


 Радио Пулс
Интернет радиото е основано со поддршка на
Мировниот корпус на САД Волонтери и
претставува еден од на�одржливите проекти
не само на регионално туку и на национално
ниво.

Пулс Радио е место во кое младите новинари
од Прилеп во текот на изминатите 12 години
ги започнаа првите чекори во
радионовинарството и продукци�ата. 

Со сво�ата 24 часовна програма овозможува,
младите ентузи�асти да ги подобрат своите
новинарски вештини, да креираат свои радио
емисии, придонесува�ќи кон збогатување на
музичкиот и културниот живот. 

 



Обезбедување на можности за
учење во областа на
новинарството и продукци�ата  

Цели

Обезбедување на можности за
стекнување на вештини за
водење радио интерв�уа,
подготовка и емитување вести
и радио продукци�а

Вештини за ракување со
техничка опрема во радио
станица        Вештини за работа со

софтвер за обработка на
аудио содржини

Вештини за одржување
на веб страната на         
Радио Пулс                                            

Можност за младите
слободно и креативно да го
изразат сопствениот глас и
мислење

Поттикнување на нови
дигитални форми на
активно младинско учество
во заедницата                        

Соработка со сродни
младински ради�а Промовирање на

европските програми за
мобилност на младите                                            



Задачи на волонтерот
Креирање и продуцирање на радио поткасти и
емисии од едукативен и забавен карактер

Пишување на новинарски записи



Често поставувани прашања
Колку време трае ангажманот?
Волонтерскиот ангажман ќе трае до
кра�от на програмата (31 декември

2023г.) 

Колку волонтерски часови седмично/
месечно? 

3 пати месечно по 3 часа.

Во ко� период од денот? Дали се очекува ангажман
за викенди/неработни денови?

Зависно од формалните активности и обврски на
волонтерот. Можен е ангажман и во викенди (состанок со

тимот на МСП и останатите волонтери).



Волонтерот потребно е да биде

Средношколец МотивиранСтудент

ПосветенОдговорен Минимално поседување
на дигитални вештини



Што ќе
добие

волонтерот?



Обука за користење на
техничката опрема на
радиото и креирање на
радио поткасти и емисии

 

Стекнување на
вештини за
подготовка на

новинарски записи



Стекнување на
дигитални вештини за
работа со комп�утерски
програми за аудио

снимки 
 

Подобрување на
вештините за

планирање,истражување,
техничко уредување и

постпродукци�а



Промовирање на новинарски записи и артикли на веб
страната на радио Пулс

 

www.pulseradio.mk



Вмрежување со домашни
и странски млади

новинари
 

Здобивање со потврда
за волонтерскиот

ангажман


