
 
 
 
 
 
 
 

 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ НОВИНАРИ 

Рок: 15 октомври, 2017 (23: 59ч CET) 
 

Европа се соочува со зголемување на бројот на мигранти и бегалци, а ризикот од 

радикализација, кој најмногу може да влијае врз младите, расте. Многу млади, 

социјално исклучени се вклучуваат во екстремистички движења во потрага по идентитет 

и место во општеството. 

 

Имајќи ја предвид важната улога на медиумите и новинарите во современото 

општество, ги повикуваме младите новинари/ки да аплицираат со свои текстови за 

награда на следните теми:  

 

- мигранти; 

- интеграција; 

- радикализација;  

- демократски вредности на младите.  

 

Наградниот фонд изнесува 2000 евра по земја и е достапна за млади новинари кои 

работат во Белгија, Босна и Херцеговина, Германија, Унгарија, Италија, Македонија, 

Црна Гора и Србија. Со поддршка на Центар за демократска транзиција (ЦДТ) – Црна 

Гора и локалните партнери, наградените новинари ќе имаат можност понатаму да ги 

развијат своите новинарски истражувачки вештини и да ги надградат своите 

истражувања. 

 

Кој може да аплицира?  

 

Млади новинари од 18 до 30 години (вклучително и и тие родени во 1987) вработени 

во медиуми во Белгија, Босна и Херцеговина, Германија, Унгарија, Италија, 

Македонија, Црна Гора и Србија кои веќе имаат објавен текст на некоја од наведените  

теми и сакаат да ги продлабочат своите истражувања.  

 

 



Како да аплицирате? 

 

Заинтересираните кандидати треба да испратат: 

 

• Биографија (CV-личен и професионален лист, во согласност со стандардите на Еуропас 

или слично), 

• до три примероци од нивната новинарска работа (објавени текстови); 

• контакт информации од медиумите во кои се вработени; 

• кратко резиме (до 500 зборови) како можат да ги надградат своите минати трудови 

поврзани со наведените темите: причини зошто мислите дека вашата приказна е 

релевантна, какво истражување би можеле да направите за понатамошно истражување 

на тоа прашање, кои истражувачки методи ќе ги примените и каде би ја објавиле својата 

работа. 

• Апликациите треба да бидат доставени на англиски јазик, додека примероците од 

мината работа може да се достават на локалниот јазик (македонски) 

 

Заинтересираните кандидати треба да аплицираат на слениот e-mail: cdtmn@t-com.me 

. Треба јасно да укажете на предметот: Пријава за новинарска конкуренција - Application 

for Journalist Competition.  

Пријавите треба да се достават најдоцна до 15 октомври 2017 година (23: 59ч CET). 

 

Доколку вашите објавени стории се објавени на интернет, вметнете хиперлинкови во 

PDF документ или доставете ги целосно во PDF формат. Хиперлинковите треба да бидат 

активни до 16 октомври 2017 година. 

 

За аудио / видео материјал, ве молиме да ги пратите материјалите преку услуги за 

споделување на датотеки (на пр. WeTransfer или Dropbox). 

 

За сите прашања, ве молиме контактирајте Анѓелија Лучиќ, Координатор на проектот: 

andjelija@cdtmn.org и Вљора Речица vlora@idscs.org.mk 

 

 

Процес на селекција 

 

Комисија составена од тројца претставници на ИДСЦС со релевантно искуство и знаење 

за темите и медиумите ќе ги селектира и оценува доставените стории од автори од 

Македонија. Комисијата го задржува правото да избере повеќе од еден кандидат. 

Апликациите ќе бидат оценети врз основа на релевантноста на темата за секоја земја, 

стручноста и минатото искуство на новинарите, како и потенцијалното влијание на 

истражувањето.  
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По процесот на селекција во тесна соработка со тимот на CDT и локалните партнери, 

новинарите ќе имаат рок од еден месец за понатамошно развивање на нивните 

истражувачки новинарски вештини и надградба на нивната приказна. 

 

Во рамки на овој повик ќе бидат доделени од две до четири награди во зависност од 

квалитетот на доставените апликации.  

 

Оваа активност е дел од проектот “Поттикнување на промена на стигматизирачки 

ставови”  кофинансиран од Еразмус + програмата на Европската Унија која Центарот за 

демократска транзиција од Црна Гора го спроведува со JumpIn - Италија, Proni -Центарот 

за развој на млади во Босна и Херцеговина, Централно европско наследство - Унгарија, 

Центар за заштита и помош на барателите на азил - Србија, EUFRAK-EuroConsults - 

Германија, Институт за демократија "Societas Civilis" - Македонија и Европската 

асоцијација на проекти - Белгија. 
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