◂ Spirala 20-letne preteklosti PRSS
Ljubljana, 23. november 2010
je zavrtljajem navkljub čvrsta, jasna in smela
Programska konferenca ob 20-letnici
društva
odnose z javnostmi
in seSlovenskega
nezadržno vzpenja
višje inza
višje.
Odpira širok razgled, ki obeta
strokovno prihodnost.
Razvojne smernice strokebogato
za odnose
z javnostmi v Sloveniji
V zadnjih nekaj letih se je v Sloveniji izrazito povečalo zanimanje za gradnjo profesionalne kariere
na področju svetovanja in izvajanja odnosov z javnostmi. S stroko se tako srečujejo posamezniki
z najrazličnejšo temeljno izobrazbo in različnim razumevanjem pomena in vloge odnosov z javnostmi v družbi in torej različno stopnjo usposobljenosti za opravljanje profesionalne prakse.
Slovenski strokovnjaki za odnose z javnostmi, združeni v Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), ob 20-letnici društva ugotavljamo, da je za nadaljnji uspešni razvoj stroke in društva
treba urediti poklicno standardizacijo in certificiranje poklica ter izboljšati podlage za profesionalno
prakso odnosov z javnostmi v Sloveniji. Člani PRSS se strinjamo, da so za nadaljnji razvoj stroke
pomembne predvsem naslednje razvojne smernice:
1. V Slovenskem društvu za odnose z javnostmi se ne zavzemamo za klasično regulacijo poklica
odnosov z javnostmi, temveč za vzpostavitev meja, ki bodo branile ugled in prepoznavnost naše
stroke. Zato želimo začrtati takšne smeri razvoja prakse odnosov z javnostmi, ki bodo vzpostavljale njeno profesionalizacijo in standardizacijo ter pridobivanje na vrednosti pri naših delodajalcih
in širši družbi.
2. V društvu bomo preučili vpliv obstoječe zakonodaje in predpisov (oviranje/spodbujanje) za delo
na področju odnosov z javnostmi. V ta namen bo društvo ustanovilo projektno skupino za izboljševanje podlage za profesionalno prakso odnosov z javnostmi, ki jo bodo sestavljali ugledni člani
društva ter zunanji strokovnjaki.
3. Po zgledu drugih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj za odnose z javnostmi se zavzemamo za vzpostavitev sistema certifikacije poklica praktika odnosov z javnostmi. Certifikacija
naj bo prostovoljen proces in naj predstavlja zgolj strokovno verifikacijo usposobljenosti. V društvu
pa želimo, da bo certifikacija dolgoročno prepoznana kot primerjalna prednost praktikov odnosov
z javnostmi. Certifikacija praktika bo potekala v sodelovanju s pristojnimi ustanovami za poklicno
izobraževanje za VI., VII., VIII. in IX. stopnjo izobrazbe.
4. V društvu bomo hkrati posodobili ali/in oblikovali novi nomenklaturo in kriterije za doseganje poklicne certifikacije in z njimi uskladili priporočila za vrednosti storitev s področja odnosi z javnostmi.
V ta namen bomo oblikovali projektno skupino za oblikovanje novih priporočil, ki bodo skladna z
nomenklaturo in kriteriji.
5. Ugotovili in opredelili bomo tudi postopek, po katerem bomo lahko dosegli registracijo tudi samostojnih avtorjev na področju odnosov z javnostmi pri pristojnih organih in aktivnosti posledično
integrirali v usklajevanje predmetne zakonodaje.
6. V Slovenskem društvu za odnose z javnostmi se bomo zavzemali za vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja, ki bo praktike odnosov z javnostmi spodbujal k osebnemu in profesionalnemu
razvoju na področju teorije odnosov z javnostmi in prenašanja znanj in dobrih praks.

