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МАРГИНИТЕ ВО ЦЕНТАР: ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИУМИТЕ ВО ПРОМОЦИЈА И
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
Проектот има за цел да го промовира концептот на граѓанското новинарство како
инструмент кој ќе обезбеди активното учество на граѓаните во јавната сфера и медиумската
писменост како предуслов за ефикасна комуникација со јавноста, ширење на целните публики
и иницирање на општествени промени. Целите на проектот ќе се реализираат преку: јакнење
на соработката помеѓу граѓанските организации и медиумите, креирање на заеднички
медиумски содржини и подигање на капацитетите на граѓанските организации за ефикасна
комуникација со јавноста, институциите и со медиумите.
Преку формирање на тим составен од граѓански и професионални новинари кои
заеднички ќе спроведуваат новинарски истражувања и ќе работат на продукција на нови
медиумски содржини и ефективни стратегии за нивно пласирање, проектот ќе придонесе за
подигање на свесноста на пошироката јавност и одговорните институции за потребите и
проблемите на маргинализираните заедници во Р. Македонија и унапредување на нивните
права.
Коалицијата СЗПМЗ е формирана во 2007 година како неформална заедничка
платформа и резултат на здружените напори и заложби на ХОПС, Х.Е.Р.А, ИЗБОР-Струмица и
ЕГАЛ. Од 2011 година Коалицијата е регистрирана како засебен ентитет. Коалицијата се залага
за заштита и почитување на човековите права на маргинализираните заедници, со фокус на
ЛГБТИ, корисниците на дроги, лицата кои живеат со ХИВ, сексуалните работници/чки и
маргинализираните жени. Коалицијата се залага за остварување на еднаков пристап до
здравствени, социјални и правни услуги и вклучување во сите процесите на опшественото
живеење преку обезбедување на средина која е поддржувачка за сите луѓе и во која се
почитуваат еднаквоста, слободата и различностите, и преку активно учество на припадниците
на маргинализираните заедници во борбата за остварување на сопствените права и слобода.
Лице за контакт од организацијата: Борјана Мојсовска borjana.mojsovska@gmail.com (072
598160)
Лице за контакт од медиумот: Васко Маглешов vaskom03@yahoo.com (070 308653)
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