
 

       

 
 
Прес конференција и промоција  

Кампања против семејно гласање и гласање во име на друг „Мојот 
глас-Моја одлука„ 

- Центар за Балканска соработка Лоја | ул. Илинденска 18А 1200 Тетово| 29.01.2009 | 
12:00 часот 

 

Центарот за Истражување и Креирање Политики (ЦИКП) и Женската 
Граѓанска Иницијатива АНТИКО ве канат на прес конференцијата по повод 
започнување на кампањата против семејно гласање и гласање во име на друг, во 
рамки на проектот „Мојот глас-Моја одлука“ подржан од УНДП. 

На прес конференцијата ќе бидат презентирани видео спотови и промотивни 
материјали преку кои на креативен начин е промовирана пораката против семејно 
гласање. Исто така ќе се даде осврт на самиот процес на кампањата за подигање на 
свеста кај граѓаните кои живеат во општините каде проблемот на семејно гласање и 
гласање во име на друг се забележани во континуитет низ изборните циклуси.  Ќе се 
презентираат и дел од заклучоците до кои ЦИКП и АНТИКО дојдоа при изработка на 
квалитативната анализа за причините, факторите и можните решенија на 
проблемот на семејно гласање и гласање во име на друг. 

Пристапот на кампањата е сеопфатен и има за цел да допре до граѓаните преку 
директни контакти и промотивни материјали делени по принцип „од врата до врата“.  
Медиумската кампања има поширок дострел во сите општини во трите изборни едници 
(1,2 и 6) каде е евидентиран овој проблем.   

Говорници на конференцијата за медиуми ќе бидат г-ѓа Ѓунер Небиу, 
претседателка на женската граѓанска иницијатива Антико, М-р Сања Костовска, 
аналитичар во Центарот за истражување и креирање политики и менаџер на проектот и 
Ристе Змејкоски координатор на кампањата. 

Прес конференцијата ќе се одржи во Центарот за Балканска соработка Лоја 
во Тетово, на 29. 01. 2009 во 12.00 часот 

 

                         лице за контакт: Ристе Змејкоски Т: +389 2 3216 646 Ф: +389 2 3216 645 
М: +389 71 559 650 Е: zmejkoski@crpm.org.mk 


