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• Визија, мисија и стратешки цел
 
Визијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија да имаат подобар 
живот преку нови иницијативи кои промовираат активно граѓанство, можност и 
ангажман во граѓанското општество. 
 
Мисијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија во остварувањето на 
своите идеи во областа на културата, уметноста, економијата, образованието и 
социјалната одговорност, како и да мотивира вклучување на граѓаните во тековните 
програми, проекти и активности.
 
Целите на Здружението се: 
1. Да поттикне и поддржи младински активизам во областа на културата, економскиот 
развој, локалните прашања, спортот и образованието.
2. Да поттикне и поддржи граѓанските иницијативи кои поттикнуваат социјален 
напредок, европски вредности и меѓународна соработка.
3. Да поттикне и поддржи претприемачки дух и зајакнување на екосистемот во 
Македонија за формирање на бизниси, граѓански организации и социјални 
претпријатија. 
4. Да поттикне и поддржи волонтерство и нефор
 
Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16

Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52 од 16.0

и врз основа на Статутот донесе

на 07.09.2013 година во Битола.

 

• Спроведени активности
 

Во периодот од септември 2013 до декември 2013 година поголем дел од 
активностите беа насочени кон промоција на Здружението и вмрежување со останати 
здруженија од локалната заедница и од земјата
 
Во октомври претставник на ФОРУМ 16 беше дел од 
од страна на ЦИД – Центар за интеркултурен дијалог од Куманово за борба против 
говорот на омраза.  Тоа истовремено беше и вклучување во Националната кампања 
против говор на омраза на интернет. Кампањата беше дел од проектот 
борба против говор на омразата на интернет
иницирана од страна на Советот на Европа. Проектот се залагаше за еднаквост, 
достоинство, човекови права и разновидност. Тоа беше
омраза, расизам и дискриминација во
Во октомври почна планирањето 
насловени како „Младите за младите со љубов“. 
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Визија, мисија и стратешки цели  

Визијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија да имаат подобар 
живот преку нови иницијативи кои промовираат активно граѓанство, можност и 
ангажман во граѓанското општество.  

Мисијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија во остварувањето на 
своите идеи во областа на културата, уметноста, економијата, образованието и 
социјалната одговорност, како и да мотивира вклучување на граѓаните во тековните 

и и активности. 

 
1. Да поттикне и поддржи младински активизам во областа на културата, економскиот 
развој, локалните прашања, спортот и образованието. 
2. Да поттикне и поддржи граѓанските иницијативи кои поттикнуваат социјален 

редок, европски вредности и меѓународна соработка. 
3. Да поттикне и поддржи претприемачки дух и зајакнување на екосистемот во 
Македонија за формирање на бизниси, граѓански организации и социјални 

4. Да поттикне и поддржи волонтерство и неформално образование. 

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 - Битола е формирано врз основа на 

Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52 од 16.0

татутот донесен на основачкото Собрание на Здружението од

на 07.09.2013 година во Битола. 

Спроведени активности 

Во периодот од септември 2013 до декември 2013 година поголем дел од 
активностите беа насочени кон промоција на Здружението и вмрежување со останати 
здруженија од локалната заедница и од земјата.  

Во октомври претставник на ФОРУМ 16 беше дел од тренингот за тренери организиран 
Центар за интеркултурен дијалог од Куманово за борба против 

за.  Тоа истовремено беше и вклучување во Националната кампања 
против говор на омраза на интернет. Кампањата беше дел од проектот 
борба против говор на омразата на интернет“ што траеше помеѓу 2012 и 2014 година, 

од страна на Советот на Европа. Проектот се залагаше за еднаквост, 
кови права и разновидност. Тоа беше проект против говорот на 

омраза, расизам и дискриминација во сите форми на нивно изразување на интернет. 
Во октомври почна планирањето на локалните работилници од страна на ФОРУМ 16 
насловени како „Младите за младите со љубов“.  

   

 

Визијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија да имаат подобар 
живот преку нови иницијативи кои промовираат активно граѓанство, можност и 

Мисијата е да им помогне на граѓаните на Република Македонија во остварувањето на 
своите идеи во областа на културата, уметноста, економијата, образованието и 
социјалната одговорност, како и да мотивира вклучување на граѓаните во тековните 

1. Да поттикне и поддржи младински активизам во областа на културата, економскиот 

2. Да поттикне и поддржи граѓанските иницијативи кои поттикнуваат социјален 

3. Да поттикне и поддржи претприемачки дух и зајакнување на екосистемот во 
Македонија за формирање на бизниси, граѓански организации и социјални 

 

е формирано врз основа на 

Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52 од 16.04.2010 година) 

обрание на Здружението одржано 

Во периодот од септември 2013 до декември 2013 година поголем дел од 
активностите беа насочени кон промоција на Здружението и вмрежување со останати 

за тренери организиран 
Центар за интеркултурен дијалог од Куманово за борба против 

за.  Тоа истовремено беше и вклучување во Националната кампања 
против говор на омраза на интернет. Кампањата беше дел од проектот „Младите во 

што траеше помеѓу 2012 и 2014 година, 
од страна на Советот на Европа. Проектот се залагаше за еднаквост, 

проект против говорот на 
сите форми на нивно изразување на интернет. 

на локалните работилници од страна на ФОРУМ 16 



 
 
Со овие работилници околу 60 млади (основци, средношколци и студенти) од општина 
Битола имаа можност да се запознаат со тоа што се човекови права и да им се заја
свеста за човековите права на Интернет, да се запознаат со тоа што е говор на омраза и 
да им се зајакне свеста за превенција
запознаат со Националната и глобалната кампања против говор на омраза. 
Работилниците беа еднодневни и поделени во два дела. За време на првиот дел 
младите дискутираат за човековите права и борбата против говорот на омраза, а во 
вториот дел од работилницата младите своите ставови ги искажуваат преку цртеж, 
фотографија, книжевни творби или пре
2013 година се одржаа четири работилници во следниве места:
- Основно училиште „Св. Климент Охридски“ Битола
- Средно општинско училиште
- Правен факултет Битола 
- Средно општинско училиште „Таки Даскало“ Битола
 
На 31 октомври краткиот документарен филм „Мојот живот 
Чавдаровска, авторка на филм
активизам ФОРУМ 16 - Битола
аматерскиот (непрофесионален) документарен филм „Камера 300“, освои награда за 
најдобра репортажа. Филмот прв пат беше прикажан на 
сала на Центарот за култура во Битола на свеченото отво
доделувањето на наградите. Задолжен за камера беше Вангел Иванов. Улогите г
толкуваа Ана Жежовска, Биљана Т. Димко и Христијан Аџиоски.
 
Американското катче во Битола заедно со Амбасадата на САД во Република 
Македонија, на 6-ти и 7-ми 
невладини организации и младински лидери на 
Космо Фуџијама, филантроп и ко
Претставник на ФОРУМ 16 беше дел од оваа работилница.
моментов е соработник во GovLab на Универзитетот Њујорк
Ашока.  
 
На 10 ноември, ФОРУМ 16 го организира настанот „Day to Draw A Line, Day to Wipe Out 
Hate“ по повод Европската кампања 
фашизмот и антисемитизмот.
координира активности кои се организираат на европско ниво. Во текот на 2013 
година настанот на ФОРУМ 16
мрежата заедно со активности
предвидуваше дистрибуција на промотивни материјали на UNITED во центарот на 
Битола пред почетокот на проекција
прикажаа беа за промоција
како и за животот на Евреите од Битола кои во текот на Втората светска војна биле 
депортирани во Треблинка. 
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Со овие работилници околу 60 млади (основци, средношколци и студенти) од општина 
Битола имаа можност да се запознаат со тоа што се човекови права и да им се заја
свеста за човековите права на Интернет, да се запознаат со тоа што е говор на омраза и 
да им се зајакне свеста за превенција од говорот на омраза на и
запознаат со Националната и глобалната кампања против говор на омраза. 

а еднодневни и поделени во два дела. За време на првиот дел 
младите дискутираат за човековите права и борбата против говорот на омраза, а во 
вториот дел од работилницата младите своите ставови ги искажуваат преку цртеж, 
фотографија, книжевни творби или преку дебата. Во текот на ноември и декември 
2013 година се одржаа четири работилници во следниве места: 

Основно училиште „Св. Климент Охридски“ Битола 
Средно општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола 

о училиште „Таки Даскало“ Битола 

На 31 октомври краткиот документарен филм „Мојот живот - виножито“, кој 
на филмот и претседателка на Здружението за граѓански 

Битола, го аплицира на 21 Интернационален фести
аматерскиот (непрофесионален) документарен филм „Камера 300“, освои награда за 
најдобра репортажа. Филмот прв пат беше прикажан на 1 ноември 2013 во М

тура во Битола на свеченото отворање на фестивалот и на 
а наградите. Задолжен за камера беше Вангел Иванов. Улогите г

толкуваа Ана Жежовска, Биљана Т. Димко и Христијан Аџиоски. 

Американското катче во Битола заедно со Амбасадата на САД во Република 
ми ноември организира дводневна работилница за локалните 

невладини организации и младински лидери на тема: социјални претпријати
, филантроп и ко-основач на организација Students Helping Honduras

Претставник на ФОРУМ 16 беше дел од оваа работилница. Космо 
моментов е соработник во GovLab на Универзитетот Њујорк, а претходно 

На 10 ноември, ФОРУМ 16 го организира настанот „Day to Draw A Line, Day to Wipe Out 
Hate“ по повод Европската кампања за 9 ноември, Меѓународниот ден против 

мот и антисемитизмот.  Секоја година по повод овој ден UNITED 
координира активности кои се организираат на европско ниво. Во текот на 2013 
година настанот на ФОРУМ 16 се најде на Европската листа на активности на UNITED 
мрежата заедно со активности од повеќе од 45 земји од Европа. Со настанот се 
предвидуваше дистрибуција на промотивни материјали на UNITED во центарот на 
Битола пред почетокот на проекцијата на видеа во кафулето Камарите. Видеата кои се 

ија на човековите права и спречување на говор на омраза, 
како и за животот на Евреите од Битола кои во текот на Втората светска војна биле 
депортирани во Треблинка.  

   

 

Со овие работилници околу 60 млади (основци, средношколци и студенти) од општина 
Битола имаа можност да се запознаат со тоа што се човекови права и да им се зајакне 
свеста за човековите права на Интернет, да се запознаат со тоа што е говор на омраза и 

од говорот на омраза на интернет, да се 
запознаат со Националната и глобалната кампања против говор на омраза. 

а еднодневни и поделени во два дела. За време на првиот дел 
младите дискутираат за човековите права и борбата против говорот на омраза, а во 
вториот дел од работилницата младите своите ставови ги искажуваат преку цртеж, 

ку дебата. Во текот на ноември и декември 

виножито“, кој Наташа 
претседателка на Здружението за граѓански 

, го аплицира на 21 Интернационален фестивал на 
аматерскиот (непрофесионален) документарен филм „Камера 300“, освои награда за 

1 ноември 2013 во Малата 
рање на фестивалот и на 

а наградите. Задолжен за камера беше Вангел Иванов. Улогите ги 

Американското катче во Битола заедно со Амбасадата на САД во Република 
илница за локалните 

социјални претпријатија со 
Students Helping Honduras. 

Космо Фуџијама во 
, а претходно работела во 

На 10 ноември, ФОРУМ 16 го организира настанот „Day to Draw A Line, Day to Wipe Out 
9 ноември, Меѓународниот ден против 

овој ден UNITED мрежата 
координира активности кои се организираат на европско ниво. Во текот на 2013 

најде на Европската листа на активности на UNITED 
од повеќе од 45 земји од Европа. Со настанот се 

предвидуваше дистрибуција на промотивни материјали на UNITED во центарот на 
во кафулето Камарите. Видеата кои се 

спречување на говор на омраза, 
како и за животот на Евреите од Битола кои во текот на Втората светска војна биле 



 
 
25-ти ноември е Меѓународен ден за борба против насилството врз жената. 
година на овој ден почна кампања
насилство“ организирана од „Зонта Клубот“ Скопје и МАДИ 
за Движење и Интеграција.  Целта на кампањата беше да се
континуирани акции во борбата против насилството врз женат
фотографија до МАДИ за поддршка на нивната кампања. 
 
На 28 ноември во кафулето Камарите, 
автори препорачуваат - Гледај филм!“. Иницијативата за настан од овој вид беше на 
неколкумина млади автори на филм од Битола. Се прикажаа три кратки филмови:
„Животот е уметност” - автори Кренар Драла и Ана Жежовска
„Мојот живот – виножито” -
„Враќање” - автор Наим Алили, коавтор Томислав Наумовски
 
AIESEC Прилеп, НВО СФЕРА 
ден на волонтерите, 5-ти декември.
емисијата „Истражи и дознај повеќе“ Биљана Т. Димко информира за волонтерството.
Потоа во текот на денот, во три различни сали во 
случуваа три големи настани:
- Бесплатна обука за прва помош
- Предавање за невработеноста кај младите и можностите кои ги нуди програмата на 
Европската унија „Еразмус плус“ за намалување на таа невработеност
- Проекција на документарни филмови кои го промовираат волонтерството.
Темата за 2013 година за Интернационалниот ден на волонтерите беше: 
YOUNG.GLOBAL.ACTIVE. Се слав
аспекти, но посебно се посвет
глобалниот мир и за одржлив развој. 
 
На 26 декември ФОРУМ 16 организира промоција на првиот уличен магазин во 
Македонија „Лице в лице“. Локални пром
актерката Маја Андоновска и режисерката Софија Р
 
На 29 декември на плоштад Магнолија
меѓу две елки“. Оваа претстава беше
општина Битола. „Кавга меѓу две елки“ беше претстава на аматерска театарска група 
поддржана од Здруженито за граѓански активизам ФОРУМ 16 
 
 

• Финансиски извештај
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ти ноември е Меѓународен ден за борба против насилството врз жената. 
година на овој ден почна кампањата „16 денови активизам против родовото 
насилство“ организирана од „Зонта Клубот“ Скопје и МАДИ – Македонска Асоцијација 
за Движење и Интеграција.  Целта на кампањата беше да се означи потребата од 
континуирани акции во борбата против насилството врз жената. ФОРУМ 16 испрати 
фотографија до МАДИ за поддршка на нивната кампања.  

во кафулето Камарите, ФОРУМ 16 го организира настанот „Младите 
Гледај филм!“. Иницијативата за настан од овој вид беше на 

и на филм од Битола. Се прикажаа три кратки филмови:
автори Кренар Драла и Ана Жежовска; 

- автор Наташа Чавдаровска; 
автор Наим Алили, коавтор Томислав Наумовски. 

AIESEC Прилеп, НВО СФЕРА – Битола и ФОРУМ 16 го одбележаа Интернационалниот 
ти декември. Тој ден на радио УКЛО ФМ 90.8 Битола во 

емисијата „Истражи и дознај повеќе“ Биљана Т. Димко информира за волонтерството.
во три различни сали во просториите на НВО СФЕРА, се 

случуваа три големи настани: 
Бесплатна обука за прва помош; 
Предавање за невработеноста кај младите и можностите кои ги нуди програмата на 

Европската унија „Еразмус плус“ за намалување на таа невработеност
документарни филмови кои го промовираат волонтерството.

Темата за 2013 година за Интернационалниот ден на волонтерите беше: 
YOUNG.GLOBAL.ACTIVE. Се славеше и признаваше волонтеризмот во сите негови 
аспекти, но посебно се посвети внимание на придонесот на младите волонтери за 
глобалниот мир и за одржлив развој.  

ФОРУМ 16 организира промоција на првиот уличен магазин во 
Македонија „Лице в лице“. Локални промотори на 8-миот број на списанието беа 
актерката Маја Андоновска и режисерката Софија Ристевска. 

9 декември на плоштад Магнолија се одржа театарската детска претстава „Кавга 
меѓу две елки“. Оваа претстава беше дел од новогодишната детска програма на 
општина Битола. „Кавга меѓу две елки“ беше претстава на аматерска театарска група 

ана од Здруженито за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола. 

Финансиски извештај 

   

 

ти ноември е Меѓународен ден за борба против насилството врз жената. Во 2013 
та „16 денови активизам против родовото 

Македонска Асоцијација 
означи потребата од 

а. ФОРУМ 16 испрати 

ФОРУМ 16 го организира настанот „Младите 
Гледај филм!“. Иницијативата за настан од овој вид беше на 

и на филм од Битола. Се прикажаа три кратки филмови: 

а и ФОРУМ 16 го одбележаа Интернационалниот 
УКЛО ФМ 90.8 Битола во 

емисијата „Истражи и дознај повеќе“ Биљана Т. Димко информира за волонтерството. 
просториите на НВО СФЕРА, се 

Предавање за невработеноста кај младите и можностите кои ги нуди програмата на 
Европската унија „Еразмус плус“ за намалување на таа невработеност; 

документарни филмови кои го промовираат волонтерството. 
Темата за 2013 година за Интернационалниот ден на волонтерите беше: 

волонтеризмот во сите негови 
ладите волонтери за 

ФОРУМ 16 организира промоција на првиот уличен магазин во 
миот број на списанието беа 

одржа театарската детска претстава „Кавга 
ел од новогодишната детска програма на 

општина Битола. „Кавга меѓу две елки“ беше претстава на аматерска театарска група 
Битола.  



 
 
 

  

5 
 

   

 

 


