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ПОВИК ЗА ИЗБОР бр. 02/20 

на локални медиуми кои ќе добијат менторска поддршка 

 

За потребите на проектот „Поттикнување на граѓанскиот активизам за следење и известување на 

незаконито постапување на локалната самоуправа“ (Boosting Citizens’ Activism to Monitor and Report 

Unlawful Conduct of Local Administration), Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ 

од Скопје објавува Повик за избор на локални медиуми кои ќе добијат менторска поддршка. 

Услови кои треба да ги исполнуваат избраните субјекти: 

- Да имаат спроведувано новинарски активности на териториите на Скопје, Битола, Струга, 

Тетово и/или Штип или односниот плански регион; 

- Да имаат искуство во работата од најмалку две години;  

- Да имаат подготвувано стории на теми поврзани со борба против корупција, граѓански 

активизам, како и прашања поврзани со работата на локалните институции за што треба да 

достават доказ (линк од стории и сл.).  

Форматот на медиумот може да биде телевизија, радио, интернет портал, весник и слично.  

Менторската поддршка трае три месеци и предвидено е да започне од 1 март 2020 година. 

Локалниот медиум ќе добие посебно определен ментор кој ќе изготви анализа на работата на 

медиумот со препораки за подобрување на работата и зајакнување на капацитетите за известување 

за прашања од локално значење. Менторската поддршка ќе се остварува преку средби и Skype 

состаноци.  

Медиумот заедно со менторот ќе подготви и објави најмалку три стории за теми поврзани со 

корупција, граѓански активизам и функционирањето на локалните институции, вклучувајќи ги и 

наодите и препораките кои ќе произлезат од овој проект. Надоместот за подготвување на сториите 

изнесува 220 американски долари (во бруто износ) по избран субјект. Планирано е сториите да 

бидат објавени на македонски јазик и/или на албански јазик.  

Начин на пријавување: Заинтересираните кандидати/медиуми треба електронски да достават 

кратка биографија на номинираното лице како и доказ за претходно објавени стории на 

isie@mail.org. Наслов на пораката „пријава за повик бр.02/20“. Рок за апликација: 1.2.2020 година 

до 16 часот.  

Проектот е поддржан од страна на Амбасадата на САД во Северна Македонија. 
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