Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
ЗНМ и ССНМ побараа од премиерот Заев итни
медиумски реформи

Јун 2017

Измени на Кривичниот закон и зголемени казни за напади
врз новинари и медиумска работници, бесплатен пристап
до Централниот регистар и катастар за истражувачките
новинари и скратување на рокот за пристап до тие
информации за новинарите – се само дел од барањата кои
ССНМ и ЗНМ го побара од премиерот Зоран Заев.

Повеќе

Средба со премиерот Заев
на претсавници на ССНМ и
ЗНМ 2017

Сите изданија на МПМ згаснаа
Со одлука донесена без каква и да е најава во еден ден
на 13 јуни згаснаа сите изданија на Медиа принт, меѓу
кои еден од најстарите приватни весници во Македонија,
Дневник, како и порталите „Телеграф“, „Утрински“,
„Вест“,„Теа модерна“, кои беа дел од медиумската куќа
„МПМ“. Без работа останаа над 100 медиумски
работници.
Самостојниот синдикат на новинарите и на медиумските
работници (ССНМ) смета дека главен виновник за
урнисувањето на медиумската куќа „Медиа принт
Македонија“, којашто раководеше со овие весници, е

ВАЖНО
Адресата на ССНМ е
улица Рајко Жинзифов
бр.22 Скопје.
Канцеларијата е дел од
Социјалниот центар
„Дуња“ Телефонот е
(2) 2671201. Мобилен
075 353 353 . Работно
време на
канцеларијата на ССНМ
е од 10 до 16 часот.

Повеќе
Промени во сопствеништвото на телевизија Алфа

По една година ТВ Алфа
повторно смени
сопственик

Иво Јанкоски излегува од сопствеништвото во телевизија
„Алфа“ и на негово место доаѓа извесен Горан Балаќ од
Земун, Србија, јави БИРН врз основа на податоци во
Централниот регистар.Иво Јанкоски од август минатата
година беше сопственик на ЦХС Инвест Груп, доминантен
сопственик на фирмата „Алфа Скоп“, која пак е газда на
телевизијата „Алфа“. Тој е познат и како прв човек на
продуцентската куќа „Трето уво“.Пред да ја купи Јанкоски,
„ЦХС Инвест груп“ беше во сопственост на фирмата „ЦНС
Медиа технолоџи“ од Белград, која се поврзуваше со
српскиот бизнисмен Веселин Јевросимовиќ.Претставник на
неговиот капитал во Македонија беше Симонида Кажиќ,
која беше директор на фирмата „Алфа Скоп“, сопственикот
на телевизијата „Алфа“, а подоцна ја замени Харалампи
Михајлоски.

Повеќе

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Реформата на МРТ е подеднакво важна како и
реформите во судството

Јун 2017

На втори јуни во просториите на ССНМ во Социјалниот
ценатар Дуња се одржа дебата за состојбите и
реформата на Македонската радио телевизија. На
средбата учествуваа актуелни и поранешни новинари и
уредници од Јавниот сервис. Во дискусијата доминираше
ставот дека реформата на МРТ е подеднакво важна за
демократизација на општеството како и реформата во
судството. На дебатата и претходеше опсежна анализа
на оваа тема во подготовка на ССНМ

Повеќе

Дебата во Дуња на тема
Реформи во МРТВ

Понуда за колективно осигурување
Многумина покриваат протести како независни новинари
без каква било институционална врска со медиумска
организација која би можела да ги поддржи. Во најголем
број случаи дури и фриленсерите немаат здравствено
осигурување.ССНМ обезбеди понуда за колективно
осигурување.
Бидејќи станува збор за колективно осигурување ССНМ
мора да обезбеди одреден број членови. Доколку сте
заинтересирани се што треба да направите е да бидете
член на ССНМ, да ни испратите мејл со матичен број и
телефон за контакт на следнава адреса
ssnm.info@gmail.com

Safejournalists.net:

Статистика за нападите
врз новинари од
регионот на едно место

Повеќе
Зошто новинарите бегаат од професијата?
Малите плати, работата под постојан притисок,
преголемите очекувања на уредништвото и публиката, и
примамливоста на сродните професии, особено односите
со јавноста, можат во одреден момент да ги натераат дури
и најдобрите новинари да почнат да размислуваат за
напуштање на професијата.

Фридом Хаус: Власта во
Македонија ја има контролата
врз јавниот сервис

Повеќе

Медиумските работници со години ги држат своите позиции
на листите на најинтересни професии, а неретко и на
листите на најслабо платена работа без оглед на тоа дали
станува забор за држави со послаби или појаки економии и
медиумски пазар. Ниту врвниот успех и славата не се услов
за останување во професијата, па се случува и добитници
на Пулицеровата награда за го заменат новинарството со
ПР.

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Совети за преговарање на хонорарен договор

Јун 2017

Фриленс новинарите понекогаш се мачат да ги продадат
своите статии – а кога тоа им успева, многумина од нив
прифаќаат услови за работа и хонорари кои не секогаш
им одговараат.Во индустрија во која конкуренцијата е
јака, создавањето на добри услови за работа може да
биде предизвик. Ветеранот новинар Алисон Мотлук 18
години работи како фриленсер и ги споделува советите
колку е важно да се инсистира за добри услови за
работа.

Повеќе
Google и Apple најавуваат блокирање на
рекламите
Сезоната на претставување на иновациите на
технолошките компании донесе нов бран на загриженост
помеѓу издавачите на весници. И Google и Apple најавија
промени во прикажувањето на рекламната содржина, кои
потенцијално би можеле да ги сменат моделите на
огласување на новинските интернет страници.Ваквите
мерки се одговор на потребата и барањата на
корисниците на интернет кои сé почесто инсистираат на
програми за блокирање на реклами и други и иритантни
содржини кои ги следат на интернет.

Повеќе

Нема ништо срамно во тоа
да преговарата за вашиот
хонорар и условите на
договорот

ВАЖНО!
Ги потсетуваме членовите
кои плаќаат чланарина на
годишно ниво е потребно
да уплатат за членство во
2017. Уплатата се врши
преку банка или директно
во ССНМ. Потсетуваме дека
со неплаќање на
чланарината подолго од 3
месеци членството во ССНМ
автоматски престанува.
Согласно Законот за
работни односи за член на
синдикат се смета само
оној кој плаќа чланарина.

Европа покажува поголема почит за синдикатите
Меѓународната конфедерација на синдикатите (ITUC) го
објави годинешниот извештај на Глобалниот индекс на
права, кој дава увид во кршењето на работничките права во
светот. Тој рангира 139 земји од еден до пет, во зависност
од 97-те индикатори за да утври каде работничките права
се најдобро заштитени со закон и во пракса. Според
извештајот, најлоши земји за работниците во Европа се
Турција, Белорусија, Грција, Украина, Босна и
Херцеговина, Романија, Србија и Обединетото Кралство.
Бројот на земјите во кои
работниците трпат физичко
насилство и закани се зголеми за
10 проценти за само една година

Бројот на земјите во кои работниците трпат физичко
насилство и закани се зголеми за 10 проценти за само една
година. Во Европа, меѓутоа, синдикатите имаат поголема
почит и поддршка во општеството, како резултат на јаката
култура и традиција на индустриски односи, особено
помеѓу земјите членки на Европската Унија, покажува
извештајот.
Тоа се одразува во пониското ниво на кршење на законите
и праксата. Синдикатите во Европа често се погрешно
категоризирани од елитата и десничарските опоненти како
пречка за економска конкурентност и развој, особено по
започнувањето на економската криза, вели извештајот.

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
ЕФЈ: ОБСЕ итно да именува нов Претставник за
слобода на медиуми

Јун 2017

Поранешната носителка на мандатот Дуња Мијатовиќ ја
напушти канцеларијата на 10 март 2017 година и оттогаш
не е именуван нејзин наследник. Од ЕФЈ и ИФЈ
наведуваат дека неуспешното именување на наследник ќе
ја ослабе заштитата на слободата на медиумите во целиот
регион на ОБСЕ, во исто време кога медумските
организации во земјите-членки се критички нападнати.

Повеќе
Како да се препознаваат лажни вести?
Феномените лажни вести и „пост-вистини“, кои ја
одбележаа изминатата година, како и растечкиот број на
сатирични и измислени текстови кои се дизајнирани да
изгледаат како редовни вести, ја вратија во фокус
важноста на медиумската писменост, како најдобро
оружје кое го имаме на располагање во борбата против
ширењето и подложноста на лажни содржини на
интернет.Истражувањата покажуваат дека изложеноста
на тренинзи од областа на медиумската писменост ја
намалува можноста за верување во неточни информации
дури и кога тие се поклопуваат со политичките ставови на
поединецот.

Претставникот за слобода на
медиуми е назависна институција
на ОБСЕ која има единствен мандат
кој ги штити и промовира
медиумските слободи во сите 57
земји-членки на ОБСЕ

Зашто да се биде член
Секој синдикален член
ужива вистинска, а не
само формална заштита.
Единствено синдикатот
е законски овластен да
преговара со

Повеќе

Truly Media: Никогаш полесна верификација на содржината
Со Truly Media новинарите самите ја верификуваат саканата
содржина без потреба да користат бројни алатки. Сè е
достапно на еден панел: од обратно пребарување слики,
Google мапи и видео верификација, па до можноста за
пребарување на содржина на социјалните мрежи.
Покрената пролетта 2017 година, Truly Media е нова
колаборативна платформа која им овозможува на
новинарите и медиумските работници да изршуваат
верификација на корисничка содржина многу полесно од
порано. И со многу повеќе соработка.
Целната група на Truly Media
се новинари кои користат
постови од социјални мрежи,
односно корисничка
содржина, во своето
известување

Повеќе

Во време во кое информациите ги добиваме брзо, а
дезинформациите уште побрзо, и кога, во огромната
содржина на информации на социјалните мрежи, многу
лесно може да се направи грешка, овој вид на софтвер
може да дојде како одговор на сите верификациски
предизвици со кои моментално се соочуваме.

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Прекарната состојба на новинарите во подем

Јун 2017

Сè повеќе и повеќе содржини се обезбедуваат од армија
на невидливи фриленсери кои сe повеќе од подготвени
да ги продадат своите производи, додека една третина од
членовина на новинарските синдикати во Европа не
работат како фриленсери. Изолирани и ставени во
конкуренција еден против друг – а понекогаш дури и
против огромната количина на информации споделени на
социјалните медиуми – овие фриленсери ќе направат сè
за да се промовираат, и се исто толку неволни да ги
здружат силите со други кои се наоѓаат во слична
прекарна ситуација.

Повеќе
САД: Онлајн медиумите вработуваат повеќе жени
Според извештајот кој го објави Американската
асоцијација на уредници (ASNE), застапеноста на жените
во медиумите кои содржините ги објавуваат само онлајн
изнесува околу 50%, а онлајн медиумите предничат и во
вработувањето на припадници на малцинските
групи.Зошто е тоа така, истражувачите сé уште не се
сигурни. Дали се во прашање подобри пракси на
вработување или фактот што одреден број медиумите се
фокусираат исклучиво на женската публика, се прашања
кои треба дополнително да се истражат.

Повеќе

65% француски новинари
одговориле позитивно на
прашањето дали нивната
работа се одразува на
нивното здравје

ВАЖНО

Доколку сте
смениле работно
место, број на
телефон или маил
адреса ве молиме
да не информирате
за вашите податоци
да бидат
ажурирани. Пишете
кратка порака на
ssnm.info@gmail.com

Правилник за правна помош

Правилникот за правна помош
е усвоен во 2011 година

Право на правна помош им припаѓа на сите членови на
ССНМ кај кои повредата на правата од работен однос се
случила за време додека се членови најмалку 3 месеци и
кои уредно ја подмируваат својата статутарна обврска за
плаќање членарина. Правната заштита и помош на товар на
ССНМ ја пружа адвокат ангажиран од страна на
Синдикатот.ССНМ обезбедува бесплатна правна помош на
начин што ангажира адвокат, кој на сметка на Синдикатот
врши бесплатно советување, составување писмена и
застапување на членовите на ССНМ пред суд или управни
органи, додека пак од друга страна членовите се должни
сами да ги подмируваат судските такси за тужба и одлука и
евентуално таксите за редовни и вонредни правни лекови и
изведување на докази (вештачење, увид и слично).

Повеќе
Оваа публикација се продуцира со помош на грант доделен преку
проектот „РеФорМедиа – Унапредување на соработката меѓу
граѓанското општество, институциите и граѓаните за спроведување
реформи во медиумската сфера“, што го спроведуваат Македонскиот
институт за медиуми и Мировниот институт од Љубљана со
финансиска поддршка од Европската Унија.Содржините во оваа
рубрика се одговорност единствено на Самостојниот синдикат на
новинари и медиумски работници, и во никој случај не може да се
смета дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

