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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 16.04.2010 година) 
и врз основа на Статутот донесен на основачкото Собрание на Здружението 
на 07.09.2013 година во Битола.
 

• Спроведени активности
 
Од 2 до 8 февруари за време на 
Петровски, продавач на списанието „Лице в лице“ во Битола 
броја на уличниот магазин 
претприемачкиот дух на сите улични продавачи на весници и списанија низ светот. 
Оваа недела се дава гласно поддршка на илјадници бездомници, невработени и 
ранливи луѓе од целиот свет, кои ја преземаат назад
преку продажбата на улица. 
 
Во текот на февруари се снимаа видео записите за проектот ИНВЕСТИРАЈ или „Зошто 
да одите во странство, кога можете да останете и да ја развивате вашата држава?“. 
Околу 30 говорници беа дел од 
видови на поддршка за почетни бизниси, за постоечките мали и средни претпријатија, 
како и за тоа како државните институции и факултети можат да воведат креативни и 
нови начини за поддршка на претприемништвото
во Скопје, Битола, Тетово, Штип, Охрид и Струмица. 
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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 16.04.2010 година) 
и врз основа на Статутот донесен на основачкото Собрание на Здружението 
на 07.09.2013 година во Битола. 

Спроведени активности 

за време на Меѓународна недела на улични продавачи, Михалаќи 
Петровски, продавач на списанието „Лице в лице“ во Битола продаваше 
броја на уличниот магазин по цена за едно издание. Оваа недела се слави и јакне 
претприемачкиот дух на сите улични продавачи на весници и списанија низ светот. 
Оваа недела се дава гласно поддршка на илјадници бездомници, невработени и 
ранливи луѓе од целиот свет, кои ја преземаат назад контролата врз своите животи, 
преку продажбата на улица.  

Во текот на февруари се снимаа видео записите за проектот ИНВЕСТИРАЈ или „Зошто 
да одите во странство, кога можете да останете и да ја развивате вашата држава?“. 

беа дел од 9 кратки видеа кои содржат информации за различни 
видови на поддршка за почетни бизниси, за постоечките мали и средни претпријатија, 

државните институции и факултети можат да воведат креативни и 
нови начини за поддршка на претприемништвото во Македонија. Следуваа 6 средби 
во Скопје, Битола, Тетово, Штип, Охрид и Струмица.  

   

 

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 

 

Битола е формирано врз основа на 
Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52 од 16.04.2010 година) 
и врз основа на Статутот донесен на основачкото Собрание на Здружението одржано 

Меѓународна недела на улични продавачи, Михалаќи 
продаваше два претходни 

Оваа недела се слави и јакне 
претприемачкиот дух на сите улични продавачи на весници и списанија низ светот. 
Оваа недела се дава гласно поддршка на илјадници бездомници, невработени и 

контролата врз своите животи, 

Во текот на февруари се снимаа видео записите за проектот ИНВЕСТИРАЈ или „Зошто 
да одите во странство, кога можете да останете и да ја развивате вашата држава?“. 

содржат информации за различни 
видови на поддршка за почетни бизниси, за постоечките мали и средни претпријатија, 

државните институции и факултети можат да воведат креативни и 
Следуваа 6 средби 



 
 
 
На 5 март во Американското катче во Битола
насловена како "Меки вештини и стилови на учење за вработување на младите". 
Работилницата, предводена од 
имаше за цел да придонесе кон олеснување на интеграцијата на пазарот на трудот 
преку развивање и/или подобрување на меки вештини на учесниците со цел да станат 
вешти и атрактивни за идните поте
младите е клучно прашање во целиот свет и на локално ниво. 
 
Од 19 до 26 април во Гандија (Шпанија), се одржа проектот "Art4Change", во 
организација на нашите пријатели и колеги од
финансиран преку програмата Еразмус+ и како дел од овој проект беа и тројца 
претставници на ФОРУМ 16.
 
Конференцијата „Јакнење на претприемачкиот екосистем во Македонија“
19 јуни во хотел „Капри“ Битола
активност преку проектот „Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја 
развивате вашата земја“, чиј почеток беше декември минатата година.
 
Работилниците на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој Паблик
од Скопје се одржаа во Битола од јуни до ноември. Со поддршка на ЕВН, се  реновира 
читалницата во НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола 
едукативни работилници. Целта на овие работилници, односно кампања беше да се 
зголеми читачката култура кај млада
неконвенционални методи им се доближи книгата на учениците, притоа тргнувајќи од 
индивидуалните потреби и капаци
работилници за млади на возраст од:
-6-8 години со ученици од О
Богдановиќ; 
-9-11 години со ученици од ОУ „Св. Климент Охридски“ и едукаторката Елена 
Богдановска; 
-12-14 години со ученици од ОУ „Коле Канински“ и едукаторот Илија Мерковски.
Работилниците на Паблик во Битола 
тип читалница во март беше отврена и во ОУ „Блаже Конески“ во Општина Аеродром, 
во Скопје, а од мај ваков простор им 
Домот на култура „Браќа Миладиновци“ во Струга. Во
во месец јуни. Читалниците ги дизајнираше и изготви компанијата „Delight“
читалница во Битола, исто така, е сместана и Австриската библиотека, која како 
составен дел на НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола функционира 
година. На 17-ти декември 2015 година, во дворот на основното училиште „Коле 
Канински“ Битола се одржа финалниот настан „Имаме приказна да раскажеме“. Се 
донираа книги кои беа оставени во Малите бесплатни библиотеки во Битола (кои 
Националата установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ги постави 
на две локации во Битола). На еден од ѕидовите во училиштето 
(NONE) црташе графит. Се доделија сертификати на учесниците на работилниците.
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На 5 март во Американското катче во Битола, ФОРУМ 16 одржа работилница 
насловена како "Меки вештини и стилови на учење за вработување на младите". 

предводена од претседателката на ФОРУМ 16 Наташа Чавдаровска
имаше за цел да придонесе кон олеснување на интеграцијата на пазарот на трудот 
преку развивање и/или подобрување на меки вештини на учесниците со цел да станат 
вешти и атрактивни за идните потенцијални работодавачи. Невработеноста на 
младите е клучно прашање во целиот свет и на локално ниво.  

Од 19 до 26 април во Гандија (Шпанија), се одржа проектот "Art4Change", во 
организација на нашите пријатели и колеги од организацијата Xeración. 
финансиран преку програмата Еразмус+ и како дел од овој проект беа и тројца 

16. 

Конференцијата „Јакнење на претприемачкиот екосистем во Македонија“
ни во хотел „Капри“ Битола. Конференција беше последната предви

активност преку проектот „Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја 
развивате вашата земја“, чиј почеток беше декември минатата година.

Работилниците на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој Паблик
во Битола од јуни до ноември. Со поддршка на ЕВН, се  реновира 

читалницата во НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола каде што се одржуваа овие
едукативни работилници. Целта на овие работилници, односно кампања беше да се 
зголеми читачката култура кај младата публика. На овие работилници, преку 
неконвенционални методи им се доближи книгата на учениците, притоа тргнувајќи од 
индивидуалните потреби и капацитети на децата. Во читалницата
работилници за млади на возраст од: 

8 години со ученици од ОУ „Св. Кирил и Методиј“ и едукаторката Весела 

11 години со ученици од ОУ „Св. Климент Охридски“ и едукаторката Елена 

14 години со ученици од ОУ „Коле Канински“ и едукаторот Илија Мерковски.
Паблик во Битола се реализираа во соработка со ФОРУМ 16

тип читалница во март беше отврена и во ОУ „Блаже Конески“ во Општина Аеродром, 
пје, а од мај ваков простор им беше достапен и на учениците од Струга, во 

Домот на култура „Браќа Миладиновци“ во Струга. Во Битола, чилатницата се отвори 
во месец јуни. Читалниците ги дизајнираше и изготви компанијата „Delight“
читалница во Битола, исто така, е сместана и Австриската библиотека, која како 
составен дел на НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола функционира од септември 2012 

ти декември 2015 година, во дворот на основното училиште „Коле 
Канински“ Битола се одржа финалниот настан „Имаме приказна да раскажеме“. Се 
донираа книги кои беа оставени во Малите бесплатни библиотеки во Битола (кои 

лата установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ги постави 
на две локации во Битола). На еден од ѕидовите во училиштето Драган Милованов 

црташе графит. Се доделија сертификати на учесниците на работилниците.

   

 

ФОРУМ 16 одржа работилница 
насловена како "Меки вештини и стилови на учење за вработување на младите". 

Наташа Чавдаровска, 
имаше за цел да придонесе кон олеснување на интеграцијата на пазарот на трудот 
преку развивање и/или подобрување на меки вештини на учесниците со цел да станат 

. Невработеноста на 

Од 19 до 26 април во Гандија (Шпанија), се одржа проектот "Art4Change", во 
Xeración. Проектот беше 

финансиран преку програмата Еразмус+ и како дел од овој проект беа и тројца 

Конференцијата „Јакнење на претприемачкиот екосистем во Македонија“ се одржа на 
. Конференција беше последната предвидена 

активност преку проектот „Зошто да одите во странство кога може да останете и да ја 
развивате вашата земја“, чиј почеток беше декември минатата година. 

Работилниците на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој Паблик/Public 
во Битола од јуни до ноември. Со поддршка на ЕВН, се  реновира 

каде што се одржуваа овие 
едукативни работилници. Целта на овие работилници, односно кампања беше да се 

та публика. На овие работилници, преку 
неконвенционални методи им се доближи книгата на учениците, притоа тргнувајќи од 

тети на децата. Во читалницата се одвиваа 

У „Св. Кирил и Методиј“ и едукаторката Весела 

11 години со ученици од ОУ „Св. Климент Охридски“ и едукаторката Елена 

14 години со ученици од ОУ „Коле Канински“ и едукаторот Илија Мерковски. 
се реализираа во соработка со ФОРУМ 16. Ваков 

тип читалница во март беше отврена и во ОУ „Блаже Конески“ во Општина Аеродром, 
достапен и на учениците од Струга, во 

Битола, чилатницата се отвори 
во месец јуни. Читалниците ги дизајнираше и изготви компанијата „Delight“. Во оваа 
читалница во Битола, исто така, е сместана и Австриската библиотека, која како 

од септември 2012 
ти декември 2015 година, во дворот на основното училиште „Коле 

Канински“ Битола се одржа финалниот настан „Имаме приказна да раскажеме“. Се 
донираа книги кои беа оставени во Малите бесплатни библиотеки во Битола (кои 

лата установа Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ги постави 
Драган Милованов 

црташе графит. Се доделија сертификати на учесниците на работилниците. 



 
 
31 октомври во кафулето 
иницијатва „Кој ако не младите? Кој ако не ти?“ менторирана од ФОРУМ 16. Од 
ноември до декември, беа организирани осум работилници од експерти поканети од 
страна на тимот, а за споделување на искуства на ов
- Бизнис вештини 
- Претприемништво 
- Лидерство 
- Презентациски и комуникациски вештини
- Човечки права 
- Младински активизам 
- Менаџмент на проект. 
Работилниците се одржуваа во малата сала на Центарот за култура Битола. Целта на 
иницијативата е да се подигне свеста на младите за можностите во нивната локална 
заедница и придонесот што може да се направи преку организирање на настани на 
различни теми. Проектот се имплементира по анкетата спроведена од страна на тимот 
во неколку средни училишта во Бит
анкетата, меѓу идентификуваните проблеми со кои се соочуваат младите луѓе во 
Битола се: невработеноста, ограничен пристап до информации во врска со млади луѓе 
или одлуките донесени во врска со младите, ограничен
недоволна ангажираност во граѓански организации како можност за пристап до 
информации и можности. 
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31 октомври во кафулето Бар чаршија, се одбележа почетокот на младинската 
иницијатва „Кој ако не младите? Кој ако не ти?“ менторирана од ФОРУМ 16. Од 
ноември до декември, беа организирани осум работилници од експерти поканети од 
страна на тимот, а за споделување на искуства на овие теми: 

Презентациски и комуникациски вештини 

Работилниците се одржуваа во малата сала на Центарот за култура Битола. Целта на 
се подигне свеста на младите за можностите во нивната локална 

заедница и придонесот што може да се направи преку организирање на настани на 
различни теми. Проектот се имплементира по анкетата спроведена од страна на тимот 
во неколку средни училишта во Битола, а со која се опфатија 231 ученик. Преку 
анкетата, меѓу идентификуваните проблеми со кои се соочуваат младите луѓе во 
Битола се: невработеноста, ограничен пристап до информации во врска со млади луѓе 
или одлуките донесени во врска со младите, ограничено учество во општеството, 
недоволна ангажираност во граѓански организации како можност за пристап до 
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