
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë 

 
 

 
 
 
 

KONKURS 

PËR STORJEN MË TË MIRË GAZETARESKE 
 
 
Nga fusha e jetës socijalo-shoqërore, me përqëndrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe 
promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetarëve të pa mbrojtur  dhe të 
margjinalizuar.  
 

Shpallja publike është e hapur për të gjitha redakcionet dhe gazetarët profesional, të cilit kanë 
publikuar storje në mediat në Maqedoni në periudhën prej 1 majit të vitit 2016  deri në 31 maj të vitit 
2017. Përmbajtjet e dërguara duhet ti përmbushin kriteret për  veprimtari gazetareske autentike dhe 
analitike nga interesi më i gjërë publik i cili i përmbush standardet etike gazetareske, nëpërmjet 
përkushtimit të autorit për punë të përpikët ndaj përpunimit të temës.  

Autorët të storjeve më të mira do të fitojnë shpërblime në shumë prej:  

 vendi parë  - 700 euro (në denarë) 

 vendi dytë - 600 euro 

 vendi tretë - 500 euro 

 

Përmbajtja e përpunuar mundet të jetë në çfar do forme gazetareske ose zhanri (tekst, 
dokumentar, reportazhë, intervju...) 



Storja mundet të paraqitet nga vetë gazetarët, mediumet ose individ, institucione dhe shoqata 
qytetare.  

 Nuk ka kufizime në aspekt të numrit të storjeve që mundet një gazetar apo redaksion të paraqitet në 
konkurs. 

Konkursi është i hapur prej 20 gushtit të vitit 2017. 

 

Aplikacionet munden të dërgohen nëpërmjet: 

 postës elektronike në konkurs@semm.mk, duhet të vendoset linku i tekstit gazetaresk dhe e 
njejta ti bashkangjitet emailit ( word ose pdf document) ; 

 me postë në adresën: Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë Bul. “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” nr. 54/2, 1000 Shkup, përmbajtja të dërgohet në pesë kopje të shtypura dhe një 
kopje në CD ( nga materijalet të shtypra dhe ato audio vizuele) dhe 

 të dorëzohen personalisht në zyret e Këshillit për etikë në pesë kopje të shtypura (një kopje në 
CD  nga materijalet të shtypra dhe ato audio vizuele). 

 

Storjet më të mira do të zgjidhen nga juria e përbërë nga përfaqësues relevant dhe me renome të 
profesionit. 
   

Shpërblimet për storje më të mira nga jeta shoqërore-socijale, (me përkushtim që të vazhdojnë në 
traditë), Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) i jep për ti nxitur gazetarët në promovimin 
e konceptit të kyqjes socijale dhe integrimit të grupeve të qytetarëve të pa mbrojtur dhe ato të 
margjinalizuar, përmes përpunimit etik dhe profesional të temave nga interesi publik. 

Më shum informata për konkursin mundeni te merrni përmes emailit:konkurs@semm.mk. 
 

Ky aktivitet organizohet pranë proektit të finansuar nga UE dhe UNESCO “Ndërtimi i besimit i mediumeve në Evropën 
Jugo Lindore dhe Turqi”. 
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