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Poštovane kolegice i kolege, članice i članovi Ogranka slobodnih novinara,
ovim vam putem svima želim predložiti načine rješavanja nekih od naših brojnih
problema, lišena ikakve zablude kako su ista najbolja - samo sam dovoljno odvažna da vam
ih iznesem svima na sud, unaprijed zahvalna na svim eventualnim kritikama i reakcijama.
Sa osobnom odbojnošću prema floskulama i nerealiziranim idejama, ovdje želim sročeno
iznijeti neke od, po mom viđenju, primarnih problema te njihovih prijedloga rješavanja.
Svakako želim istaknuti kako sve konkretne aktivnosti na putu rješavanja problema vidim
isključivo kroz angažiran rad svih članova Ogranka, unutar osobnih mogućnosti i želja
svakog pojedinog člana. Moji prijedlozi utemeljeni su u mom stavu kako se za naš status
neće izboriti nitko izuzev nas samih, kako vrijeme od analize problema do njegovog
rješavanja treba biti što kraće i lišeno ikakvih samoobmana kako je "netko drugi" kriv kako se mi sami postavimo, tako će nam i biti.
PROBLEM, ANALIZA, RJEŠENJE
Primarnim problemom svakako smatram status slobodnih novinara koji svojim radom,
odnosno davanjima putem poreza, prvenstveno plaćaju sustav a ne sebe.
Tragom poboljšanja statusa, pristup i rješavanje vidim na slijedeći način;
- komunikacija sa svim članovima putem ankete i osobnim razgovorom kako bi se utvrdio
sve i jedan segment koji utječe na nezadovoljstvo
- izrada nacrta prijedloga i rasprava o istome sa članovima Ogranka

- usvajanje svih prethodno iskomuniciranih prijedloga
- kontinuiran beskompromisan pritisak prema Ministarstvu kulture, Ministarstvu financija,
Vladi RH i Saboru za stvaranjem zakonskih okvira po usvojenom nacrtu rješenja statusa
slobodnih novinara u RH
Autorska prava su uvijek aktualna tema i problem i vidim povećanje naknade kao temeljni
izvor prihoda, uz honorar. U komunikaciji sa DZNAP-om i članovima Ogranka, osjetno
poboljšanje vidim kao rezultat procesa;
- komunikacije sa DZNAP-om i članovima Ogranka putem ankete
- izrada nacrta prijedloga kategorizacije, bodovanja i naplate autorskih djela
- usvajanje prijedloga
- kontinuiran beskompromisan pritisak prema nadležnim institucijama za što bržim
usvajanjem svih zahtjeva članova Ogranka
Jednakom procedurom vidim rješavanje i drugih problema slobodnih novinara kao što su
stambena pitanja (putem povlaštenih stambenih kredita, dodjele gradskih i državnih
stanova u trajno korištenje), zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje, izrada
nacrta prijedloga za benificirani radni staž, povlašteni uvjeti za sklapanja polica životnog
osiguranja, veći popust za vozne karte svih prijevoznih sredstava, nabavku stručne i
ostale literature (ugovaranje direktno sa nakladnim kućama) te sve što sami članovi
Ogranka trebaju kao alat pomoći u svom radu.
VIZIJA
Koliko god, možda, djelovalo idealističkim ili nadrealnim moje viđenje puta ustoličenje
statusa slobodnih novinara - nije nemoguće. Sa velikom voljom, iza koje stoji nepopustljiva
mi upornost, svoj angažman unutar Ogranka slobodnih novinara vidim isključivo kao
priliku da u što kraćem vremenskom razdoblju proaktivno djelujem kako sam navela, a
kako bih status slobodnih novinara dovela do pozicije koje mu pripada - zaštićen,
financijski neovisan i povlašten spram rada novinara u redakcijama.
Unutar HND-a raspolažemo portalom čiji prostor itekako treba koristiti na način da
postane mjestom gdje se svi članovi mogu predstaviti te ostvariti mogućnost lakšeg
sklapanja novih poslova.
Upoznavanje sa alatima koji nam olakšavaju rad, pravovremene informacije o
edukacijama, otvorenim natječajima za potporu, ostvarivanje kontakata sa kolegama iz bilo
kojih zemalja i redakcija, povezivanje sa slobodnjacima van Hrvatske te brojne ideje o
medijskim kampanjama, istraživanjima i analizama - sve to dijelom je mojih ideja na putu
rješavanja svih problema koje naša struka trpi.
Za kraj, svakako želim istaknuti kako apsolutno najveći doprinos rješavanju svih zadaća na
putu podizanja kvalitete uvjeta rada i ugleda struke vidim upravo u svakome od vas i u
vašim budućim angažmanima, koga god za predsjednika Ogranka slobodnih mi izabrali.

I hvala vam na tome unaprijed, svima.

