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ВОВЕД

Организацијата Платформа за истражувачко новинарство и анализи - ПИНА е релативно нова организација, која е основана
на 13 април 2017 година. Официјално беше претставена на јавноста преку веб-страницата www.pina.mk на 13 октомври 2017.
МИСИЈАТА на ПИНА е да внесе свежина и нова енергија во домашниот медиумски пејсаж со презентирање и промовирање
на нови лица во медиумскиот дискурс, како и стории кои се игнорирани од мејнстрим медиумите во земјата. Нашата мисија е
пред сѐ да ги најдеме сториите кои најмногу го оптоваруваат и отежнуваат секојдневието на граѓаните. Освен тоа, ПИНА се
залага и за подобрување и унапредување на состојбата на жените новинарки во медиумите.
Нашата ВИЗИЈА е www.pina.mk да прерасне во медиумска платформа каде нашите читатели, следачи и фанови ќе може да
најдат квалитетни и професионални истражувачки стории и новинарски анализи, интервјуа, како и поважни вести и мислења
за значајните теми кои ги засегаат граѓаните во Македонија.
Во текот на 2017 година ПИНА во целост се водеше од својата визија и мисија и сите планирани и спроведени активности
кореспондираа со нив и дополнително беа во насока на остварување на стратешките цели опишани подолу.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ПИНА во 2017 ги реализираше водејќи се од веќе поставените Стратешки цели и тоа:



Пуштање во функција на на својата веб
страница www.pina.mk;



Првиот
Истражувачки
филмски
фестивал - Скопје (ИФФС-www.iffs.mk);



Еден од партнерите во проектот
„Опсерваторија
на
медиумските
реформи“,
што
го
спроведуваат
Фондацијата за интернет и општество
„Метаморфозис“, „Агора“ – Центар за
промовирање на граѓански вредности и
Платформата
за
истражувачко
новинарство и анализи (ПИНА), со
финансиска
поддршка
од
„Фондацијата Отворено општество –
Македонија“.

Истражувачкиот филмски фестивал - Скопје

(ИФФС-www.iffs.mk) годинава привлече стотици гости од
дома и странство. Како прв ваков фестивал во регионот, ИФФС обедини локални, регионални и светски теми поврзани со
новинарските предизвици и потфати. Тридневната фестивалска програма вклучуваше прикажување документарни филмови,
работилници, дискусии и дебати со гости од Македонија, регионот и од светот.

Отворањето на првото фестивалско издание беше посветено на свиркачите, храбрите поединци кои обелоденуваат
информации во име на општото добро. ИФФС веќе придонесува за популаризација на истражувачкото новинарство и за
зголемување на професионалноста во медиумите преку понуда на разни бесплатни работилници и разговори со светски
признати медиумски професионалци, меѓу кои и новинари кои биле дел од истражувања што добиле Пулицерова награда.
Исто така отвора нови видици кај новинарите, особено кај помладите и оние кои можеби се уште се мислат дали вреди да
станат новинари.

Освен тоа, фестивалот кој со денови беше следен од речиси сите
медиуми на домашната сцена влијае и на свеста кај јавноста за голем
број на теми кои се актуелни и од интерес не само за луѓето од
медиумскиот свет, туку и за сите оние кои имаат интерес за теми како
феноменот на лажните вести, свиркачите, новите трендови во
дигиталниот свет и медиумите, документарниот филм итн.
ПИНА во моментот веќе се подготвува за второто издание на
Истражувачкиот филмски фестивал - Скопје, кое ќе се одржи во
октомври 2018 година.

Организацијата ПИНА е дел и од проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“, што го спроведуваат:



Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“



„Агора“ – Центар за промовирање на граѓански вредности



Платформата за истражувачко новинарство и анализи (ПИНА)

Проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“ има цел да придонесе во исполнувањето на реформските приоритети,
како услов за пристапување на РМ во ЕУ, преку идентификување и отстранување на пречките за демократскиот развој на
медиумскиот сектор.

ПИНА како дел од овој проект, на својата веб страница [pina.mk] во изминатиот период објавува истражувачки стории и
вести поврзани со следење на реформите во медиумската сфера во земјата. Една од сториите ги објави проекциите за тоа кој
од медиумите земал најмногу средства за владини реклами од претходната власт, додека со друга сторија ги објавивме
долговите на МРТ и нејзиното исклучување од страна на ЕБУ, поради неплатен долг, со што се доведе во прашање учеството
на Македонија во Евровизија но и пристапот до други програмски сервиси. Сторијата беше преземена од бројни домашни и
странски медиуми, со што се изврши притисок врз институциите да се преговара за подмирување на долговите кои
Македонија ги има кон ЕБУ и ги наталожила во изминатиот период, но и за наоѓање на одржливи решенија за
финансирањето на јавниот сервис.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

