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Здружението Центар за разво� на медиумите на
заедниците „МЕДИУМ“ е со седиште во Гостивар и работи
во полето на разво�от на професионалните вештини на
новинарите, �а поддржува неформалната едукаци�а 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 специjализирани обуки за
односи со �авноста за претставници на граѓанското
општество, организации, за единиците на секторот на
локалната самоуправа и бизнис.

Покра� фокусот на новинарството, МЕДИУМ е активна и на
полето на разво�от на граѓанскиот сектор и промовирање
на концептот на доброто владеење. Фокусот на
интервенции е насочен кон jакнење на меѓуетничките
односи помеѓу заедниците, промоци�а на правата на
жените, а става акцент и на анти-корупциските практики и
иницира интеринституционална соработка. Раководството
на здружението е составено од претседател и тро�ца
членови, а членството е од мешан етнички состав.

 

МЕДИУМ во текот на 2019 година своите капацитети и
експертиза ги вложи во подобрување на вештините на
младите луѓе и образовниот кадар за медиумска
писменост и критичко разбирање на медиумските
содржини, како и поттикнување на добри практики и
�акнење на �авната свест за штетноста од
манипулативните и пропагандистички информации
преку реализаци�а на медиумски кампањи, МЕДИУМ
исто така даде особен придонес и за вмрежување на
граѓанскиот со новинарскиот сектор, подобрување на
професионалноста на новинарите од етничките
заедници, како и во продукци�а на истражувачки
новинарски стории се со цел да �а поддржи
заедничката борба против корупци�ата. 
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ШТО  ЈА  ОБЕЛЕЖИ  2019  ГОДИНА?

ЗА  МЕДИУМ



Проект: 
„Биди и ти

МИП
генерација“

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  НА
ПРОЕКТИ

Проект: 
„Заедно во

борба против
корупцијата“
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Проектот „Биди и ти МИП генераци�а“ е финансиски поддржан од
Европската уни�а ,  а се имплементира во рамки на проектот „Со
критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ ,

спроведуван од Фондаци�ата Метаморфозис и Евротинк – Центар за
европски стратегии .  Проектот беше спроведен во временска рамка
од 8 месеци ,  а преку имплементаци�ата се делуваше на
подобрување на вештините за медиумска писменост на младите
луѓе и на образовниот кадар од Полошкиот регион .  Тргнува�ќи од
фактот дека  со дигиталната технологи�а се поддржуваат различни
текови на информации кои многу лесно се трансформираат во
извртена слика или дезинформаци�а ,  фокусот на специфичната цел
на проектот водеше кон подигнување на свеста на пошироката
�авност за медиумска писменост за активно учество и делување во
демократските процеси .

МЕДИУМ ја промовира
медиумската писменост 

БИДИ И ТИ МИП ГЕНЕРАЦИЈА
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12
ЗАЈАКНАТИ ВЕШТИНИ НА ДВАНАЕСЕТ ПРОФЕСОРИ ОД 4 

СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД ПОЛОШКИ РЕГИОН

Активност: 

Работилница со образовниот кадар за подобрување на

вештините за медиумска писменост
Вкупно 12 професори , односно по тро�ца професори од 4 општински средни
училишта во Гостивар беа вклучени и се запознаа со основните концепти и
принципи на медиумската писменост , дезинформации , пропаганда и спин ,

информациски нарушувања и верификаци�а на факти , како и со
претставувања , предрасуди и стереотипи во медиумите .

Одлично ниво
83%

Многу добро ниво
17%

ПОСТИГНУВАЊА

Знаење за
медиумска

писменост по
спроведување на

работилница
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Одлично ниво
71%

Многу добро ниво
20%

Задоволително ниво
9%

40
ЗАЈАКНАТИ ВЕШТИНИ НА ЧЕТЕРИЕСЕТ СРЕДНОШКОЛЦИ ОД

ЧЕТИРИ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД ПОЛОШКИ РЕГИОН

Активност: 

Работилници со младите од проектните училишта за

подобрување на критичкото разбирање на медиумските

содржини
Младите се здоби�а со знаења за справување со визуелните дезинформации
и преку практични примени ги осознаа алатките кои помагаат при
утврдување кои од содржините се фабрикувани или менувани . Исто така ,

тие имаа можност за анализирање на новинарски вести се со цел самите да
препознаат и да утврдат какви информациски нарушувања посто�ат .

Воедно , сите млади беа информирани за онла�н обврските кои се должност
на секо� човек , како и опасностите кои се шират низ интернет просторот .

Знаење за
медиумска

писменост по
спроведување на

работилница
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8  МЛАДИНСКИ  МИП
ТЕКСТОВИ  ОБЈАВЕНИ

НА  ЛОКАЛНАТА
ТЕЛЕВИЗИЈА  ТВ  ГЛОБИ

Активност: 
Менторски работни средби
соучениците
Вкупно 8 млади се приклучи�а кон
програмата за медиумска писменост
и беа поддржани за изработка на
МИП текст. 

4  ОБЈАВЕНИ  МИП  СТАТИИ
ЗА  ПОТТИКНУВАЊЕ  НА
КУЛТУРА  НА  КРИТИЧКО

РАЗБИРАЊЕ

Активност: 
Изработка на МИП статии за
поттикнување на култура на
критичко размислување 
Вкупно 4 граѓански активисти и
новинари изработи�а МИП статии преку
кои се вли�аеше врз поттикнување на
културата на критичко размислување и
едукаци�а на пошироката �авност за
штетното вли�ание на медиумските
дезинформации.

ИЗРАБОТКА НА МИП
ТЕКСТОВИ И СТАТИИ

Сите МИП текстови и статии се
достапни на македонски и
албански јазик и се објавени на
веб и фејсбук страницата на
МЕДИУМ, како и на фејсбук
страницата на медиумскиот
партнер ГЛОБИ.
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Подигнување на свеста на
пошироката јавност за
медиумска писменост

21 .714  ГРАЃАНИ
ИНФОРМИРАНИ  ЗА

МЕДИУМСКА
ПИСМЕНОСТ

Активност: 

Продукција на ТВ спот со

едукативно-информативен

карактер „Зошто е важна

медиумската писменост?“ 
Преку продукци�ата на ТВ спотот ко�
беше об�авен на соци�алните мрежи и
на ТВ Глоби огромен бро� на граѓани
беа информирани за медиумската
писменост и не�зината важност.

      900  ПУБЛИКАЦИИ
ДИСТРИБУИРАНИ  ДО
ПОШИРОКАТА  ЈАВНОСТ

Активност: 
Печатење на публикација
(компилација од сите МИП
содржини).
Публикаци�ата беше десиминирана до
сите засегнати страни и помогна за
распознавање на медиумските
дезинформации и манипулации од
вистинските вести.  

Биди и ти 
МИП генерација 8



ЗАЕДНО ВО БОРБА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈАТА

„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 јавни
институции на национално и локално ниво, а со цел откривање и
разобличување на коруптивните практики.

МЕДИУМ Е АКТИВНО ВКЛУЧЕН ВО
БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА
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нерационално трошење на �авните
пари;

непотизам и клиентелизам;

функционалност и успешност на
институциите;

постапки за отуѓување на градежно
зем�иште;

приватизаци�а, денационализаци�а и
експропри�аци�а.

АКТИВНОСТ: Поддршка во
изработка на истражувачки

стории
Со спроведување на оваа иници�атива
беа об�авени истражувачки стории во
областите на:
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МЕДИУМ дава особен придонес во развој на
професионалните вештини на новинарите

новинари обучени за
истражувачко
новинарство

70

граѓани информирани 

за штетноста од
коруптивните практики
преку онла�н кампања

12.962

Преку спроведените обуки за
истражувачко новинарство беа
за�акнати капацитети на новинарите
и граѓанските активисти, во
мониторирање и детектирање, како и
известување за корупци�ата.

АКТИВНОСТ:
ОБУКИ ЗА ИСТРАЖУВАЧКО

НОВИНАРСТВО

Преку ПР кампањата МЕДИУМ
успеа да �а подигне свеста на
голем бро� граѓани за коруптивни
практики и де�стви�а.

АКТИВНОСТ:
ПР МЕДИУМСКА

КАМПАЊА ЗА БОРБА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА 
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За да им се олесни работата на новинарите,

посебно при стории што се поврзани со
корупциски активности, беше изработен
речник-поимник за истражувачко
новинарство.Правниот речник/поимник за
корупци�а за истражувачко новинарство
содржи 139 дефиниции за правни поими и
фрази од македонското законодавство со
кои се соочуваат новинарите во
секо�дневното следење настани или
известувања. Воедно, истиот е добра алатка
ко�а им служи на новинарите во нивната
работа и во процесот на истражување на
корупциски активности. Речникот/
поимникот има улога и на инструмент за
доближување на правните поими до
новинарската фела, за полесно разбирање
и нивна употреба во продукци�ата на
истражувачко известување и стории од
областа на антикорупци�ата.

Мониторинг беше направен преку
следење на централните вести на 5

национални телевизии МТВ 1, МТВ 2,

Сител, Телма и Алсат-М во поглед на
известување за корупци�а. Резултатите
од мониторингот, како и сознани�ата
добиени во рамки на квалитативната
анализа упатуваат на заклучокот дека во
поглед на известувањето за корупци�а
посто�ат големи сличности во темите и
начинот на ко� се известува помеѓу
телевизиите. Иако апсолутниот бро� на
прилози за корупци�а не е мал, во рамки
на известувањето доминираат вести
каде се пренесуваат информации без
посеопфатна анализа. Бро�от на анализи
е исклучително мал, а главно се
застапени во известувањето од медиуми
кои имаат и посебни програми за
истражувачко новинарство.

Активност:
Мониторинг на централните

вести на 5 национални
телевизии

Активност:
Изработка на правен речник за
со правни поими за олеснување

на работата на новинарите
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Ово� извешта� е подготвен во рамки на проектот „Мултимеди�ална
МЕДИУМска Транспарентност“ ко� го спроведува Центар за разво� на

медиумите на заедниците МЕДИУМ, а ко� е дел од Програмата „Одржливо
граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“

ко�а �а спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка
(МЦМС), Балканската мрежа за разво� на граѓанското општество (БЦСДН) и

Центарот за информирање, соработка и разво� на граѓанските
организации од Словени�а (ЦНВОС)“. Мислењата што се изразени овде им

припаѓаат на авторите и не ги одразуваат ставовите на МЦМС и
Европската Уни�а.“


