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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 
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 неформално образование.
 
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 одржано 
на 07.09.2013 година во Битола.
 

Спроведени активности

 
На 10 јануари во Скопје учествувавме на работилница за п
развој на мрежата Коалиција на младински организации СЕГА
 
Од 8 до 10 февруари во Скопје 
Мировен Корпус на САД во Македонија
 
На 11 февруари во Прилеп одржавме работилница за 
Waves - видливост на настани и проекти
 
На 17 и 24 февруари одржавме „Ние сме визуелни“ работилници во Американското 
катче Битола. Ги прикажавме филмовите: 
Дибу Даучу“ и „Дрона и јас“
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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 
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. 

 
жи 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. 

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 одржано 
на 07.09.2013 година во Битола. 

Спроведени активности и учество на настани 

учествувавме на работилница за подготовка на акциски план за 
развој на мрежата Коалиција на младински организации СЕГА. 

во Скопје учествувавме на конференција во организација на 
на САД во Македонија. 

одржавме работилница за CLIPS програмата 
видливост на настани и проекти”. 

февруари одржавме „Ние сме визуелни“ работилници во Американското 
Ги прикажавме филмовите: „Кратка историја на Џон Балдасари“
„Дрона и јас“. 

   

 

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 

жи младински активизам во областа на културата, економскиот 

2. Да поттикне и поддржи граѓанските иницијативи кои поттикнуваат социјален 

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 

одготовка на акциски план за 

учествувавме на конференција во организација на 

ата на тема: “Make 

февруари одржавме „Ние сме визуелни“ работилници во Американското 
„Кратка историја на Џон Балдасари“, „Талибу 



 
 
Од 26 до 28 февруари во Струмица се одржа работилница за мрежи 
и претставници на  ФОРУМ 16 како членка на мрежата на младински организации 
Коалиција СЕГА. Работилницата беше
 
На 3, 17 и на 31 март одржавме „Ние сме визуелни“ работилници во Американското 
катче Битола. Ги прикажавме филмовите
„Затворено заради одржување“
 
На 20 март учествувавме во орган
претприемништво 2017 година 
социјално претприемништво е натпревар и едукативна програма за поддршка на 
претприемачки идеи меѓу студентите кои имаат потенцијал да се развијат и да се 
имплементираат како иновативни решенија за глобалните проблеми. 
 
Од 29 до 31 март учествувавме на форумот 
самоуправа“ чија цел беше д
Република Македонија и користење на европските фондови, со посебен фокус на 
улогата на локалната самоуправа. Форумот 
за децентрализирана соработка помеѓу Нормандија и Македонија, која е 
координирана од страна на АЛДА (Европската асоцијација за локална демократија) во 
соработка со Министерството за локална самоуправа и Секретаријатот за европски 
прашања.  
 
Од 27 до 30 март учествувавме на обуката 
врсничка едукација“ во организација 
– Битола) и партнерските организации Креактив 
југоисточна Европа (SEEYN) од Босна и Херцеговина и Националната асоцијација на 
младински работници (НАПОР) од Србија
„Јане Сандански“ како последователна активност од обуката.
 
Од 1 до 8 април учествувавме на 
Ирска. Целта на оваа обука беше д
рурален развој и преку создавање на онлајн услуги, производи и мрежи за да им се 
олесни на луѓето во руралните средини да развијат вештини, знаење, дове
капацитет за креирање на изводливи бизниси.
 
Од 7 до 10 април учествувавме 
организација на Младинскиот културен центар 
партнерските организации Креактив 
Европа (SEEYN) од Босна и Херцеговина и Националната асоцијација на младински 
работници (НАПОР) од Србија
 
На 10 април учествувавме на л
Националниот младински совет на Македонија (НМСМ)
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февруари во Струмица се одржа работилница за мрежи на која учествуваа 
и претставници на  ФОРУМ 16 како членка на мрежата на младински организации 

. Работилницата беше во организација на TАКСО.  

март одржавме „Ние сме визуелни“ работилници во Американското 
Ги прикажавме филмовите: „Се викам Фекер“,„Законот на Рајт“

„Затворено заради одржување“. 

учествувавме во организација на работилницата за Наградата за социјално 
2017 година во Американското катче Битола

но претприемништво е натпревар и едукативна програма за поддршка на 
претприемачки идеи меѓу студентите кои имаат потенцијал да се развијат и да се 
имплементираат како иновативни решенија за глобалните проблеми. 

учествувавме на форумот „Европски перспективи за локалната 
самоуправа“ чија цел беше да се дискутира за процесот на европска интеграција на 
Република Македонија и користење на европските фондови, со посебен фокус на 
улогата на локалната самоуправа. Форумот беше организиран во рам
за децентрализирана соработка помеѓу Нормандија и Македонија, која е 
координирана од страна на АЛДА (Европската асоцијација за локална демократија) во 
соработка со Министерството за локална самоуправа и Секретаријатот за европски 

март учествувавме на обуката „Методологија на младинската работа: 
во организација на Младинскиот културен центар 

Битола) и партнерските организации Креактив – Скопје, Младинската мрежа на 
(SEEYN) од Босна и Херцеговина и Националната асоцијација на 

младински работници (НАПОР) од Србија. Во април се одржа работилница во СОУ 
едователна активност од обуката. 

април учествувавме на Еразмус+ обуката за рурално претприемништво во 
на оваа обука беше да се придонесе кон економскиот развој преку

преку создавање на онлајн услуги, производи и мрежи за да им се 
олесни на луѓето во руралните средини да развијат вештини, знаење, дове
капацитет за креирање на изводливи бизниси. 

април учествувавме на обуката „Вмрежување и добро владеење“
Младинскиот културен центар – Битола (МКЦ 

партнерските организации Креактив – Скопје, Младинската мрежа
Европа (SEEYN) од Босна и Херцеговина и Националната асоцијација на младински 
работници (НАПОР) од Србија. 

учествувавме на локалниот младински форум, активност која ја реализира 
Националниот младински совет на Македонија (НМСМ). 

   

 

на која учествуваа 
и претставници на  ФОРУМ 16 како членка на мрежата на младински организации 

март одржавме „Ние сме визуелни“ работилници во Американското 
„Законот на Рајт“ и 

аградата за социјално 
во Американското катче Битола. Наградата за 

но претприемништво е натпревар и едукативна програма за поддршка на 
претприемачки идеи меѓу студентите кои имаат потенцијал да се развијат и да се 
имплементираат како иновативни решенија за глобалните проблеми.  

тиви за локалната 
а се дискутира за процесот на европска интеграција на 

Република Македонија и користење на европските фондови, со посебен фокус на 
организиран во рамки на Програмата 

за децентрализирана соработка помеѓу Нормандија и Македонија, која е 
координирана од страна на АЛДА (Европската асоцијација за локална демократија) во 
соработка со Министерството за локална самоуправа и Секретаријатот за европски 

„Методологија на младинската работа: 
Младинскиот културен центар – Битола (МКЦ 

Скопје, Младинската мрежа на 
(SEEYN) од Босна и Херцеговина и Националната асоцијација на 

работилница во СОУ 

рурално претприемништво во 
идонесе кон економскиот развој преку 

преку создавање на онлајн услуги, производи и мрежи за да им се 
олесни на луѓето во руралните средини да развијат вештини, знаење, доверба и 

„Вмрежување и добро владеење“ во 
Битола (МКЦ – Битола) и 

Скопје, Младинската мрежа на југоисточна 
Европа (SEEYN) од Босна и Херцеговина и Националната асоцијација на младински 

активност која ја реализира 



 
 
Од 13 до 17 април во Извидничкиот Центар за Обука во Охрид
Младинската Академија, настан кој 
граѓанските организации и имаат желба да го надоградат своето знање за подобро 
водење и менаџирање во своите организации.
на младите да се стекнат со вештини кои се исклучително важни за повеќе сегменти од 
водењето на организација, водење на иницијатива или било каков процес за акција.
 
На 4 мај учествувавме на LEAP
through innovation” LEAP е глобално движење кое влијае на повеќе од 100.000 луѓе 
ширум светот. LEAPIn самитот е тридневна конференција, која собира повеќе од 2.000 
менувачи од повеќе од 30 земји кои
на самитот е на теми поврзани со иновации, ИТ и модерни технологии, 
претприемништво, развој на кариера и приказни за промена на животот. 
 
На 19 мај учествувавме на настанот 
Прилеп, каде што претседателката на ФОРУМ 16, Наташа Чавдаровска, одржа 
работилница за модели на социјални претпријатија.
 
Од 29 до 31 мај учествувавме во 
придружна организација членка.
 
На 7 јуни учествувавме на форумот на 
организации - ТАКСО и Делегацијата на Европската Унија во Скопје организираат 
форум за дебата на тема „Нов патоказ за развој на граѓанското општество“
за цел да обезбеди простор за дискусија за клучните предизвици на граѓанските 
организации во тековниот контекст. 
 
На 12 јуни учествувавме во фокус група во организација на 
новинари и граѓански организации на тема поврзана со комуник
граѓанските организации со Народниот правобранител.
 
На 7 јули учествувавме на 
организација членка. 
 
На 30 август учествувавме на настанот 
Американското катче Битола
Блум, заменик шеф на мисијата на Амбасадата на САД во Македонија.
 
На 18 септември учествувавме во 
организирана во рамките на Регионалната Платформа за социјални иновации во 
младинското вработување (YOUSEE), Младинскиот културен центар 
Битола) „Дијалог за младинската невработеност“.
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во Извидничкиот Центар за Обука во Охрид 
настан кој беше наменет за младите кои се активни во 

граѓанските организации и имаат желба да го надоградат своето знање за подобро 
во своите организации. Младинската Академија им овозможи 

на младите да се стекнат со вештини кои се исклучително важни за повеќе сегменти од 
водењето на организација, водење на иницијатива или било каков процес за акција.

EAPIn Bitola - Conference “Young leaders – creators of a change 
е глобално движење кое влијае на повеќе од 100.000 луѓе 

самитот е тридневна конференција, која собира повеќе од 2.000 
менувачи од повеќе од 30 земји кои се лидери во нивните заедници. Главниот фокус 

е на теми поврзани со иновации, ИТ и модерни технологии, 
претприемништво, развој на кариера и приказни за промена на животот. 

мај учествувавме на настанот „Денови на кариера“ во организација на 
, каде што претседателката на ФОРУМ 16, Наташа Чавдаровска, одржа 

работилница за модели на социјални претпријатија. 

мај учествувавме во стратешко планирање на Коалиција СЕГА
рганизација членка. 

На 7 јуни учествувавме на форумот на Проектот Техничка поддршка за граѓанските 
ТАКСО и Делегацијата на Европската Унија во Скопје организираат 

форум за дебата на тема „Нов патоказ за развој на граѓанското општество“
да обезбеди простор за дискусија за клучните предизвици на граѓанските 

организации во тековниот контекст.  

На 12 јуни учествувавме во фокус група во организација на НВО Инфоцентар 
новинари и граѓански организации на тема поврзана со комуникација на медиумите и 
граѓанските организации со Народниот правобранител. 

учествувавме на Годишно собрание на Коалиција СЕГА, како придружна 

учествувавме на настанот „Кафе со дипломат“ во организација на 
Американското катче Битола. На овој настан се разговараше со Мицаела Швајцер
Блум, заменик шеф на мисијата на Амбасадата на САД во Македонија.

учествувавме во дискусија во организација на МКЦ 
ите на Регионалната Платформа за социјални иновации во 

младинското вработување (YOUSEE), Младинскиот културен центар 
Битола) „Дијалог за младинската невработеност“. 

   

 

 учествувавме на 
наменет за младите кои се активни во 

граѓанските организации и имаат желба да го надоградат своето знање за подобро 
Младинската Академија им овозможи 

на младите да се стекнат со вештини кои се исклучително важни за повеќе сегменти од 
водењето на организација, водење на иницијатива или било каков процес за акција.  

creators of a change 
е глобално движење кое влијае на повеќе од 100.000 луѓе 

самитот е тридневна конференција, која собира повеќе од 2.000 
се лидери во нивните заедници. Главниот фокус 

е на теми поврзани со иновации, ИТ и модерни технологии, 
претприемништво, развој на кариера и приказни за промена на животот.  

„Денови на кариера“ во организација на АИЕСЕК 
, каде што претседателката на ФОРУМ 16, Наташа Чавдаровска, одржа 

на Коалиција СЕГА, како 

Проектот Техничка поддршка за граѓанските 
ТАКСО и Делегацијата на Европската Унија во Скопје организираат 

форум за дебата на тема „Нов патоказ за развој на граѓанското општество“ кој имаше 
да обезбеди простор за дискусија за клучните предизвици на граѓанските 

НВО Инфоцентар за 
ација на медиумите и 

, како придружна 

во организација на 
Мицаела Швајцер-

Блум, заменик шеф на мисијата на Амбасадата на САД во Македонија. 

во организација на МКЦ Битола 
ите на Регионалната Платформа за социјални иновации во 

младинското вработување (YOUSEE), Младинскиот културен центар – Битола (МКЦ – 



 
 
На 21 септември учествувавме на настан за 
организации, во организација на 
и БИРН Македонија, Ве покануваат да учествувате на работилницата за новинари и 
граѓански организации „Како до поквалитетни истражувања и подобра соработка?“.
 
На 2 октомври учествувавме на 
Американското катче Битола.
 
На 2 октомври учествувавме на 
организација на Паблик и Social Impact Lab.
 
На 5 и 6 октомври учествувавме на д
безбедност“ која имаше за цел да ги зголеми практичните знаења и вештини на 20 
млади од Македонија во областа на целите за одржлив развој (ЦОР
за градење на мир. Ова беше еден од 
во Македонија минатиот период 
 
На 25 октомври учествувавме на
Министерство за труд и социјална политика на Р.Македонија, Агенција за вработување
на Република Македонија и UNDP MK. Целта 
финансиска поддршка за отворање на нови работни места преку мерките и 
програмите дизајнирани за граѓански организации.
 
Од 25  до 29 октомври учествувавме на 
организација на Центар за Интеркултурен Дијалог (ЦИД) со поддршка од Мисијата на 
ОБСЕ во Скопје, на тема „Медиумска писменост и критичко размислување
се одржаа работилници, предавања за што претставува го
манифестира, кои се последиците, вклучувајќи го и криминалот од омраза и како да се 
справуваме со него. Исто така 
наративи, нивна деконструкција и креирање на истите.
 
На 30 октомври учествувавме 
60 години од Римските Договори“. На оваа дебата учествуваа Амбасадорот Самуел 
Жбогар кој што зборуваше за предизвиците со кои се соочува Европската Унија и 
Деканот на Правниот факултет, Проф. д
на УКЛО и ЕУ инфо центарот.
 
На 31 октомври фасилитиравме локална дискус
учество „Информирани и вклучени млади“.
активностите на проектот 
учество“, кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка од 
Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност во рамките на 
програмата Еразмус +, клучна акција 3 (Структу
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увавме на настан за истражувачко новинарство и г
, во организација на Центарот за граѓански комуникации, НВО Инфоцентар 

и БИРН Македонија, Ве покануваат да учествувате на работилницата за новинари и 
граѓански организации „Како до поквалитетни истражувања и подобра соработка?“.

учествувавме на Саем за волонтеризам во Битола, во организација на 
Американското катче Битола. 

учествувавме на Конференција за социјални иновации
Social Impact Lab. 

учествувавме на дводневна конференција „Млади, мир и 
за цел да ги зголеми практичните знаења и вештини на 20 

млади од Македонија во областа на целите за одржлив развој (ЦОР
Ова беше еден од низата иницијативи кои Y-PEER ги организираше 

о Македонија минатиот период фокусирајќи се на ЦОР.  

На 25 октомври учествувавме на инфо средбата „Шанса за сите“ во организација на 
Министерство за труд и социјална политика на Р.Македонија, Агенција за вработување
на Република Македонија и UNDP MK. Целта беше да се презентираат можностите за 
финансиска поддршка за отворање на нови работни места преку мерките и 
програмите дизајнирани за граѓански организации. 

учествувавме на 6-тата Школа против говор на омраза во 
Центар за Интеркултурен Дијалог (ЦИД) со поддршка од Мисијата на 

Медиумска писменост и критичко размислување
работилници, предавања за што претставува говор на омраза, како се 

манифестира, кои се последиците, вклучувајќи го и криминалот од омраза и како да се 
справуваме со него. Исто така се дискутираше и како да препознаеме различни 
наративи, нивна деконструкција и креирање на истите. 

твувавме на студентска дебатa за „Иднината на Европската Унија 
60 години од Римските Договори“. На оваа дебата учествуваа Амбасадорот Самуел 
Жбогар кој што зборуваше за предизвиците со кои се соочува Европската Унија и 
Деканот на Правниот факултет, Проф. д-р Горан Илиќ. Дебатата беше во организација 
на УКЛО и ЕУ инфо центарот. 

фасилитиравме локална дискусија за младинско информирање
„Информирани и вклучени млади“. Оваа локална дискусија е дел од 

активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско 
учество“, кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка од 
Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност во рамките на 
програмата Еразмус +, клучна акција 3 (Структурен дијалог).  

   

 

истражувачко новинарство и граѓански 
Центарот за граѓански комуникации, НВО Инфоцентар 

и БИРН Македонија, Ве покануваат да учествувате на работилницата за новинари и 
граѓански организации „Како до поквалитетни истражувања и подобра соработка?“. 

, во организација на 

оцијални иновации во Скопје, во 

водневна конференција „Млади, мир и 
за цел да ги зголеми практичните знаења и вештини на 20 

млади од Македонија во областа на целите за одржлив развој (ЦОР) и иницијативите 
PEER ги организираше 

инфо средбата „Шанса за сите“ во организација на 
Министерство за труд и социјална политика на Р.Македонија, Агенција за вработување 

да се презентираат можностите за 
финансиска поддршка за отворање на нови работни места преку мерките и 

тата Школа против говор на омраза во 
Центар за Интеркултурен Дијалог (ЦИД) со поддршка од Мисијата на 

Медиумска писменост и критичко размислување“. На обуката 
вор на омраза, како се 

манифестира, кои се последиците, вклучувајќи го и криминалот од омраза и како да се 
и како да препознаеме различни 

студентска дебатa за „Иднината на Европската Унија 
60 години од Римските Договори“. На оваа дебата учествуваа Амбасадорот Самуел 
Жбогар кој што зборуваше за предизвиците со кои се соочува Европската Унија и 

Дебатата беше во организација 

младинско информирање и 
Оваа локална дискусија е дел од 

„Младинското информирање како основа за младинско 
учество“, кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка од 
Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност во рамките на 



 
 
Во октомври постанавме членка на мрежата за финансиска одржливост на граѓански 
организации иницирана од Конект и Аполонија фондација.
 
На 8 ноември претседателката на ФОРУМ 16 одржа работилница за менаџирање на 
време во рамкте на сесиите
 
На 30 ноември учествувавме на 
на лични податоци” финансиран од Европската унија и Дирекцијата за заштита на 
лични податоци за подобрување на соработкат
самоуправа и невладините организации и подигнување на јавната свест за заштитата 
на личните податоци.  
 
Од 6 до 9 декември учествувавме на 
информираност и учество во организација на Коалиција 
 
На 11 и 12 декември учествувавме на
иднина или сегашност?” во организација на МакеДокс.
 
На 21 декември учествувавме на настанот на ОБСЕ 
Кампањата има за цел да ги мотивира и поттикне граѓаните да учествуваат во 
политичкиот живот преку достапниот демократски механизам и однесување, 
зголемување на нивната свест за важноста и влијанието на нивниот ангажман. 
 

Поптишани Меморандуми за соработка со:

- Локален Младински Совет Крушево
- Интеактив Битола 
- Видео кино клуб „Милтон Манаки“ Битола
- Младиинфо за Наградата за социјално претприемништво
- Мултимедија Скопје 
 

Состаноци на Управен одбор: 

 31 јануари 

 9 мај 

 7 септември 

 27 ноември 

 23 септември Годишно собрание 
 

Одобрени и имплементирани проекти:

Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?

 Обука 9-13 јануари 

 Иницијативи во Охрид и Бирола (април) и Дебрца (мај)
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Во октомври постанавме членка на мрежата за финансиска одржливост на граѓански 
организации иницирана од Конект и Аполонија фондација. 

На 8 ноември претседателката на ФОРУМ 16 одржа работилница за менаџирање на 
време во рамкте на сесиите на Школата за лидерство и кариерен развој 

На 30 ноември учествувавме на настанот „Поддршка за пристап до правото на заштита 
на лични податоци” финансиран од Европската унија и Дирекцијата за заштита на 

за подобрување на соработката со единиците на локалната 
самоуправа и невладините организации и подигнување на јавната свест за заштитата 

учествувавме на национална работилница
информираност и учество во организација на Коалиција СЕГА. 

учествувавме на конференцијата „Аудиовизуелна едукација 
во организација на МакеДокс. 

декември учествувавме на настанот на ОБСЕ насловен „Ако јас се прашувам
Кампањата има за цел да ги мотивира и поттикне граѓаните да учествуваат во 
политичкиот живот преку достапниот демократски механизам и однесување, 
зголемување на нивната свест за важноста и влијанието на нивниот ангажман. 

соработка со: 

Локален Младински Совет Крушево 

Видео кино клуб „Милтон Манаки“ Битола 
Младиинфо за Наградата за социјално претприемништво 

23 септември Годишно собрание на ФОРУМ 16 

проекти: 

Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти? 

Иницијативи во Охрид и Бирола (април) и Дебрца (мај) 

   

 

Во октомври постанавме членка на мрежата за финансиска одржливост на граѓански 

На 8 ноември претседателката на ФОРУМ 16 одржа работилница за менаџирање на 
Школата за лидерство и кариерен развој ПОЛИТЕА. 

Поддршка за пристап до правото на заштита 
на лични податоци” финансиран од Европската унија и Дирекцијата за заштита на 

а со единиците на локалната 
самоуправа и невладините организации и подигнување на јавната свест за заштитата 

национална работилница за младинска 

Аудиовизуелна едукација –

ко јас се прашувам“. 
Кампањата има за цел да ги мотивира и поттикне граѓаните да учествуваат во 
политичкиот живот преку достапниот демократски механизам и однесување, 
зголемување на нивната свест за важноста и влијанието на нивниот ангажман.  



 
 

„Лабораторија за фузија“ во рамките на проектот „Јакнење
претприемништво во Македонија“ проект на Ептиса,

 На 17 март присуствувавме на интервјуто за селекција на кандидати за проектот 

 На 7 април се одржа промотивен настан на селектираните социјални 
претпријатија  

 На 16 мај учествувавме на работилница за финансиски менаџмент на социјални 
претпријатија  

 На 23 мај учествувавме на промотиниот настан за проектот 
студенти на Економски факултет

 Во јуни го аплициравме бизнис планот 
амбасада  

 На 31 јули учествувавме на состанокот за ментори и 

 Во текот на септември и октомври

 Во август и септември се одржа состанок со консултатнтите за бизнис план 

 Од 14 до 16 август учествувавме на работилн
проекти  

 На 29 и 30 август учествувавме на работилница за маркетинг 

 На 12 и 13 септември се одржа работилница сметководство 

 На 12 октомври се одржа настанот за презентација на бизнис плановите пред 
донатори  

 На 7 ноември се одржа завршна конференција на проектот 
 
Краудфандик кампања „Кино Кабаре:
2017 

 На 11 март учествувавме на конференцијата за краудфандинг во организација 
на Здружението за рлидерство, едукација и развој ЛЕАД

 На 18 и 19 март се одржа обуката за краудфандинг во организација на 
Здружението за рлидерство, едукација и развој ЛЕАД

 На 16 јуни учествувавме во радиоемисијата „И јас сум Цако“ во радио МОФ
 
„Нова генерација на млади лидери за спраување со говор на омраза
2017 

 Обука на 28 август за проектниот 

 Обуки на 22 септември за психолози, педагози и професори од средни 
училишта и 23 септември

 Обуки на 7 и 14 октомври

 Имплементација на план

 На 26 април потпишавме договор со Европската младинска фондација 
 

Кампања против гласини ОБСЕ

 Состаноци на работана група во мај, октомври и ноември

 Пилот активности јуни
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“ во рамките на проектот „Јакнење 
претприемништво во Македонија“ проект на Ептиса, јануари-декември 2017

На 17 март присуствувавме на интервјуто за селекција на кандидати за проектот 

7 април се одржа промотивен настан на селектираните социјални 

учествувавме на работилница за финансиски менаџмент на социјални 

На 23 мај учествувавме на промотиниот настан за проектот 
студенти на Економски факултет 

Во јуни го аплициравме бизнис планот за Лабораторија за физуја

На 31 јули учествувавме на состанокот за ментори и практиканти

септември и октомври се спроведе практиканството

Во август и септември се одржа состанок со консултатнтите за бизнис план 

Од 14 до 16 август учествувавме на работилница за бизнис план/развој на 

На 29 и 30 август учествувавме на работилница за маркетинг  

12 и 13 септември се одржа работилница сметководство  

На 12 октомври се одржа настанот за презентација на бизнис плановите пред 

држа завршна конференција на проектот  

„Кино Кабаре: Алатка за јакнење на млади активисти“, 

На 11 март учествувавме на конференцијата за краудфандинг во организација 
на Здружението за рлидерство, едукација и развој ЛЕАД 

На 18 и 19 март се одржа обуката за краудфандинг во организација на 
Здружението за рлидерство, едукација и развој ЛЕАД 

На 16 јуни учествувавме во радиоемисијата „И јас сум Цако“ во радио МОФ

Нова генерација на млади лидери за спраување со говор на омраза

за проектниот тим 

септември за психолози, педагози и професори од средни 
и 23 септември за ученици од средни училишта 

на 7 и 14 октомври за ученици од средни училишта 

Имплементација на планови во тек на ноември 

26 април потпишавме договор со Европската младинска фондација 

Кампања против гласини ОБСЕ 

Состаноци на работана група во мај, октомври и ноември 

активности јуни-септември 

   

 

 на социјалното 
декември 2017 

На 17 март присуствувавме на интервјуто за селекција на кандидати за проектот  

7 април се одржа промотивен настан на селектираните социјални 

учествувавме на работилница за финансиски менаџмент на социјални 

На 23 мај учествувавме на промотиниот настан за проектот во прилеп пред 

за Лабораторија за физуја до Швајцарска 

практиканти  

се спроведе практиканството 

Во август и септември се одржа состанок со консултатнтите за бизнис план  

ица за бизнис план/развој на 

На 12 октомври се одржа настанот за презентација на бизнис плановите пред 

Алатка за јакнење на млади активисти“, мај-јуни 

На 11 март учествувавме на конференцијата за краудфандинг во организација 

На 18 и 19 март се одржа обуката за краудфандинг во организација на 

На 16 јуни учествувавме во радиоемисијата „И јас сум Цако“ во радио МОФ 

Нова генерација на млади лидери за спраување со говор на омраза“, јуни-ноември 

септември за психолози, педагози и професори од средни 

26 април потпишавме договор со Европската младинска фондација  
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Финансиски извештај 
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