fact-Checkingowych. Chcemy dzielić się z Tobą 
wiedzą! 

● Twoje analizy będą publikowane na naszym portalu oraz w mediach 
społecznościowym! 



Edukacja



Akademia Fact-Checkingu

Kilka grup docelowych

● Uczniowie szkół podstawowych 
(kl. VII-VIII) oraz szkół średnich

● Studenci kierunków pedagogicznych

● Nauczyciele i edukatorzy

● Seniorzy



Akademia Fact-Checkingu

Różnorodne działania

● 50 warsztatów stacjonarnych i online,
z wykorzystaniem gry
Fakescape. Ucieknij fake newsom

● Cykl 5 webinariów

● Kampania edukacyjna z udziałem 
zaproszonych gości

● Rozwój kursów e-learningowych 



Podcasty Demagoga

Przed nami 30 rozmów w ramach podcastu Demagoga!

Do rozmowy zaprosimy ekspertów, dziennikarzy i fact-checkerów, którzy pomogą nam zrozumieć istotę 
dezinformacji. Będziemy rozmawiać o fałszywych informacjach. O tym kto i w jaki sposób tworzy fake news 
oraz dlaczego nieprawdziwe informacje są zagrożeniem dla zdrowia i procesów demokratycznych. Podcast 
Demagoga to również odpowiedź na pytanie, jakie są fakty oraz jak uchronić się przed manipulacjami w 
sieci.



Jak dołączyć do projektu?



Jak dołączyć do projektu?

Zostań patronem medialnym projektu oraz pomóż nam dotrzeć z 
kampanią edukacyjną do jak największej grupy odbiorców.

Weź udział w szkoleniu i dołącz do zespołu obywatelskiego 
fact-checkingu.

Poinformuj o naszych działaniach swoich bliskich, czytelników, Twoje 
lokalne środowisko. Udostępnij informację w mediach 
społecznościowych!



Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach?

Skontaktuj się z nami!

Marcel Kiełtyka, nasz specjalista od komunikacji, chętnie 
odpowie na wszystkie pytania, prześle materiały i opowie o 
projekcie!

Napisz do niego na adres marcel.kieltyka@demagog.org.pl




