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Ниту еден проблем со којшто се соочува човештвото,  

не може да биде решен без пристапот до информации. 
- Кристоф Делоир, Репортери без граници 

 
 

Здружението Центар за развој на медиумите на заедниците „МЕДИУМ“ е со 
седиште во Гостивар и работи во полето на развојот на професионалните вештини на 
новинарите, ја поддржува неформалната едукација на новинари и нуди можности за 
нивно вмрежување. Исто така, обезбедува професионални образовни програми во 
областа на новинарството, истражување, следење и анализа, а воедно спроведува и 
специјализирани обуки за односи со јавноста за претставници на граѓанското општество, 
организации, за единиците на секторот на локалната самоуправа и бизнис.  

 
Покрај фокусот на новинарството, МЕДИУМ е активна и на полето на развојот на 

граѓанскиот сектор и промовирање на концептот на доброто владеење. Фокусот на 
интервенции е насочен кон јакнење на меѓуетничките односи помеѓу заедниците, 
промоција на правата на жените, а става акцент и на анти-корупциските практики и 
иницира интерсекторска/ интеринституционална соработка. Раководството на 
здружението е составено од претседател и тројца членови, а членството е од мешан 
етнички состав. 
 

МЕДИУМ во текот на 2018 година своите капацитети и експертиза ги вложи во 
промовирање на медиумска писменост во онлајн медиумите, поттикнување на добри 
практики и јакнење на јавната свест за штетноста од манипулативните и 
пропагандистички информации преку реализација на медиумски кампањи, вмрежување 
на граѓанскиот со новинарскиот сектор, подобрување на професионалноста на 
новинарите од етничките заедници, како и во продукција на истражувачки новинарски 
стории се со цел да ја поддржи заедничката борба против корупцијата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИУМ -  
Имплементација на 

проекти 

„Нови медиуми за 
стари предизвици“ 

„Заедно во борба 
против корупцијата“ 
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СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ: 

 
 
 
 
 

 
 
 
„Нови медиуми за стари предизвици“ е проект, финансиски поддржан од грантовата 

шема на Цивика Мобилитас за Акциски грантови Реф. Бр. ЦМ-АКТ-03. Проектот беше 
спроведен во временска рамка од 15 месеци, а преку имплементацијата се делуваше на 
подобрување на професионалноста на онлајн медиумите во четирите проектни региони: 
Полошки, Скопски, Југозападен и Североисточен регион. Тргнувајќи од фактот дека 
медиумската писменост мора да биде инкорпорирана во интернет просторот којшто 
навистина е подложен на манипулативност, фокусот на специфичната цел на проектот 
водеше кон подобрување на капацитетите на онлајн медиумите при пласирање на 
новинарски содржини до јавноста.  
 

Сумирано, со имплементацијата на проектните активности, наведени се клучните 
постигнувања: 
 
 Извршена проценка на капацитетите на вкупно 15 онлајн медиумите од 

проектните региони и на соработката со граѓанскиот сектор преку анкетни 
прашалници; 
 

 Мониторинг и анализа на пласирана содржина преку вкупно 14 онлајн медиуми од 
проектните региони; 

 
 Подобрени капацитети на 31 лице, т.е.  уредници, новинари и волонтери од 

проектните региони кои работат во областа на онлајн новинарството; 
 
 Размена на идеи, ставови и добри практики преку организирање на 4 тркалезни 

маси на тема: „Како подобро да се искористат капацитети од соработката помеѓу 
онлајн медиумите и граѓанските организации во обработката на теми од интерес 
на граѓаните“ со вкупно 87 претставници на граѓански организации и новинари на 
онлајн медиуми; 

 
 Изработка на прирачник за подобрување на состојбите со веб порталите од 

проектните региони; 
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 Изработени 3 истражувачки стории со фокус на начините, случаите и мотивите за 
манипулација, како и за предизвиците со кои се соочуваат уредниците и 
новинарите од веб порталите опфаќајќи ги проектните региони; 

 
 Спроведување на завршна национална конференција на тема „Онлајн медиумите и 

слободата на говор во македонското општество“ со вкупно 40 учесници 
(претставници од медиуми и граѓански организации, студенти по новинарство и 
односи со јавноста).  

 
Секое клучно постигнување на организацијата преку имплементацијата на проектот 

придонесе кон промовирање на соработката со други актери на граѓанското општество 
(медиумите), а воедно придонесе и кон адресирање на проблемите, потребите и 
приоритетите на конституентите на заедницата. Исто така, преку спроведените 
иницијативи се влијаеше кон подобрување на состојбата во која се наоѓаат онлајн 
медиумите. Како важен фактор во рамки на имплементацијата на проектот е 
вмрежувањето на граѓанските активисти со новинарската фела (уредници, новинари, 
репортери) за ангажирање во општествена акција преку која со интерактивно дебатирање 
се искажуваа потребите за соработка меѓу граѓанските организации и онлајн медиумите.  

 
Воедно, преку самото вмрежување се зајакна и поврзаноста мегу овие две засегнати 

страни, а споделените идеи беа појдовна точка за подобрување на соработката која 
навистина значително влијае врз работењето на граѓанските организации и онлајн 
медиумите за заедничка општествена кауза. Исто така, преку акцијата на МЕДИУМ беше 
разбудена свеста на новинарите дека со брзиот развој на технолошкото општество, онлајн 
медиумите имаат тенденција и услови за да играат клучна улога во креирањето на јавното 
мислење. Со имплементацијата на проектот, новинарите се здобија со потребното 
знаење, а воедно се влијаеше и врз развивањето на свеста за почитување на 
новинарскиот кодекс и законската рамка, како и практикување на саморегулација на 
протокот на информации. Размената на ставови и мислења, дискусиите и добрите 
практики, како и соработката со граѓански организации низ текот на имплементација на 
активностите, придонесоа кон унапредување на состојбите со онлајн медиумите. 
 

 
„Заедно во борба против корупцијата!“ е финансиски поддржан од Делегација на 

Европската Унија, во рамки на програмата „IPA Civil Society Facility and Media Programme 
2016 – 2017 – Support to Civil Society Organization’s under the Civil Society Facility Action 
2016-2017. Проектот го имплементира Центар за Истражувачко новинарство СКУП, во 
партнерство со Центарот за развој на медиуми во заедницата МЕДИУМ и Институт за 
човекови права ИЧП. Проектот се спроведува во временска рамка од 40 месеци, а 
активностите се сè уште во тек. Акцијата на проектот е насочена кон зајакнување на 
граѓанските организации и медиумите да бидат „чувари“ на работата на државните и 
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јавни институции на национално и локално ниво, а со цел откривање и разобличување на 
коруптивните практики.  
 
Сумирано, преку имплементацијата на проектот, наведени се досегашните клучни 
постигнувања: 
 
 Зајакнати капацитети на новинарите и граѓанските активисти, во мониторирање и 

детектирање на корупцијата, како и известување за неа; 
 

 Подобрување на амбиентот во македонските национални телевизии за продукција 
и емитување на истражувачки стории; 

 
 Подобрена фактографска обработка на податоците која покажува коруптивни 

практики на јавни функционери; 
 
 Зголемена продукција на истражувачки стории од страна на локални медиумски 

работници во областа на (анти)корупцијата; 
 
 Зајакнати и препознатливи граѓански организации како кредибилни актери во 

процесите за борба против корупцијата;  
 
    Подигната свест за коруптивни практики.  
 

Секое клучно постигнување преку имплементацијата на проектот кој е сè уште во тек ќе 
придонесе за унапредување на доброто владеење на правото, а воедно ќе влијае и врз 
зајакнувањето на граѓанскиот активизам и капацитетите на новинарите да се борат против 
корупцијата која е навлезена во сите сфери од општеството. 
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ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ: 
 
 

Адреса на седиштето: Бул. Браќа Гиновски бр. 61 Гостивар 
Телефонски број: 071 709 099 

Електронска адреса: community.mediadev@gmail.com 
Веб-страница: http://mediumcenter.mk/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Medium-Gostivar-1274219532642741/?ref=br_rs 
 

 
 
 


