17 декември 2018
Скопје, Република Македонија

Јана Михаилова и Марија Николова - Здружение за права и хуманост
ИНТЕГРА НАУ Скопје
Прашалник табела за поднесување на иницијативи за „Развој на концептот за

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа,
6
млади,
7
општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот Не постоење на посебен буџет за
кластер и за кој имате предлози за Редакциите на помалите етнички
решенија):
заедници во МРТ
Предлог иницијатива или активност Прецизирање и одвојување на
со кои може да се решава посебен буџет за Редакциите на
проблемот (ако е можно, наведете помалите етнички заедници
времетраење на иницијативата):
Имплементатор/и (кои чинители Раководството на МРТ во соработка
можат
да
ја
реализираат со Редакциите за емисиите на
активноста):
јазиците на заедниците
едно општество и интеркултурализам во Република Македонија“

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа,
6
млади,
7
општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот Редакциите
за
емисиите
на
кластер и за кој имате предлози за јазиците на заедниците имаат мал
решенија):
број на часови на програма, (и тоа
преку еден ден), мал број на
ангажирани новинари, несоодветен
термин за емитување на емисиите,
непостоење на технички услови за
подготовка
на
програма,
недостаток на технички персонал
Предлог иницијатива или активност Отварање на посебен канал на МРТ
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со кои може да се решава за помалите етнички заедници,
проблемот (ако е можно, наведете проширување на програмата - секој
времетраење на иницијативата):
ден, зголемување на бројот на
ангажираните новинари во овие
редакции,
емитување
на
програмата во ударните термини,
модерно студио за снимање на
емисии, компјутери за новинарите,
за
монтажерите,
возило
за
снимање,
вработување
на
монтажери,
сниматели,
тонци,
осветлители, секретарка, шофер...
Имплементатор/и (кои чинители Раководството на МРТ во соработка
можат
да
ја
реализираат со Редакциите за емисиите на
активноста):
јазиците на заедниците

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа,
6
млади,
7
општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот Непостоење на научна институција
кластер и за кој имате предлози за која ќе се занимава со научно
решенија):
истражување
на
јазикот
и
културата на Власите
Предлог иницијатива или активност
со кои може да се решава
проблемот (ако е можно, наведете
времетраење на иницијативата):

Формирање на Институт за јазикот
и културата на Власите каде што ќе
се врши истражување за влашкиот
јазик, влашката литература и
дијалектите, обичаите, фолклорот,
влашкиот мелос, влашката носија и
се она што е обележје на влашката
заедница.

Имплементатор/и (кои чинители Владата
во
соработка
со
можат
да
ја
реализираат Министерството за култура на РМ
активноста):

2

17 декември 2018
Скопје, Република Македонија

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа, 6 млади, 7 општествена
кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот Влашкиот
кластер и за кој имате предлози за изумираат
решенија):

фолклор

и

мелос

Предлог иницијатива или активност Формирање
на
еден
влашки
со кои може да се решава проблемот Ансамбал, со оркестар, женска и
(ако е можно, наведете времетраење мажка група, млади
на иницијативата):
Имплементатор/и (кои чинители Владата
во
соработка
со
можат
да
ја
реализираат Министерството за култура на РМ
активноста):

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа, 6 млади, 7 општествена
кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот Постоење на само едн електронски
кластер и за кој имате предлози за медиум на влашки јазик (МРТ)
решенија):
Предлог иницијатива или активност Финансирање на еден приватен
со кои може да се решава проблемот неделен магазин на влашки јазик
(ако е можно, наведете времетраење
на иницијативата):
Имплементатор/и (кои чинители Невладина
организацијаможат
да
ја
реализираат пр.Здружение за права и хуаност
активноста):
ИНТЕГРА НАУ Скопје

* ископирајте ја табелата повеќе пати доколку сакате да предложите повеќе
иницијативи во повеќе кластери
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Контакт:
Здружение за права и хуманост ИНТЕГРА НАУ Скопје
Ул.Венијамин Мачуковски бр.22-3/21 1000 Скопје
Тел.076/467-465 и 070/699-768
e-mail:integramj2016@gmail.com
Facebook page:Integra Nau
Web page: https://integramj2016.wixsite.com/integra
Јана Михаилова – Претседател
Тел.076/467-465
e-mail:mihailova_jana@yahoo.co
Марија Николова – Заменик Претседател
Тел. 070/699-768
e-mail:mnikol_2002@yahoo.com
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