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Финансиска помош на проекти во рамки на проектот:
„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на
демократските процеси во Македонија„
Спроведуван од Здружение за одржлив развој - Милиеуконтакт Македонија и Здружение на инженери за
животна средина – Развојна Програма
Референтен број на проектот: Europe Aid/155322/DD/ACT/MK

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ
Име на проектот: Архус за новинари
Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG-AH; 03-30/2-1
Вкупен буџет на проектот: 501.236,70 МКД; 8.159,19 EUR
Финансиско учество на Милиеуконтакт Македонија: 477.424,50 МКД; 7.763 EUR
Финансиско учество на Новинари за човекови права: 23.800,50 МКД; 387 EUR
Целни групи: Локални новинари со интерес за областа животна средина
Име на организацијата лидер на проектот: Новинари за човекови права
Новинари за човекови права е граѓанска организација основана во 1999 година, која
работи на развој на еколошка демократија и еколошката писменост и се залага за
реформи во животната средина, здравствената политика и човековите права. Нашата
мисија се заснова на почитување на човековите права од аспект на животната средина;
развој на еколошко новинарство и пристап до информации; интеграција на сиромашните
и маргинализираните во локалната заедница; посредување, застапување, иницирање и
извршување на континуирани социјални активности; едукација на младите за заштита на
животната средина и здравјето и со тоа нивно подготвување за активно учество во проекти
поврзани со животната средина и одржливиот развој.
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1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Општата цел на проектот е овозможување активно учество на локалните медиуми во
креирање на јавното мислење за процесите на креирање политики и донесување одлуки
за теми поврзани со животната средина.
Специфична цел 1: Едукација на локалните новинари и уредници за Архуската Конвенција
и правата и обврските што произлегуваат од истата

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ
Активност 1: Регрутирање на млади новинари или новинари енвироменталисти од
локалните медиуми
Активност 2: Дводневен тренинг за Архуска Конвенција со пријавените новинари
Активност 3: Работа со новинарите на 12 стории кои директно ги допираат принципите на
Архуската конвенција
Активност 4: Менторирање на стории и работа „peer to peer“ со одбраните новинари.
Активност 5: Објавување на сториите на порталите www.text.mk и на Новинска Еколошка
Агенција
Активност 6: Избор на најдобра сторија и доделување на награди за 3 најдобри стории

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Проектот почна на 15 јуни 2020 г. и ќе биде спроведен во рок од 6 месеци, до 15.12.2020
г.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Филип Спировски, претседател
Тел. 070/233 917
Мејл: spirovski@detstvo.org.mk
Новинари за човекови права,
Ул.Венијамин Мачуковски 2А-3/16, Скопје

