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Носител на проектот: Младински културен центар - Битола 

Медиумски партнер: ТВ Тера 

ОБЈАВИ МЕ 

 

 
Проектот ОБЈАВИ МЕ има за цел да даде придонес во подобрувањето на критичкото разбирање 

на содржините и функционирањето на  медиумите од страна на граѓаните. Активностите во проектот се 
во насока да ги поттикне медиумите да ја едуцираат својата публика од една страна, а да го поттикне 
граѓанскиот активизам, од друга страна, преку употреба на медиумите и медиумските алатки. 
 

Проектот предвидува серијал од 20 ТВ емисии на ТВ Тера во кои гледачите ќе имаат улога на 
репортери и продуценти. Тие ќе имаат можност да се вклучат на интерактивен начин во креирањето на 
содржините во серијалот преку коментирање, гласање, споделување, создавање и дополнување на 
содржините. Целта е публиката да стане prosumers (consumer + producer на содржината). Предвидена е 
и интензивна кампања за поголема видливост на проектот како и издавање на краток прирачник за 
медиумска писменост наменет за граѓаните. 

Проектните активности вклучуваат: 

• Интензивна промотивна кампања на телевизија и социјалните мрежи, која вклучува изработка 
на промотивно видео; 

• Изработка на мал, практичен водич за гледачи репортери, 

• Продукција и емитување на серијал од 20 ТВ емисии.  

Младинскиот културен центар – Битола е лидерска граѓанска организација која води и 
координира проекти и програми поврзувајќи ги младите преку вклучување во настани кои ги 
истакнуваат нивните потенцијали во областа на волонтерството, неформалното образование, културата 
и граѓанските иницијативи. Веќе десет години работи како национална канцеларија - Волонтерски 
центар на Македонија координирајќи ја размената на волонтери на локално, регионално и 
меѓународно ниво.  Во рамките на МКЦ – Битола функционира тренинг сервис преку кој континуирано 
се релизираат голем број на локални, национални и меѓународни обуки за развој на вештини, знаења и 
компетенции кај младите луѓе. 

 

Лице за контакт од организацијата: Златко Талевски, mkcbt@t.mk 

 
Лице за контакт од медиумот: Љубица Манговска,  tera@tera.mk   
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