
Вебинар „Вовед во сајбер-безбедност и сигурност“ 

18 декември, од 15.00ч до 16.40ч  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Краток опис на вебинарот  

Државен надзор? Сајбер-криминал? Надзорен капитализам? Големи теми, уште поголеми 

прашања. Како ги чувате вашите податоци безбедни? Дали знаете кои податоци се 

прибираат за вас? Дали знаете кои податоци се споделуваат помеѓу платформите како 

што се Facebook, Airbnb, Google? Сите сме биле мета на хакирање на некој начин и 

сакаме да научиме како подобро:  

1. Безбедно да ги користиме социјалните медиуми 

2. Да го прилагодиме нашиот прелистувач за безбедност, и блокирање злонамерни 

скрипти, колачиња, „trackers“ (следачи) итн.   

3. Да ја заштитиме нашата приватност/анонимност 

4. Да ги заштитиме личните податоци кои ги прибираме за нашата работа  

5. Да ги препознаеме заканите од хакери, корпорации, држави  

Вклучете се, ако сакате да дознаете како:  

1. Да ја заштитите вашата приватност  

2. Безбедно да „сурфате“ во дигиталниот простор 

3. Да ги заштитите податоците: вашите, податоците на вашето семејство, 

податоците на вашата организација 

 

Вебинарот ќе го води Гоце Арсовски кој е Офицер за 

програмска поддршка во Фондацијата Метаморфозис. Тој 

е психолог, истражувач, и искусен тренер, кој работи во 

невладиниот сектор во последните седум години.  За ова 

време, тој одржа десетици тренинзи и вебинари на теми 

како што се користење отворени образовни ресурси, 

кампањи за застапување на социјалните медиуми, сајбер-

безбедност и сигурност, анализа на податоци и 

визуелизација на податоци, институционална отвореност 

и транспарентност, и многу други. 

 

 

За кого е наменет вебинарот? 

Ако сте дел од невладина/граѓанска организација, новинар или медиумски работник, 

активист, или едноставно сте љубопитни за сајбер-безбедност и сигурност, придружете 

ни се на 18 декември, 15:00ч на нашиот воведен вебинар. Ве молиме имајте на ум дека 

регистрацијата е задолжителна, и апликациите добиени по истекувањето на рокот за 

пријавување нема да бидат разгледувани. Работен јазик на вебинарот е македонски. 



 

Датум на одржување  

Вебинарот ќе се одржи онлајн (преку платформата Cisco WebEx). Вебинарот ќе трае 100 

минути, со почеток во 15:00ч, на 18 декември, 2020 година. Ве охрабруваме да се 

регистрирате што поскоро, бидејќи бројот на места е ограничен.  

 

Формулар за аплицирање и рокови 

Кликнете на следниов линк за да се регистрирате за вебинарот “Вовед во сајбер-

безбедност и сигурност”. Пополнувањето на регистрациската форма е задолжително за 

учество во вебинарот, и тоа не подоцна од 15 декември, 2020, 16:00 часот. 

 

Лице за контакт 

Ако имате било какви дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте ги: 

violetajonchevska@protonmail.com; qendresasulejmani@protonmail.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Проверете на  www.hive-mind.community 

Покрај оваа обука, Ве молиме погледнете го порталот www.hive-mind.community. Hive 
Mind е дизајниран да Ве обучи и подучи да ги засилите Вашите вештини во дигиталната 
медиумска писменост во средина на соработка со Вашата заедница во пракса. Одбрани и 
верификувани алатки, нашата посебно направена алатка за следење на социјалните 
медиуми „Радар за социјалните медиуми“ и он-лајн курсеви кои можете да ги следите со 
брзина која Вам ви одговара се само некои од нив. И сето ова во безбедна и сигурна 
средина.  
 

Оваа обука е иницијатива на TechSoup Europe во соработка со „Фондацијата 
Метаморфозис“, организацијата „Зашто не“ од БиХ и HIVE MIND  

 
 

Metamorphosis Foundation works toward strengthening the awareness and capacity of citizens 
and civil society to assume their fullest possible role as activists for democracy, while supporting 
institutions to fulfil their democratic role in serving society with particular emphasis on the use of 

                                          information technology and knowledge-sharing. 
 

 
CA Zasto ne -  Why not is an organization that works on the creation of a safe, secure, healthy, 
active, efficient and accountable BiH society through increasing civic participation, influencing 
government accountability, use of new technology tools and promotion of socially engaged culture 
on the whole territory of BiH together with other interested groups, organizations, institutions and 

individuals. 
 
 

https://creator.zohopublic.eu/mitchrich/ecab15a3753427271eaaa85854430e/form-embed/a3889be6a140e471d4f77f6734e4871/x1CDD7OFqJ2Tm8GHA66195KFS4Vn8qH0rkRP10WjMjgzn77Vbe5wyQHeGPhKqz45uFV0yWTuy2FKjdpD2fGJRrsJJ1COWXPBst6x?Training=86598000000427320&zc_locale=mk
mailto:violetajonchevska@protonmail.com
mailto:qendresasulejmani@protonmail.com
http://www.hive-mind.community/


 
 

TECHSOUP EUROPE supports civil society organizations across the continent to use the best 
technology for social change. It equips change makers with transformative technology products, 
knowledge, and services so they may benefit from technology and make social change. TechSoup 
teaches how to use technology for good and connects unlikely collaborators, such as social 
activists, hackers, designers, government, local authorities and business partners. TechSoup 
builds communities with whom it tries to generate innovative solutions to social challenges. 
 
 

 
HIVE MIND — is a harbor for a community of practice. In today’s digital world, our freedom of 
information is being challenged by sophisticated misinformation and disinformation tactics. 
We’re here to assist you in the journey of digital transformation and to support these freedoms by 
building media literacy skills throughout civil society and in communities where people come 
together to form trust and social ties.www.hive-mind.community  

 
 

 

 

http://www.hive-mind.community/

