ЕВРОТИНК е невладина, непрофитна, неполитичка, тинк-тенк организација основана во
септември 2002 година. ЕВРОТИНК го поддржува пристапувањето на Северна
Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку професионална обука и
советување, развој на јавни политики засновани на докази, регионална соработка и
застапување за промени. ЕВРОТИНК објавува:

ПОВИК ЗА ТРЕНИНГ НА НОВИНАРИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ЕВРОПСКАТА
ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЕВРОТИНК објавува повик за новинари кои ќе учествуваат на тренинг за известување во
однос на ЕУ интеграциите на Република Северна Македонија.
Основна цел на интервенцијата е да придонесе кон подигнување на свеста на јавноста
во поглед на ЕУ пристапувањето на земјата и кои се придобивките од тоа. Главна цел на
обуката за медиуми е да се зајакне капацитетот на медиумите во Република Северна
Македонија во однос на процесот на ЕУ интеграциите, и да се потенцира значењето на
овој процес за обичните граѓани преку обезбедување тренинг од страна на искусни и
истакнати експерти и новинари кои се специјализирани во процесот на интеграциите во
ЕУ. Избалансираното и детално покривање на процесот е еден од предусловите за да се
обезбеди ширење на релевантни и квалитетни информации за јавноста.

ШТО НУДИМЕ
✔ Уреднички сесии кои се осмислени да ги градат и да ги зајакнат вештините на
медиумските професионалци.
✔ Зголемување на способностите на новинарите да ги разберат основите на
одлучувањето на ЕУ.
✔ Охрабрување на учесниците да го зголемат опфатот на ЕУ со практичен пристап
за идентификување на релевантни елементи и извори на информации, податоци
и видеа.
✔ Темите што ќе бидат покриени за време на обуките вклучуваат: технички процес
за ЕУ интеграција, различни аспекти на заедничките политики на ЕУ, придобивки
од договорите за асоцијација и предизвикот на транспарентноста на процесот на
интеграција.

✔ Избраните новинари ќе учат од искусни медиумски практичари, искусни експерти
за ЕУ интеграции и владини претставници, како и директни учесници во процесот
на интеграција.
✔ Авторите и медиумите со најдобри објавени стории за ЕУ интеграции ќе бидат
наградени.
Обуката ќе биде спроведена во периодот од 12 до 15 ноември 2020, во хотел Манастир,
Берово, согласно протоколите и сите мерки на заштита предвидени од Владата на
РСМ. До редакциите ќе биде испратен допис за регулирање на отсуството на
пријавените новинари. Сите трошоци за обуката ги сноси ЕВРОТИНК.

НАЧИН И РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ

За да се пријавите, пратете го Вашето CV, како и сторија/прилог/интервју поврзано со
европските интеграции на Република Северна Македонија. Пријавите се праќаат по
електронски пат на info@eurothink.mk со назнака: Повик за тренинг на новинари.
Изборот ќе се врши по принципот “прв пријавен, прв услужен”. Краен рок за
пријавување е среда, 11 ноември 2020.

Обуката е финансирана од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida),
преку проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“ имплементиран
од Канцеларијата на Обединетите Нации за проектни услуги (UNOPS).

