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Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта објавува: 

ЈАВЕН ПОВИК 

за избор на најдобар мултимедијален производ на тема „Трговија со луѓе“  

 

1. Предмет на јавниот повик е избор на 3(три) најдобри мултимедијални производи на тема 
ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. Младите од Р. Македонија може да аплицираат на конкурсот со 
мултимедијален производ кој што користи компјутер и било која комбинација од три или повеќе 
од следниве дигитални медиумски видови: текст, звук, видео, графика и анимација. Креативниот 
и иновативниот мултимедијалниот производ треба да биде од едукативен и информативен 
карактер и да ја обработува темата трговија со луѓе. 

 
2. Право на учество имаат младите на возраст од 14 до 23 години од  Р.Македонија здружени 

во тимови или индивидуално. Учесниците може да конкурираат со еден или повеќе 
мултимедијалени производи.  Форматот на производот мора да биде компатибилен со YouTube.  

 
              3. Награди: Сите селектирани мултимедијални производи ќе бидат публикувани на 
социјалната мрежа Facebook на Отворена Порта. Со ставање на LIKE Онлајн публиката ќе го одбере 
најдобариот мултимедијалени производи кој ќе ја добие и најголемата парична награда во 
вредност од 200 евра. 
Другите 2 (две) најдобри идеи ќе бидат селектирани од  стручно жири  и ќе бидат наградени со 
парична награда: Втора награда од стручно жири- од 150 евра и Трета награда од стручно жири- 
од 100 евра. Наградите ќе бидат исплатени во денарска противвредност.  
 
              4. Пријавување - Кандидатите треба изработениот продукт да го испратат на: 
lastrada@lastrada.org.mk; stojne@lastrada.org.mk најдоцна до 31 мај 2017. 
 
Доколку имате потреба од дополнителни информации Ве молиме да не контактирате на: 02 2700 
107 или на lastrada@lastrada.org.mk; stojne@lastrada.org.mk - Контакт лице: Стојне A. 
Димишковска или 
Во Организација на жените на општина Свети Николе на тел.032 444 620 или на 
womsvetinikole@yahoo.com – контакт лице Анета Д.Тосева 
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