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ПОВИК 

За учесници на обуки за медиумско покривање на безбедносни прашања 

 

Аналитика тинк тенк (www.analyticamk.org) објавува повик за учесници на обуки за медиумско 
покривање на безбедносни прашања. Аналитика е непрофитна, независна институција посветена 
на трајно подобрување на демократијата и владеењето во Македонија и на други места од 
регионот. Целта на проектот е поддршка и развој на балансирано известување кое е засновано на 
податоци на теми поврзани со безбедносниот сектор во Македонија. 

Обуките ќе се одвиваат еднаш месечно, во периодот октомври 2014 – април 2015 од страна на 
тимот на Аналитика и надворешни експерти. Освен класичните методи на предавања засновани 
на теоретскиот пристап, обуките ќе вклучуваат интерактивни дискусии, практични вежби 
(индивидуална и групна работа), студии на случај, како и пишување текстови на зададена тема. 
Учесниците ќе имаат можност да пишуваат свои текстови на тема безбедност кои ќе бидат 
објавени на онлајн платформа развиена од Аналитика. 

Темите кои ќе бидат опфатени се следниве: 

- Вовед во македонскиот безбедносен сектор; 
- Методологија на истражување за новинари; 
- Надзор над безбедносниот сектор; 
- Класифицирани информации и заштита на податоци; 
- Реформите во безбедносниот сектор во Република Македонија; 
- Буџетите на институциите од безбедносниот сектор; 
- Меѓународна безбедност. 

Услови за учество: 

- студенти по новинарство, неодамнешни дипломирани или млади новинари; 
- интерес за безбедносни прашања; 
- добро познавање на англиски јазик; 
- посветеност и учество на секоја од обуките; 
- спремност за пишување авторски новинарски текстови на теми по сопствен избор во 

консултација со тимот на Аналитика. 
 

Предавањата ќе бидат на македонски и англиски јазик. Трошоците за учество на тренинг курсот ги 
покриваат организаторите. По успешно завршување на обуките на учесниците ќе им биде доделен 
сертификат.  



Сите заинтересирани потребно е да пратат свое CV и писмо за мотивација на 
mlembovska@analyticamk.org најдоцна до 26 октомври 2014 год. Со кандидитатите кои ќе влезат 
во потесен круг ќе биде спроведено интервју. 

Повеќе за работата на Аналитика во областа на безбедносните прашања може да се најде на: 
http://analyticamk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=57  
 
Проектот е финансиран од страна на Женевскиот центар за контрола на вооружените сили DCAF. 
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