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ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ

На почетокот на 2016 година СКУП продолжи со реализација на претходно
воспоставените проектни активности во рамките на проектот „Подигнување
на јавната свест за корупцијата преку истражувачко известување“ поддржан
од National Endowment for democracy, кој организацијата го спроведува веќе
4-та година по ред. Во меѓувреме, на почетокот на годината, СКУП се
приклучи како партнер на Македонскиот Институт за медиуми во проектот
„Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените
во општеството“ во траење од 15.01.2016-31.12.2017.
Но, во текот на годината, бројот на проектните активности, како и бројот на
ангажирани лица во разни проектни активности на организацијата се
зголеми. Во исто време се зголемија и зацврстија капацитетите на
организацијата со помош на поддршката во форма на Институционален
грант во рамки на програмата Цивика Мобилитас, за што ќе зборуваме
подолу.
Како и претходната, така и 2016 година СКУП годината ја продолжи со
вкупно 5 вработени, додека во текот на годината е зголемен бројот на
хонорарни ангажирани лица. Па така, на почетокот на годината нивниот
број изнесуваше 7 лица, додека од есента 2016 година нивниот број се
зголеми на 18 лица, вклучувајќи ги и новинарите кои работат стории во
рамките на заедничкиот проект „Известување за граѓанското општество и
неговото влијание врз промените во општеството“ кој го реализираме заедно
со Македонскиот институт за медиуми во рамките на програмата Цивика
Мобилитас.

Најзначајни промени (во однос на организацискиот развој) СКУП помина
преку имплементација на Институционалниот грант во рамките на
програмата Цивика Мобилитас, проект кој СКУП го имплементира од
1.04.2016-31.03.2018 година. Проектот досега и помогна на организацијата
како во структуралното зацврстување на организацијата, така и во однос на
проектирање на нејзиниот развој во иднина.
СКУП-Македонија во периодот од почетокот на имплементирање на
Институционалниот грант досега учествуваше на серија работилници и
средби/консултации со членовите и конституентите со цел да се изработи
Стратегијата на организацијата за наредните три години (2017-2020
година). Во периодот од 1.04.2016-31.12.2016 година членовите на СКУП
одблизу се запознаа со алатките и начините за изработка на стратешкото
планирање, процес со кој досега не биле запознати. Тоа го сметаме како
придобивка во рамките на Институционалниот грант во рамките на
програмата Цивика Мобилитас. Благодарение на овоj грант, членовите и
конституентите на СКУП успеаја да ги заврстат капацитетите на
организацијата, свртувајќи се самите кон себе и профилирање на
организацијата со цел да се исцртаат контурите за нејзиното понатамошно
делување. Во моментов СКУП со помош на експертот на ТАКСО поминува низ
процес на серија работилници со цел да премине кон процесот на пишување
на Стратегијата. Претходно, СКУП во консултација со членството работеше
на ревидирање на мисијата и визијата на организацијата како составен дел
од процесот на стратешко планирање.
По предвидениот претходен процес на ревидирање на визијата и мисијата
(за што СКУП одржа редица состаноци), организацијата во текот на месец
декември 2016 година ги објави ревидираните визија и мисија на веб
страницата на организацијата www.scoop.mk.
Ревидираните визија и мисија ќе се користат во подготовката на
Стратешкиот план на организацијата. Усвојувањето на конечно
дефинираните визија и мисија на СКУП според Временската рамка е
предвидено да се финализира до крајот на март 2017 година.
Во текот на целата претходна година СКУП одржуваше редовни состаноци на
членството и конституентите со цел да ги направи сите неопходни

подготовки околу стратешкото планирање. Во врска со ова прашање,
членови на СКУП учествуваа на предвидените работилници во рамките на
Институционалниот грант, а самите, исто така, одржаа најмалку две
работилници на кои се дискутираше за процесот на стратешкото планирање.
Работилниците, под водство на експертот од ТАКСО ќе продолжат да се
реализираат и во наредиот период. (Прилог 1)
СКУП-Македонија, секоја година, согласно законските прописи на својата
веб страница www.scoop.mk ги објавува финансиските и наративните
извештаи, а отсега тоа го прави во нов формат, со кусо наративно
објаснување на проектите спроведени во таа, конкретна година. Форматот
на извештаите е ревидиран по насоките дадени од нашиот ментор (а во
соработка со сметководство) и извештаите се реобјавени во новиот формат.
Исто така, СКУП на својата веб страница www.scoop.mk го објави и Статутот
на организацијата.
СКУП го промовира Правилникот за професионални и етички стандарди на
секој наш нов член или конституент. Во моментов СКУП го ревидира
постоечкиот Правилник, кој би требало да биде финиширан до крајот на
февруари. Правилникот ќе го објавиме на нашата веб страница
www.scoop.мк
СКУП-Македонија во овој квартал, на своите редовни интерни состаноци
донесе одлуки кои ги поставија контурите на план за финансиска
одржливост на организацијата, кој ќе се изготви во наредниот период.
Исто така, учествувавме на серија работилници за организациски развој под
менторство на Ана Василаче.
Извршната директорка Жаклина Хаџи-Зафирова на 16.06.2016 година
учествуваше на обука за организациски развој, организирана од
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). На обуката таа се
здоби со знаење во врска со менаџирање и планирање на развојот на
организацијата. По обуката, таа имаше редовни консултации со експертот
кој ја држеше обуката, Ана Василаче. Исто така, таа, на крајот на јуни (2930) јуни 2016 година таа учествуваше на работилница за стратешки
менаџмент, со што организацијата се здоби со вештини за стратешки

менаџмент. Исто така, организацијата на дневна и/или неделна основа се
консултира и со други граѓански организации во врска со своето работење.
На 2.10.2016 година извршната директорка на СКУП, Жаклина ХаџиЗафирова учествуваше на втората по ред Работилница за организациски
развој „Looking back to connect the dots” одржана во хотел Континентал. На
работилницата се дискутираше за архетипови на организации, а како
резултат од работилницата СКУП изготви анализа за тоа на кој архетип на
организација припаѓа, која е испратена на анализата на експертот Ана
Василаче, која не раководи низ процесот на организациски развој.
Планот за организациски развој, според Временската рамка е предвиден да
се изготви во текот на 2017 година.
Од 1.04.2016 година до крајот на годината во работата на СКУП се вклучија
вкупно петорица нови членови. Поточно, од пролетта 2016 година во
работата на СКУП се вклучија на почетокот две студентки (од студиите по
новинарство на Правниот факултет), на кои потоа им се приклучи уште една
нивна колешка. Додека, во работата на СКУП поточно во Институционалниот
грант се вклучи нов помлад колега Горазд Чомовски, кој се уште работи на
овој проект. Исто така, во работата на СКУП се вклучи и професионален
долгогодишен уредник и новинар. Сите тие ги прифатија вредностите на
организацијата и станаа членови на СКУП, а повозрасниот колега се вклучи
и во раководната структура на организацијата.
Со цел СКУП да ги анимира волонтерите и помладите колеги, во текот на
летото објавивме оглас за волонтери. Иако, нашиот сајт беше хакиран и не
можевме одредено време да го објавуваме огласот на веб страницата, сепак
потоа го реобјавивме, а по огласот во нашата работа се вклучи уште една
студентка.

Исто така, практикуваме и директни средби со студентите кои евентуално би
сакале да ни се приклучат. Праксата на анимирање на студенти/волонтери
СКУП ќе ја практикува и понатаму.
(Прилог 1)

ВМРЕЖУВАЊЕ

Во текот на годината, СКУП ги интензивираше контактите со повеќе
невладини организации, меѓу кои: „Мајка и дете“, потоа Здружението
„Медиум“, „Транспаренси Интернешнл“; „Мајка и дете“, „Еко герила“; „Фронт
21/42“, „Ајде Македонија“, „Ивоте“, Фондацијата за дебата и едукација ИДЕА
Југоисточна Европа Скопје, која е дел од меѓународната мрежа на ИДЕА
организации, како и други неформални групи на одредена тематика која
ние ја обработувавме во нашите стории, а е од јавен интерес. Нивните
извештаи, согледувања и анализи ни помогнаа во процесот на изработка на
истражувачките стории, но и во тоа да може подетално да објасниме некој
проблем пред јавноста и граѓаните.
Во последните месеци се интензивираат контактите и соработката со
Коалицијата за заштита на правата на свиркачите во Југоисточна Европа.
Почнувајќи од декември минатата година, СКУП заедно со уште неколку
граѓански организации, започна иницијатива за формирање коалиција за
заштита на правата на свиркачите (whistleblowers). Непосредно пред Новата
2016 година е формирана Коалицијата за заштита на правата на свиркачите
во Југоисточна Европа. Сочинета е од 30 организации лоцирани во 12
држави. СКУП ја преставува Македонија заедно со Транспаренси
Интернационал Македонија. Коалицијата веќе објави неколку новинарски
стории каде се прекршени правата на свиркачите, меѓу кои и една сторија
на СКУП која е објавена на веб страната на Коалицијата.
Сите претходно наведени организации ги наведовме бидејќи со нив
соработувавме или на полето на изработка на истражувачки стории или на
полето на одржани работилници за дообука на членовите на СКУП. Инаку,
СКУП-Македонија ќе биде домаќин на интернационалната средба за
одбележување на 24 март-Денот на свиркачите. Овој настан ќе го
организираме во Скопје во соработка со Коалицијата за заштита на
свиркачи, (составена од 30 држави). На настанот се очекува да
присуствуваат неколку десетици јавни личности, експерти, професори,

новинари, претставници на граѓански организации кои ќе имаат свои
излагања околу третманот и заштитата на свиркачите.
СКУП продолжи со нови контакти со нови граѓански организации, како и со
зајакнување на соработката со постоечките организации. Па така,
интензивирани се контактите со еколошката организација ФРОНТ 21/42, а
договорена е и поактивна соработка за конкретна истражувачка сторија.
Воедно, остваривме и средби со претставници од невладината организација
„Публик“, а имавме и средби со Институтот за човекови права, „Сакам да
кажам“ како и други организации со кои учествува(в)ме на работилници и
семинари во рамки на конкретни проекти.
Во рамките на проектот „Известување за граѓанското општество и неговото
влијание врз промените во општеството“ на 23. 12. 2016 година беше
одржана средба на грантистите на специјалните акциски грантови во
Македонскиот центар за меѓународна соработка, а воедно беше тестирана и
е-платформата во рамките на програмата Цивика Мобилитас. Платформата
има за цел презентација на активностите на граѓанските организации, како
и зајакнување на нивната соработка и соработката со граѓаните. Исто така,
и претходно СКУП во рамките на овој проект оствари серија средби со
невладините организации низ државава. (Прилог 2)

ОБУКИ/РАБОТИЛНИЦИ

Во текот на претходната година, членовите на СКУП учествуваа на серија
работилници и обуки.
Извршната директорка на СКУП-Македонија, Жаклина Хаџи-Зафирова на 16
јуни 2016 година учествуваше на обука/работилница за организациско
јакнење која се одржа во Скопје. На оваа обука СКУП-Македонија се стекна
со знаења за организациско менаџирање. Хаџи-Зафирова учествуваше и на
обуката за Стратешки менаџмент која се одржа од 29-30 јуни во Охрид, а

беше организирана од ТАКСО. Потоа, програмскиот менаџер на СКУП,
Македонија, Александар Божиновски учествуваше на работилница за
анимирање на новинарите за истражувачко новинарство во рамките на
проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз
промените во општеството“, кој СКУП-Македонија го реализира во соработка
со Македонскиот Институт за медиуми. Работилницата се одржа на 29 јуни
во Македонски институт за медиуми.
На 26.09.2016 година членовите на СКУП имаа обука за визуелизација и
дата новинарство, која беше организирана во соработка со новинарите од
Здружението-Центар за мултимедијални производи „ИНБОКС 7“, а
реализирана од страна на Фондацијата “I vote”. На оваа обука членовите на
СКУП се запознаа со техниките како полесно да се визуелизира една сторија
и како таа да се комбинира со документи. Исто така, членовите и
поддржувачите на СКУП-Македонија се запознаа со интернет техники за
пребарување и полесно наоѓање на документи потребни за реализација на
сториите.
На 12.10.2016 година извршната директорка Жаклина Хаџи-Зафирова и
проектниот менаџер Александар Божиновски присуствуваа на работилница
организирана од ТАКСО за стратешко планирање на организациите, на кои
се правеа подготовки за стратешките планови на организациите. Во рамките
на работилницата беше подготвуван План за Планот за стратешко
планирање на организацијата, процес кој би требало да се финишира во
текот на 2017 година. Од тогаш навака СКУП е во постојани консултации со
експерт на ТАКСО во врска со изработка на Стратегијата на организацијата
за наредните три години.
Потоа, на 11.11. 2016 година е одржана работилница/обука за млади
новинари во просториите на СКУП во однос на начинот на изработка на
сториите.
На 1.12.2016 година во просториите на СКУП се одржа работилница за
„Користење на техника во процесот на реализација на истражувачките
стории“, на која присуствуваа трите млади новинарки, Ангела Рајчевска,
Ангела Петровска и Бјанка Станковиќ, како и други членови на СКУП, меѓу
кои и Џељаљ Незири, Александар Божиновски, Жаклина Хаџи-Зафирова и

Горан Лефков. На работилницата која во еден дел ја држеше професионален
камерман и монтажер можеа да се слушнат корисни совети за тоа како да се
управува камера, како и да се добијат и користат основните технички
познавања околу процесот на монтажа. Преостанатиот дел од работилницата
беше држен од Александар Божиновски во однос на тоа како да се користат
истражувачки алатки во процесот на визуелизација на истражувачките
стории.
Со цел да се зајакне финансиското работење на организацијата, СКУП
одлучи административниот асистент Ана Павловска-Неделковска да се
пријави за учество на семинарот „Финансиски менаџмент и сметководство за
граѓански организации“ организиран од ТАКСО и МЦМС со цел да стекне
нови вештини во областа на финансиите и сметководството. Семинарот се
одржа на 22.12.2016 година.
Со цел да ги зајакне своите вештини, извршната директорка на СКУП
Жаклина Хаџи-Зафирова учествуваше на Работилница „Партиципативно
истражување“ која се одржа на 14.12.2016 год. во хотел Порта во Скопје.
(Прилог 1)

Еден од позитивните резултати во однос на подобрување на квалитетот на
содржините на СКУП е и техничката обука на младите новинари на СКУП со
што сториите добија визуелизација и благодарение на тоа привлекуваат
поголема публика. Воедно, СКУП не само што доби побројна екипа во
изминатиов период, туку и новите членови на СКУП се здобија со нови
вештини во однос на поставување Барања по слободен пристап на
информации од јавен карактер, пребарување на бази на податоци, како и
комуникација со институции.
Во овој квартал СКУП продолжи со практиката на обука на младите кадри за
промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен
карактер. Ние ги упатувавме младите студенти, како и помладиот колега со
кој соработуваме во рамките на Цивика проектот како полесно да ги
совладуваат пречките на кои наидуваат во процесот на реализација на
истражувачките стории. Воедно, сознанијата на граѓаните со кои се
среќаваме во процесот на изработка на истражувачките стории ги користиме

за да поставиме прашање во форма на Барање до институциите по Законот
за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Благодарејќи на Институционалниот грант, СКУП-Македонија обезбеди еден
постојано ангажиран млад новинар на подолг рок. Но, во меѓувреме
организацијата стапи во контакт со две студентки со цел да ги анимира да
почнат да работат со нас. На нив им се приклучи и трета студентка, која
редовно доаѓа во нашите простории и ги прифаќа нашите вредности и
методи на работа. Активно работиме и на поканување на нови волонтери да
ни се приклучат преку неформални контакти со студенти.
Исто така, во работата на СКУП-Македонија од есенва поактивно се вклучи
уште еден волонтер, кој е долгогодишен искусен новинар и професионален
медиумски работник.

ИЗРАБОТКА НА СТОРИИ

СКУП во процесот на предистражување и истражување на сториите ги
користи граѓаните, како и невладините организации, како и документи и
бази на податоци. За секоја истражувачка сторија на која ја работиме,
разговараме со најмалку еден граѓанин кој понекогаш е и анонимен извор,
но неговите сознанија понатаму ги користиме за да поставуваме Барања по
слободен пристап на информации од јавен карактер.
Секоја истражувачка сторија на СКУП-Македонија се темели на сознанија на
граѓани и/или невладини организации.
Во сите истражувачки стории изработени во текот на 2016 година
учествуваа петорица млади новинари, како и долгогодишниот
професионалец, наш колега кои ни се приклучија на работата на СКУП лани.
Се надеваме дека бројката на нови членови на СКУП ќе се зголеми во
следниот период.
СКУП пред изработка на секоја сторија одржува редовни состаноци со сите
вклучени во изработка на сторијата со цел да се направи предистражување,

да се соберат сите неопходни податоци и материјал и да се консултираат
сите засегнати страни. При изработката на сториите секогаш се обидуваме
да ја вклучиме и соодветната граѓанска организација која е засегната или
вклучена во конкретното прашање, а исто така и консултираме експерти.
СКУП во текот на реализација на истражувачките стории пристапува со
почит и доверба кон секој граѓанин кој пристапува кон СКУП. Ние, како
организација им го заштитуваме идентитетот доколку е тоа потребно.
СКУП-Македонија во текот на есента 2016 година изработи и промовираше
модул „Јас истражувам“ на својата веб страна: www.scoop.mk. Со оваа
апликација досега се запознале околу 15.500 граѓани. За тоа дека модулот
предизвика огромен интерес во јавноста зборува и податокот што на нашата
фејсбук страница имаше разни коментари околу оправданоста за постоење
на ваква рубрика. Досега сме започнале три истражувања врз основа на
пријави на граѓани во оваа рубрика.
Во текот на 2016 година СКУП реализираше вкупно 30 видео и пишани
истражувачки стории. Во рамките на Институционалниот грант досега се
продуцирани вкупно 8 стории, потоа, во рамките на проектот „Подигнување
на јавната свест за корупцијата преку истражувачко известување“ вкупно 12
ТВ документарци 3 пишани истражувачки стории, потоа во рамките на
проектот „
„Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените
во општеството“ објавени се вкупно 5 ТВ стории/документарци, како и еден
ТВ документарец во рамките на проектот „Одблизу: Истражување на случаи
од сферата на социјалната правда и прашања од општествена одговорност
2“, а се однесува на проблемот со загадувањето од Југохром. Исто така,
објавена е и една сторија на тема „Дигитализација“, поддржана од
Метаморфозис.
Многу од овие стории имаа силен одек во јавноста, предизвикаа реакции од
надлежните или пак предизвикаа јавни дебати за одредена проблематика.
Сториите се реобјавени во голем број пишани или електронски медиуми.
Сите стории објавени и реобјавени во текот на 2016 година можете да ги
погледнете во Прилог 3.

СКУП-Македонија во изминатиот период ја истражуваше работата на повеќе
државни институции преку серија на пишани и видео ТВ истражувачки
стории/документарци. Па така, ја истражувавме работата на
Антикорупциската комисија, утврдувајќи колку високи плати земаат
членовите на оваа комисија, а од друга страна не отвораат покрупни случаи
на корупција кај јавните функционери. Потоа, го анализиравме медиумскиот
пазар утврдувајќи случаи на конфликт на интереси, за кои државните
институции се уште не презеле мерки. Го истражувавме и огромниот имот со
кој располагаат четирите политички партии, тема која отвори поширока
општествена дебата. Нашиот серијал теми за овој проблем не само што го
сврте вниманието на меѓународната јавност туку стана и дел од Европскиот
извештај на ЕУ за напредокот на земјата за 2016 година. Потоа,
истражувавме за нефункционалноста на институциите кога станува збор за
прашањето на специјализантите, инвалидизираните лица, потоа недостигот
на регистар на болни, третманот на лицата кои се лекуваат од зависности,
како и по прашањето за поплавите. Ја истражувавме и превработеноста, Го
истражувавме и имотот на еден од странските инвеститори кои дошле во
земјава, а во неговата матична земја неговиот капитал и фирми се под лупа
на инспекторите што го отвора прашањето за тоа какви се инвеститори
инвестираат во Македонија и под кои услови.
Се на се, практично СКУП отвори многу теми кои во јавноста наидоа на
силен одек во јавноста. На пример, пишаната сторија „Само на еден
политичар му е конфискуван имотот“ која ја сработивме во рамки на
Институционалниот грант за кратко време дојде до бројка од 1891 читател.
Сторијата е меѓу петте најчитани содржини. Преземена е од повеќе веб
портали и агрегатори. Исто така, најчитани содржини продуцирани од СКУП
во последниот квартал се: „ВМРО-ДПМНЕ една од најбогатите партии во
Европа“, (емитувана на ТВ 24 вести и ТВ Коха) со 1545 прегледи (само на
нашиот веб сајт). Инаку, оваа сторија е преземена од најмалку 20 медиуми,
вклучувајќи телевизии, веб портали како и пишани медиуми. Исто така,
сторијата побуди широка дебата околу начинот на финансирањето на
партиите, поради што беше иницирана поширока меѓународна конференција
за транспарентноста во финансирањето на партиите. На оваа конференција,
специјалната обвинителка Катица Јанева најави дека е партиите треба да

сносат кривична одговорност. За оваа сторија интерес пројавија и голем број
меѓународни претставници во земјава. Сторијата го побуди интересот и на
Брисел, каде е свикан брифинг на новинарите-дописници од Брисел. По ова,
транспарентноста во финансирањето на политичките партии беше наметнато
како еден од показателите (pathways) или нов услов кој земјата мора да го
исполни на патот кон ЕУ.
Со цел да ви ги претставиме вкупните читања на сториите во последните
период ви праќаме дополнителни материјали со читањата на сториите (на
веб страната www.scoop.mk, како и на социјалните мрежи). (Прилог 3)
Работата на СКУП се повеќе се промовира (посебно на социјалните мрежи и
на телевизиите) и привлекува интерес од се поголем број претставници на
невладини организации, како и граѓани. Во следниот период СКУП ќе работи
на заеднички теми (од взаемен интерес) на невладините организации со кои
склучуваме соработка.

Секоја истражувачка сторија во просек се реобјавува на најмалку 5
интернет портали : plusinfo.mk; libertas.mk; lokalno.mk; dokaz.mk;
kanal77.mk; almakos.com; portalb.mk; shtegu.com; reporter.mk; duma.mk;
novatv.mk, како и на странски медиуми, како Балкан Инсајт и Глобал
Воисес..Воедно, дел од сториите (во рамките на проектот „Подигнување на
јавната свест за корупцијата преку истражувачко известување“) се
објавуваат и на ТВ 24 вести и регионалната ТВ Коха, како и ТВ Кис, ТВ Вис,
ТВ Ирис, ТВ М и други со кои имаме склучени Меморандуми за соработка.
(Прилози 4 и 5)

УЧЕСТВО НА ФОРУМИ/ДЕБАТИ

Претседателот на СКУП, Џељаљ Незири учествуваше на Тематскиот форум
„Кризата на партиципативната демократија“, одржан на 12 јули 2016 година
во Скопје. Потоа, тој, заедно со програмскиот менаџер Александар

Божиновски, исто така, учествуваше на презентацијата на Фондот за
Западен Балкан во текот на месец август, а зеде учество и на неколку
дебатни емисии и има дадено изјави за повеќе медиуми на македонски и
албански јазик. Во текот на месеците јуни и јули Незири учествуваше на две
средби со претставници на Европската Унија во Скопје каде се разговараше
за политичката криза и слободата на медиумите. Извршната директорка,
Жаклина Хаџи-Зафирова на 29 август учествуваше на тематска средба со
претставници на повеќе медиумски и граѓански организации како и
претставници на ЕУ на која се дискутираше за медиумите, слободата на
говорот и изборните реформи. Таму таа ја претстави работата на СКУП и
истражувањата кои ги реализира организацијата.
На 13.10.2016 година претседателот Џељаљ Незири учествуваше на ТВ
дебата на ТОП тема на Телма ТВ за имотите на партиите, која беше
иницирана од истражувањето на СКУП за транспарентноста во
финансирањето на партиите. Исто така, тој во уште еден наврат
учествуваше во истата емисија зборувајќи за незаконското поседување на
имоти од страна на партиите.
На ден 19.10.2016 година се организираше дебата на тема: „Истражувачко
новинарство-за да се дознае вистината“, од страна на Центарот за
истражувачко новинарство СКУП-Македонија во соработка со он-лајн
магазинот „Инбокс7“ во соработка со Македонскиот институт за медиуми. На
дебатата беа промовирани кратки видео-клипови како и брошури за
важноста на истражувачкото новинарство, каде исто така, се зборуваше и за
работата на СКУП како промотор на истражувачкото новинарство.
На 16.11.2016 година проект-менаџерот Александар Божиновски
присуствуваше на Конференција на Коалицијата за заштита на свиркачи, чиј
член е и СКУП-Македонија, а која обединува 30-тина држави од регионот и
светот. На конференцијата каде беше промовирана работата на СКУП беше
договорено СКУП да биде домаќин на меѓународна конференција по повод
Денот на свиркачите кој ќе се одржи во Скопје во март 2017 година.
На 21.12.2016 година новинарот на СКУП Горан Лефков учествуваше на
емисијата на Канал 77 „Ноќен експрес“ каде зборуваше за финансирањето
на партиите и ја промовираше работата на СКУП. Инаку, Лефков заедно со
Даниела Такева, дописничка се прогласени за најдобри новинари од

штипскиот регион за 2016 година од страна на Здружението на новинари на
Македонија.
Исто така, членовите на СКУП учествуваа на серија телевизиски дебати и во
пишани написи за актуелни теми, како и за важноста на истражувачкото
новинарство, во рамките на кое ја нагласија и работата на СКУП-Македонија
како невладина организација која го промовира и поддржува
истражувачкото новинарство. (Прилог 6)
Во овој квартален период, двајцата членови на СКУП-Македонија
(претседателот Џељаљ Незири и новинарот Горан Лефков) учествуваа на
Фестивалот Bitola Open City во организација на Младински културен центар
(МКЦ) од Битола. Фестивалот се одржа од 23 до 25 јуни 2016 година во
Битола.
СКУП се претстави со свои истражувања на фестивалот и разговаравме со
невладини организации. На фестивалот се преставија 10-тина невладини
организации, од повеќе области. СКУП Македонија оствари контакт и
партнерска соработка со невладината организација „За нас се работи“.
Договоривме понатамошна соработка со МКЦ и со „За нас се работи“. На овој
фестивал учествувавме со излагања на дебати и дискусии на темите за
загадувањето на планетата, загадувањето од РЕК Битола, иселувањето на
младите од државата.
Горан Лефков како претставник на СКУП учествуваше на АКТО фестивалот
кој се одржа од 12-14 август во Битола, каде зеде активно учество во
дебатите за граѓански активизам. Тој исто така, на 31 август учествуваше на
фестивалот „Дримон“ во Струга, каде се проектираа два ТВ документарци во
продукција на СКУП.
Извршната директорка Жаклина Хаџи-Зафирова учествуваше и на
Регионалниот форум „Време на предизвици“ кој се одржа на 14-ти и 15-ти
ноември во Хотел Дрим во Струга, на кој настан учествуваа претставници од
над 100 граѓански организации од земјава. Форумот имаше за цел
вмрежување и размена на искуства меѓу организациите. Хаџи-Зафирова на
форумот имаше презентација на работата на СКУП-Македонија.
Благодарејќи на поддршката во рамките на програмата Цивика Мобилитас,
СКУП успеа да ги зацврсти своите капацитети, да се анализира себе си и да
влезе во процесот на проекција на стратешкото планирање на

организацијата за наредните три години. Како резултат на овој проект,
ангажираните во СКУП добија можност да се дообучат, а СКУП доби можност
за поголема видливост на својата работа и пристап до поширока публика и
повеќе поддржувачи.

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

СКУП Македонија во моментов реализира вкупно 4 проекти. Имено, освен
Институционалниот грант (1.04.2016-31.03.2018 ) поддржан во рамките на
програмата Цивика Мобилитас, СКУП го реализира и проектот „Подигнување
на јавната свест за корупцијата преку истражувачко известување“ кој е во
траење од 1.05.2016-30.04.2017 година, во рамките на кој е предвидена
изработка на вкупно 12 ТВ документарци (куси истражувачки стории во
траење од 10-15 минути). Документарците се емитуваат на ТВ 24 како и ТВ
Коха, а се републикуваат и во други медиуми. Во рамките на
гореспоменатите проекти СКУП реализира ко-финансирачки активности.
Имено, од двата проекти се кофинансираат трошоците за кирија, електрична
енергија, парно греење, комуникациски и патни трошоци, како и трошоци за
Централен регистар.
Потоа, СКУП е партнер и во проектот „Известување за граѓанското
општество и неговото влијание врз промените во општеството“ во траење од
15.01.2016-31.12.2017, во рамките на кој е предвидена изработка на
најмалку 25 мултимедиа новинарски стории за области во рамките на кои
делуваат грантистите на Цивика.
Воедно, СКУП реализира и кус, шестмесечен проект „Заштита на правата
преку истражувачко новинарство“, поддржан од ЕУ и Британската амбасада
во Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени и
Институтот за човекови права. Период на имплементација 15.11.201615.05.2017 година.
Од почетокот на годинава СКУП е партнер на Центарот за управување со
промени во реализација на проектот „Следење на принципите на јавната
администрација во зачувување на вредности на добро управување“,

финансиран од Делегацијата на Европската унија во Скопје, во рамките на
ИПА програмата „Структура за поддршка на граѓанското општество и
Медиуми 2015“. Проектот е предвидено да трае од 1.1.2017-31.12.2018
година, а целта на проектот е следење на имплементацијата на СИГМА
принципите во работата на јавната администрација.

