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Хибриден 
настан

Конференцијата е-Општество ја организира Метаморфозис Фондацијата за интернет и општество во синергија со проектите: „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда - ИЦЕДА“ - финансиски поддржан од Европската Унија, „Проверка 
на фактите за напредокот на Република Северна Македонија кон ЕУ“, финансиски поддржан од Националниот фонд за демократија (National Endowment for Democracy - NED) и „Брз одговор на дезинформации за вакцините“ - финансиски поддржан од 

Балканскиот фонд за демократија (Balkan Trust for Democracy - BTD) и Германскиот Маршалов фонд (German Marshall Fund), САД. Ставовите изразени за време на конференцијата не секогаш гии одразуваат ставовите на донаторите.

Хакатонот за отворени податоци во рамките на конференцијата е-Општество е организиран од Метаморфозис Фондација за интернет општество со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

А Г Е Н Д А

ПРЕДИЗВИЦИ И 
МОЖНОСТИ

https://e-society.mk/


АГЕНДА

Демократија во дигиталната ера: предизвици и можности  | 30 ноември - 3 декември 20212

ДЕН 1 - 30 ноември (вторник)
Локација – Хотел Панорамика и онлајн на Zoom платформа
  

  12:00 – 12:45  |  Отворање на конференцијата

Модератор:
БАРДИЛ ЈАШАРИ, извршен директор на Фондација Метаморфозис

Говорници: 

 ДЕЈВИД ГИР,  
шеф на Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија

 ЕРИК ЈАНОВСКИ,
 претставник на УСАИД во Северна Македонија

 ЈЕТОН ШАЌИРИ, 
 министер за информатичко општество и администрација
 
 КРИСТИНА МАНД,  

виш експерт за е-демократија на Академијата за е-владеење (Естонија)

Опис: Говорниците ќе ја понудат својата перспектива и проценка на состојбата на 
демократијата денес и ќе говорат за тоа како технологијата го обликува доброто 
владеење и граѓанското учество. Оваа сесија, исто така, ќе ги обелодени потенцијалните 
закани на интернет за граѓанските слободи и права и улогата на граѓанскиот сектор 
во нивно спречување.

   12:55 -13:15  |  Краток инспиративен говор

Говорител: 
 
 ЛАУРИ ТАБУР,  

експерт за управување со промени, Естонски центар за меѓународен развој

Опис: Инспиративен разговор за огромните можности и придобивки што ги носи 
дигитализацијата на услугите. Овој говор ќе понуди и препораки за сите вклучени 
актери за тоа како да го олеснат процесот и да успеат во дигиталната транзиција.

   12:55 -13:30   

Кратка обука
  

  13:15 – 14:25  |  е-Учество и е-Ангажман: Регионални перспективи -  
       локални акции

Модератор:
МИЛА ЈОСИФОВСКА ДАНИЛОВСКА, програмски менаџер, Фондација Метаморфозис

Говорници: 

 МАЈА ЦИМЕРМАН,  
менаџер за грантови, Today is a new day (Словенија) 

 МАРК КРИЏ, 
 извршен директор, MySociety (Обединето Кралство)
 
 ДЕБОРА ПЕРЧИ,  

теренски координатор, Democracy Plus (Косово)

 МАРИЈА ВАСИЛЕВСКА,  
проектен менаџер, Центар за социјални иновации БЛИНК 42-21 (Северна Македонија) 

 hvale vale,  
Фасилитатор на CTE (Closer than Ever) стратегија, Association for Progressive 
Communications

Опис: Успешни приказни за е-учество и е-ангажман на Балканот и Европа – Како 
онлајн граѓанските иницијативи предизвикаа значителни промени во заедниците и 
го подобрија животот на граѓаните.

  14:25 – 14:55  |  Пауза за кафе

Хибриден 
ден

https://danesjenovdan.si/en
https://www.mysociety.org/
https://dplus.org/en/
https://blink42-21.mk/
https://www.apc.org/en
https://www.apc.org/en
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ДЕН 1 - 30 ноември (вторник)
Локација – Хотел Панорамика и онлајн на Zoom платформа

   14:55 – 15:55  | Отворени податоци: Кога побарувачката и  
        понудата ќе се сретнат на половина пат

Модератор: 
ЌЕНДРЕСА СУЛЕЈМАНИ, програмски директор, Фондација Метаморфозис

Говорници: 
 
 Д-р ИРЕНА БОЈАЏИЕВСКА  

независен истражувач

 ДЕЛВИНА ХАЏИЈАХА,  
Отворени податоци Косово, Косово

 ЛАЗАР ПОП ИВАНОВ,  
раководител на Експериментација, УНДП 

 НАДА РАКОЧЕВИЌ,  
секретарка на Одборот на директори за ИКТ, Стопанска комора на Црна Гора

Опис: Придобивките од отворените владини податоци се нашироко промовирани 
во регионот, но сепак подготвеноста на институциите и побарувачката од 
корисниците сè уште заостануваат. Овој панел ќе се фокусира на механизмите кои 
би можеле да одржат редовно објавување и користење на збирки на отворени 
податоци, со цел нивната вредност да се почувствува пошироко.

  15:55 – 17:00  |  Ручек

Хибриден 
ден

Ден 2 - 1 декември (среда)

  
  12:00 – 13:00  |  Искуства од неформално образование на младите за  

                                  медиумска писменост и критичко мислење

Говорници: 

 ЖАКЛИНА ЦВЕТКОВСКА,  
Центар за аудио и аудио-визуелни уметности од Крива Паланка

 ВИОЛЕТА ГЛИГОРОСКА, 
 Фондација Метаморфозис
 
Опис: Панел дискусија наменета за општа публика, посебно за граѓански 
организации кои работат со млади и/или со медиумска писменост, афирмација на 
искуствата од Критинк на Метаморфозис и на Центар за аудиовизуелни уметности 
- Крива Паланка

   13:00 -15:00   

Средба со менторите

   15:00 -17:00   

Средба со менторите
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   16:00 -18:00   

Прва презентација на 
демо решенија

Ден 2 - 1 декември (среда)

  13:00 – 14:00  |  Алгоритми, приватност и безбедност. 
         Да зборуваме за човековите права.

Говорници: 

 ГОЦЕ АРСОВСКИ,  
офицер запрограмска поддршка, Фондација Метаморфозис

 КРИШТОФ ИЗДЕБСКИ, 
 експерт за право и политики, Фондација Стефан Батори (Полска)
 
 ОЛГА КИРИЛИУК,  

менаџер за техничка програма, Американска адвокатска комора

 ОРСОЛИЈА ВИНЧЕ, 
 правен специјалист, К-мониторинг (Унгарија)  
 

Опис: Во ерата на брза дигитализација многу често се применуваат алгоритмите и 
решенијата со вештачка интелигенција од владите и институциите ширум светот. Во 
извесна смисла, алгоритмите ќе продолжат да имаат влијание врз благосостојбата 
на граѓаните, но дали тие ги земаат предвид нивните вродени човекови права? Каде 
се граѓанските организации, медиумите и академскиот сектор во дискусијата за 
имплементација на сè пософистицирани технолошки решенија и зошто тие бегаат 
од дебата? Говорниците ќе ги презентираат своите најнови наоди и препораки и ќе 
се обидат да ги поттикнат ГО и другите актери активно да се вклучат во оваа тема.

Ден 3 - 2 декември (четврток)

   12:00 – 13:00 |  Обука: Кибер безбедност – вообичаени митови  
         и дезинформации

Обучувач: 
ГОЦЕ АРСОВСКИ 

Опис:  Изгледа дека дигиталниот свет, кој постојано се проширува, не го зема предвид 
нивото на дигитална писменост и искуство на корисниците на компјутерските 
системи. Дополнително, кампањите за дезинформации кои се честопати користени 
во политиката, имаат своја „кибер-подгранка“ кога станува збор за безбедноста и 
приватноста на интернет. Оваа обука ќе се фокусира на често застапените митови и 
дезинформации за вообичаените закани за кибер-безбедноста и ќе се обиде да понуди 
решенија за нив. 

  13:15 – 16:30  |  Обука: Како да се изгради силен и одржлив систем  
       за заштита на приватноста

Обучувач: 
ЕЛЕНА СТОЈАНОВСКА 

Опис: Заштитата на личните податоци или Општата регулатива за заштита на лични 
податоци (GDPR) е често употребуван термин веќе подолго време, но многумина ја 
игнорираат или не ја разбираат неговата вредност. На оваа обука ќе се истражува 
актуелниот Закон за заштита на личните податоци и механизмите во Северна 
Македонија од аспект на ГО и граѓаните. На ГО ќе им се понуди знаење и поддршка за 
нивно целосно усогласување со обврските што ги утврдува Законот. Што се однесува 
до граѓаните, оваа обука ќе им помогне да го разберат Законот и моќта на (зло)
употребата на нивните лични податоци од страна на други субјекти, но и опасностите 
од споделување на туѓи лични податоци без претходна согласност.

   16:00 -18:00   

Втора презентација на 
демо решенија

   13:00 -15:00   

Средба со менторите
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Ден 4 - 3 декември (петок)
Локација – Хотел Панорамика и онлајн на Zoom платформа
 

  12:00 – 13:30  |  Работилница: Правни аспекти и саморегулација во  
         борбата против дезинформациите

Обучувачи:
ДРАГАН СЕКУЛОВСКИ,  
извршен директор на Здружението на новинарите на Македонија

КАТЕРИНА СИНАДИНОВСКА,  
претседател на управниот одбор на Советот за етика во медиумите на Македонија

EЛИДА ЗУЛБЕАРИ,  
уредник на Portalb.mk

Опис: Говорниците на учесниците ќе им понудат знаење, експертиза и оценка за 
моменталната состојба на борбата против дезинформациите од различни аспекти на 
медиумскиот сектор во државата. Правната основа, саморегулацијата и методологијата 
за разоткривање на дезинформациите ќе бидат главните почетни точки и подобласти 
во борбата против дезинформациите.

  13:30 – 14:00  |  Пауза за кафе

  14:00 – 14:20  |  Краток инспиративен говор

Говорител: 

 ЈАКУБ КАЛЕНСКИ,  
виш соработник, Атлантски совет

 Опис: Краток говор за моделите на мешање и влијание на странски актери врз 
важните процеси во регионот и ширењето на дезинформациите како моќна закана 
за стабилноста. Овој говор, исто така, ќе ги обелодени и механизмите што може да ги 
користат демократиите за борба против овој феномен.

   13:00    

Завршна презентација  
и гласање

Јавна 
сесија

Хибриден 
ден

  14:30 -16:00  |  Дискусија: Дезинформации и закана за   
       демократијата

Модератор: 
ФИЛИП СТОЈАНОВСКИ,  
директор за партнерство и развој на ресурси, Фондација Метаморфозис

Говорници: 
 
 ЈАСНА ЈЕЛИШИЌ,  

шеф на работната група на Западен Балкан за стратешка комуникација и 
предвидување (STRAT.2), Европска служба за надворешни работи

 ФЕРДИ ФЕРХАТ ОЗСОЈ,  
програмски менаџер, Mеѓународна мрежа за проверка на факти

 АНА ЈЕШЕ ПЕРКОВИЌ,  
проектен менаџер, Центар за европска перспектива (CEP)

 ИВАН СИГАЛ,
 извршен директор, Глобал војсис

 ВЛАДИМИР ПЕТРЕСКИ,  
уредник на Вистиномер.мк

 
Опис:  Оваа сесија ќе даде увид во тековните напори за борба против  
дезинформациите од глобална перспектива и перспектива на ЕУ, комбинирани 
со искуствата на Словенија, како земја-членка на ЕУ и Северна Македонија како 
земја кандидат за членство во ЕУ. Говорниците ќе се занимаваат со прашањата за 
пристапот на повеќе засегнати страни кон креирањето политики и унапредувањето 
на улогата на проверката на факти и вмрежувањето со главните медиуми, особено 
во околности на Ковид-19 пандемија. 
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  16:00 – 16:40  |  Затворање на конференцијата

 БАРДИЛ ЈАШАРИ,  
извршен директор, Фондација Метаморфозис

 
 СТАНИСЛАВ ВАСИЛКОВСКИ, 

советник за ИТ системи, Министерство за информатичко општество и 
администрација

 ПОБЕДНИЧКИ ТИМ НА ХАКАТОНОТ

  16:40 – 18:00  |  Ручек

 

Хибриден 
ден


