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In i t iat ive for  edi tor ia l  f reedom: 
New policies and data driven advocacy
This project is funded by the European Union

Debatë
DREJT LIRISË SË REDAKSIONIT: 

AUTOREGULLACIONI I ASPEKTEVE PROGRAMORE NË SERVISIN PUBLIK
23.01.2019 (e mërkurë) / Hotel „Sollun“, Shkup /  ora  10.30 

Përshkrim i ngjarjes
Në debatin do të flitet për mundësimin e lirisë redaktuese në servisin publik përmes autoregullacionit të aspekteve të programit. 
Folësit do të flasin për aspektet e ndryshme të proqesit të përgaditjes së Rregulluesit programor të RTM. Rregulluesi programor 
paraqet dokument i autorregullacionit në të cilën vendosen parimet themeluese, proqeset dhe rolet në planifikimin, realizimin, 
emitimin dhe evaluimin e programit. Ky dokument ka qëllim që ta vendosë kornizën e standardeve programike të cilat do ta 
mundësojnë prodhimin e programit kualitativ që i inkuadron standardet më të larta profesioniste dhe e mbron interesin publik.

Debati do të realizohet si pjesë e projektit “Iniciativa për liri redaktoriale: Politika të reja dhe përfaqësuese të themeluara në të 
dhëna” që e shqyrton Insituti për shkenca shoqërore dhe humaniste – Shkup në partneritet me Shoqatën e gazetarëve të Maqedo-
nisë (SHGM). Qëllimi kryesor i projektit është vlerësimi i efekteve të politikave ekzistuese mbi lirinë redaktuese të cilat dalin nga 
Ligji për shërbime audio dhe audiovizuele dhe ti inicojë përfaqësim të themeluar në të dhëna për propozime të reja dhe zgjidhje 
për politika të cilat e mbrojnë lirinë të shprehjes. 

Projekti realizohet si pjesë e programit Civil Society Facilitz i IPA 2 (the Instrument For Pre-Accession Assistance) i Bashkimit 
Europian për Maqedoninë.
 

AGJENDA

10.00 – 10.30 | Regjistrim i pjesëmarësve 

10.30 – 11.30  | Hapja e diskusionit
Panelistët:
Smillka Janeska Sarkanjac – Presidente e Këshillit programor të RTM
Aneta Andonova – kryeredaktori i servisit të parë të RTM
Ana Çupeska – Profesoreshë në Fakultetin juridik pranë Univerzitetit shën Kirili dhe Metodi
Igor Jovanovski – Konsultant i ISHSH-Shkup
Moderator i diskusionit është Naser Selmani – Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë/ISHSH-Shkup

11.30 – 12.30  | Diskutim 

12.30 – 13.00 | Kafe dhe freskime

* Për këtë debar është siguruar përkthim simultan.


