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Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ е
спроведуван од Метаморфозис и ЕВРОТИНК.
Проектот е финансиран од Европската Унија.
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Вовед
Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ (анг. Critical Thinking for
Mediawise Citizens – CriThink) го спроведува Фондацијата „Метаморфозис“ во партнерство со „Евротинк“ во
периодот од 01.01.2018 до 31.12.2020 година со поддршка од Европската Унија.
Основна цел на проектот е да промовира медумска писменост како основа за зачувување на правото на
граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање на култура за критичко размислување,
плурализам на мислења и демократски вредности.
Специфичните цели на проектот се:
• Да се поттикнува култура на критичко размислување преку едукација на општата јавност за
штетните ефекти на медиумските манипулации врз демократијата и европските вредности.
• Да се зголемат капацитетите на граѓанските организации (ГО) и медиумите да се справуваат со
медиумски манипулации (вкл. и говор на омраза) преку подобрување на медиумската писменост
во содејство со државните институции.
• Да се зголеми побарувачката од граѓаните за поголема отчетност и одговорност на медиумите
преку јавно неформално образование, промоција на професионалните стандарди и меѓународните
практики за заштита на слободите на мислење и изразување.
Во рамки на проектот „КриТинк“ се спроведува програма за мали грантови (анг. small grants scheme) преку
која ќе бидат доделени вкупно 16 мали грантови во износ од 5-7000 евра по грант, во два циклуси. Во рамки
на секој циклус ќе бидат доделени по 8 грантови, со кои ќе се поддржат проекти наменети за секој од 8-те
плански региони.
• Првиот циклус од програмата ќе се спроведе во периодот од 1 јуни 2018 до 31 март 2019 г.
• Вториот циклус од програмата ќе се спроведе во периодот од 1 јуни 2019 до 31 март 2020 г.
Карактеристики на поддршката
Поддршката во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“
се однесува на иницијативи на локални граѓански организации во партнерство со медиуми со кои би
промовирале создавање култура на критичко мислење преку промоција на медиумска писменост, односно
иницијативи насочени на исполнување на целите на проектот, преку активности прилагодени на потребите
на локално ниво во секој од 8-те плански региони.
Проектот ги адресира предизвиците со кои се соочуваат поддржувачите на медиумската писменост, кои се
поврзани со потребата да се допре до поширока публика со цел да развијат одржливи и сеопфатни релации
меѓу организациите од граѓанското општество, медиумите и граѓаните. При тоа, проектите треба да
вклучуваат употреба на дигитални технологии за промоција на содржини за јавна едукација на ефективен
и иновативен начин и премостување на препреките кои доведуваат до недостаток на меѓусекторска
соработка. Ваквиот пристап има за цел да ги зајакне позициите на граѓанските организации, да ја зголеми
нивната понуда на содржини за граѓаните, зголемувајќи го нивниот капацитет за соочување со
предизвиците во оваа област.
Носители на апликациите може да бидат само локални граѓански организации кои работат на основно,
„грасрут“ ниво (анг. local grassroots civil society organizations), во партнерство со медиуми (локални или
национални), а пожелно е да вклучуваат соработка со образовни и други јавни институции, како и други
релевантни чинители.
Програмата за мали грантови ќе им овозможи на граѓанските организации да допрат до релевантните
засегнати страни, да изградат ефективни коалиции кои би можеле да ги зајакнат своите позиции и да им
помогнат да се справат со нивните автентични перспективи.
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Цели на повикот
Програмата за мали грантови ги има следните цели:
•
•
•

•
•
•

•
•

Да се поттикне создавање на поволно опкружување за развој на граѓанските организации и
медиумите и поголемо вклучување на засегнатите страни во активностите за медиумска писменост
и проверка на фактите, вклучително и преку поголема транспарентност и отчетност;
Да придонесе кон зајакнување на ГО и медиумите, како на национално, така и на локално ниво,
како и на зголемување на нивната активна улога во медиумската писменост и проверка на фактите;
Да се зголеми побарувачка на граѓаните за одговорни медиуми преку јавно образование и
промовирање на професионални стандарди и меѓународни практики кои ја штитат слободата на
мислење и изразување;
Да се придонесе кон продлабочено разбирање и инклузивност на активностите за медиумска
писменост и проверка на фактите, со што би се се создавале различни е-содржини;
Да дејствува на понатамошен развој на дијалогот помеѓу носителите на одлуки и засегнатите
страни врз основа на докази и најдобри практики;
Да им се овозможи на граѓанските организации и на медиумите ефикасно да учествуваат во
консултативните процеси, преку зајакнување на нивниот капацитет за анализи базирани на
докази, релевантен мониторинг и ефикасно застапување, истовремено подобрување на
вештините за мрежно поврзување, партнерство и коалиција;
Да се поттикне култура на критичко размислување преку едукација на пошироката јавност за
штетното влијание на медиумските манипулации врз демократијата и европските вредности;
Да се зголеми капацитетот на граѓанските организации и медиумите за решавање на медиумските
манипулации (вклучувајќи го и говорот на омраза) преку подобрување на нивото на медиумска
писменост и одговорност за медиумите, преку заеднички ангажман со државните институции.

Претпочитани активности
Програмата за мали грантови ќе ги поддржи иницијативите за стимулирање на културата на критичко
размислување преку промовирање на медиумската писменост со следниве активности од оваа
индикативна листа (листата не е ограничувачка, постои можност за поддршка и на други активности,
доколку се утврди дека тие се во согласност со целите на проектот):
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Продукција на содржини за јавна едукација на интернет и/или за традиционалните медиуми
(радио, ТВ, печат)
Промоција на едукативните содржини преку различните видови медиуми;
Поттикнување на јавна дебата за прашања кои влијаат врз медиумската писменост и критичкото
мислење;
Ангажирање на граѓаните за зголемување на нивните барања за производство на високо
квалитетни медиуми;
Градење на капацитетите на членовите на локалната заедница, вклучувајќи обуки, работилници и
предавања;
Онлајн промоција преку кратки видеа, банери и други видови на мултимедијални содржини;
Овозможување на граѓаните да ги користат надлежните државни институции / регулаторни тела,
како и саморегулаторните механизми на новинарската професија за решавање на медиумските
манипулации;
Стратешка употреба на социјалните медиуми за да се допре до поширока и/или насочена публика,
вклучувајќи онлајн реклами;
Воспоставување на соработка и вмрежување помеѓу различни засегнати страни за застапување на
медиумската писменост на локално и национално ниво; образовен и бизнис сектор.
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Методологијата за програмата за мали грантови е дизајнирана и како процес на учење кој ќе биде
комплементарен со самите активности. Одбраните апликанти ќе бидат поддржани низ целиот процес на
имлементација на нивните грантови, во сите фази од имплементација на проектот.
По одобрувањето на предложениот проект, на апликантите ќе им биде пружена техничка асистенција
базирана на нивното ниво на компетентност преку посебно дизајнирани менторства за натамошно
зајакнување на капацитетите, поддршка на нивните специфични потреби вклучувајќи односи со јавност,
комунникации, евалуација и сл. Административниот и финансовиот персонал на Фондацијата
„Метаморфозис“ ќе им овозможи менторство поврзано со административното и финансиското работење
на проектот.

Процес на евалуација
Ќе бидат селектирани апликациите за проекти кои во својата суштина:
•
•
•
•
•
•
•
•

Се директно комплементарни со целите на проектот КриТинк;
Покажуваат посветеност во зајакнувањето на критичкото мислење преку помоција на
медиумската писменост;
Воведуваат иновативни и нови модели на соработка помеѓу граѓански организации и медиуми;
Овозможуваат креативни и ефективни стратегии за ангажман на нивните целни групи/публика;
Продуцираат едукативни мултимедиумски содржини што можат да бидат дистрибуирани преку
различни платформи (на пример, видео-клипови што можат да се употребат за ТВ прикажување;
како онлајн спотови и сл.)
Покажуваат стратешка определба да употребуваат традиционални и нови медиуми за да ја
постигнат видливоста на своите активности;
Промовираат интегративен пристап кон различните етнички зедници и внимаваат на родовата
застапеност;
Зајакнуваат партнерства и соработка меѓу различни чинители, вклучително граѓански
организации, медиуми, јавни институции на локално и државно ниво, образовен и деловен
сектор.

Селекцијата на кандидатите ќе биде процес од три фази: пред-селекција, оценување и доделување.
Секоја апликација ќе биде пред-селектирана за да се осигура дека ги исполнува основните барања на
повикот и дека е во согласност со следните основни предуслови:
•
•
•
•
•
•

Апликантите да се од целните плански региони (или да вклучуваат активности во нив);
Предложената иницијатива да демонстрира јасна визија, задоволувајќи ги потребите на
жителите на планските региони;
Предложената иницијатива прикажува јасна улога на сите партнери во иницијативата;
Формуларот за аплицирање е целосно пополнет вклучително сите други придружни документи;
Формуларот за аплицирање е приложен пред рокот за аплицирање;
Бараната финансиска поддршка не го надминува максималниот износ за мали грантови;

Апликацијата мора да ги исполнува сите горенаведени критериуми за да продолжи во фазата на
оценување. Апликациите што не ги исполнуваат основните предуслови ќе бидат отфрлени.
Следниве апликации ќе се сметаат за приоритетни во процесот на селекција:
•
•

Креативни и исплатливи иницијативи со висок потенцијал за долгорочна одржливост;
Иницијативи кои придонесуваат за зајакнување на мрежното поврзување на локално,
регионално или национално ниво;

Сите апликации позитивно оценети за време на претходна проценка ќе бидат презентирани на
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проектното жири за одобрување / одбивање / условно одобрување. Жирито ќе ги оценува апликациите
врз основа на следниве критериуми за селекција:
1. Технички пристап (максимум 70 поени)
• Релевантност на потребите и прашањата кои ги адресираат (30 поени)
• Квалитет на предложените активности (15 поени)
• Активности ориентирани кон резултати (15 поени)
• Иновација (10 поени)
2. Организациски капацитет и минати перформанси (максимум 10 поени)
• Административни, финансиски и менаџерски капацитети (5 бода)
• Релевантно искуство од минатото и резултати во слични области (5 поени)
3. Предлог за трошоци (максимум 20 поени)
• Ефективност на буџетот, во смисла рационално планирање на трошоците во функција на
исполнување на зададените цели (20 поени)
Следејќи ги примерите за добри практики на Делегацијата на ЕУ во Македонија, ќе биде поставен праг од
70 поени за прифаќање на предлог-проектите, при што ќе бидат разгледувани оние проекти кои го
надминуваат прагот. Грантовите ќе бидат доделени на највисоко рангираните предлози од секој плански
регион, додека останатите ќе бидат сместени на резервна листа. Во случај на неможнст да се додели
грантот на највисоко рангираниот предлог од даден плански регион, или пак највисоко рангираниот
предлог-проект е под прагот, предлозите од резервната листа ќе бидат земени предвид, почнувајќи од
највисоко рангираниот.
Нема да се разгледуваат апликации кои опфаќаат активности од следните видови:
• индивидуални спонзорства за учество на работилници, семинари, конференции и конгреси;
• покривање индивидуални школарини за студии или обуки;
• поддршка на политички партии или кандидати за избори;
• ретроспективно финансирање на проекти чие спроведување е во тек или се завршени;
• проекти кои носат исклучива полза за индивидуи или одредени ексклузивни групи лица;
• проекти кои опфаќаат активности во поддршка на политички партии;
• покривање основни трошоци за функционирање на апликантите или коапликантите (т.е. кога
буџетот е главно наменет за покривање организациски трошоци);
• хуманитарни активности;
• градежни работи или реконструкција на градежни објекти;
• набавка на опрема (т.е. кога буџетот е главно наменет за набавка на опрема).
Во рамките на овој повик ќе бидат доделени 8 (осум) грантови со износ од 5.000 до 7.000 евра.
Периодот на имплементација не смее да биде подолг од 6 (шест) месеци.
Поднесување на апликациите
Граѓанските организации ќе треба да ги поднесат нивните апликации преку користење на стандардниот
формулар за аплицирање на фондацијата „Метаморфозис“, кој ги вклучува следните составни делови:
• Пополнет Прилог 1: Формулар за аплицирање на македонски јазик (word формат);
• Скенирана копија на последната страница од формуларот за аплицирање (со печат и потпис);
• Пополнет Прилог 2: Формулар за буџет, на македонски јазик (excel формат);
• Пополнет Прилог 3: Формулар за временската рамка за имплементација, на македонски јазик
(word формат);
5/6

Проект: „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“: Повик за поддршка на локални
граѓански организации

•

Пополнет Прилог 4: Формулар со краток опис на проектот на англиски јазик (word формат);

Дополнителни прилози:
• Работни биографии (CV) на проектниот тим;
• Копија од документ за регистрација;
• Копија од Тековна состојба од Централен регистар, не постара од 6 месеци;
• Годишен извештај за работа и финансиски извештај, за претходната година. Доколку
организацијата согласно член 18 од Закон за сметководството на непрофитните организации не е
должна да изработи финансиски извештај, истата е потребно е да достави само известување. Во
случај доколку не е помината една година од денот на регистрација, организацијата не е должна
да достави годишен извештај за работа.
• Ревизорски извештај за претходната година (опционо).
• Информации за партнерите: писма за поддршка.
За целосно поднесена пријава ќе се смета онаа која ги вклучува сите целосно пополнет формулари и сите
дополнителни прилози.
При пополнување на Образецот за буџет потребно е да се води сметка за правилата дадени во
Упатството за буџетирање, како и за тоа дека во соработка со „Метаморфозис“ и „Евротинк“ сите избрани
грантисти самостојно ќе спроведат постапка за ослободување од ДДВ по основ на странска донација во
Секретеријатот за европски прашања (СЕП).
Краен рок за аплицирање 6 јули 2018 г. до 17 часот, исклучиво преку формуларот за аплицирање
достапен на адресата http://crithink.mk/formular. Формуларите за аплицирање мора да се пополнат на
македонски јазик, при што Формуларот за краток опис на проектот треба да биде пополнет на англиски
јазик.
Апликантите на кои ќе им бидат потребни појаснувања или дополнителни информации за повикот треба
да поднесат прашања по е-пошта до contact@crithink.mk до 22 јуни 2018 г. до 17 часот, за да може да
добијат одговори на време, пред истекот на крајниот рок.
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