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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

 
Во 2018 година ФОРУМ 16 беше партнерска 
кампањата „365 работнички права за младите“
СЕГА.  Во рамки на оваа кампања:

 Од 31 јануари до 2 февр
за локалните партнерски организации

 На 7 јуни во Битола ја организиравме
темата“. На самата работилница, која се одржа во просториите на Младинскиот 
културен центар Битола, присутните и
обврските на работниците и работодавачите, потоа со условите за работа, 
работното време, одморите и платата, како и со бебедноста при работа и на 
работното место. За време на работилницата користевме интерактивни ме
за работа, а го користевме и прирачникот „Rights@Work for Youth“ на 
Меѓународната организација за труд.

 
На 9 март во ЕУ инфо центарот во Скопје учествувавме на информати
повиците за проекти на European Endowment for Democracy.
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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 

Во 2018 година ФОРУМ 16 беше партнерска локална оранизација 
кампањата „365 работнички права за младите“. Кампањата ја спроведува
СЕГА.  Во рамки на оваа кампања: 

февруари во Струмица учествувавме на обука
за локалните партнерски организации; 

а ја организиравме работилницата „Ај да поработиме на 
На самата работилница, која се одржа во просториите на Младинскиот 

културен центар Битола, присутните имаа можност да се запознаат со правата и 
обврските на работниците и работодавачите, потоа со условите за работа, 
работното време, одморите и платата, како и со бебедноста при работа и на 
работното место. За време на работилницата користевме интерактивни ме
за работа, а го користевме и прирачникот „Rights@Work for Youth“ на 
Меѓународната организација за труд. 

На 9 март во ЕУ инфо центарот во Скопје учествувавме на информати
European Endowment for Democracy. 

   

 

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 

окална оранизација во Националната 
спроведуваше Коалиција 

обука организирана 

„Ај да поработиме на 
На самата работилница, која се одржа во просториите на Младинскиот 

маа можност да се запознаат со правата и 
обврските на работниците и работодавачите, потоа со условите за работа, 
работното време, одморите и платата, како и со бебедноста при работа и на 
работното место. За време на работилницата користевме интерактивни методи 
за работа, а го користевме и прирачникот „Rights@Work for Youth“ на 

На 9 март во ЕУ инфо центарот во Скопје учествувавме на информативна сесија за 



 
 
На 11 март учествувавме на комеморативниот настан 
Евреи од Битола за време на Втора
 
Од 15 до 25 март ја одбележавме
до 25 март организирана под слоганот „Ра
Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација, 21
што го организиравме настанот „Фото по
различни луѓе во заедницата и накратко сподел
случило на овој ден. Потоа 
проследена со порака за почит и поддршка. Собраните фотографии и пораки б
поставени на веб и Фејсбук страниците на  ФОРУМ 16.
 
На 26 март ФОРУМ 16 организ
локални социјални претпријатија“
наменети за околу 25 претставници од институциите, општините, бизнис секторот 
(големи, мали и средни претпријатија)
 
На 4 април дадовме поддршка на акцијата за помош на социјално загрозени семејства 
„НИКОЈ гладен“. Организацијата Центар за европски развој и интеграции органиизра 
акција за собирање на нерасиплива храна кој им се 
семејства непосредно пред Велигденските празници. Волонтерите на ФОРУМ 16 и на 
организациите СФЕРА, Црвен крст и Slow Food Macedonia, се вклучија со поддршка на 
оваа акција. 
 
На 10 април претседателката на 
претставници на уште 5 граѓански организации 
Битола) остварија работа средб
Петровска. 
 
На 17 април учествувавме на националната
потребите на НЕЕТ групата на млади преку политиките
информирање“ во организаицја на Коалиција СЕГА.
 
На 23 април учествуваме на настано
Американското катче Битола. Говорник бе
 
Од 26-27 април учествувавме
организации со цел унапредување на креирањето на младински политики“, програма 
IPA TAIB 2013 „Зајакната вклученост на граѓанското општество во 
интеграција во Европската унија“
 
Од 15 до 18 мај во Струга учес
на Коалиција СЕГА за дефинирање н
работа во Македонија. 
 
На 23 мај учествувавме во локалната дискусија 
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На 11 март учествувавме на комеморативниот настан во Битола по повод про
ме на Втората Светска војна. 

одбележавме Европската недела на акција против расизмот 
под слоганот „Разновидност – никогаш не е доволно!“

Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација, 21
ме настанот „Фото порака“. Волонтерите на ФОРУМ 16

различни луѓе во заедницата и накратко споделуваа информации со нив за тоа што с
случило на овој ден. Потоа бараа да направат фотографија од нив која 
проследена со порака за почит и поддршка. Собраните фотографии и пораки б
поставени на веб и Фејсбук страниците на  ФОРУМ 16. 

организира обука во рамки на проектот: „Поддршка за развој на 
локални социјални претпријатија“ спроведуван од Здружение Конект

претставници од институциите, општините, бизнис секторот 
(големи, мали и средни претпријатија) и потенцијални социјални претпријатија.

дадовме поддршка на акцијата за помош на социјално загрозени семејства 
рганизацијата Центар за европски развој и интеграции органиизра 

акција за собирање на нерасиплива храна кој им се додели на 8 социјално загрозени 
семејства непосредно пред Велигденските празници. Волонтерите на ФОРУМ 16 и на 
организациите СФЕРА, Црвен крст и Slow Food Macedonia, се вклучија со поддршка на 

претседателката на ФОРУМ 16, Наташа Чавдаровска,
претставници на уште 5 граѓански организации (СФЕРА, ИМКА, ЦЕРИ, 

варија работа средба со градоначалничката на општина Битола

На 17 април учествувавме на националната конференција „Препо
НЕЕТ групата на млади преку политиките за млади и младинско 

информирање“ во организаицја на Коалиција СЕГА. 

На 23 април учествуваме на настанот Coffee with diplomat во организација на 
итола. Говорник беше Benjamin Lingeman од US E

април учествувавме на настанот „Јакнење на капацитетите на граѓанските 
организации со цел унапредување на креирањето на младински политики“, програма 
IPA TAIB 2013 „Зајакната вклученост на граѓанското општество во 
интеграција во Европската унија“. 

Од 15 до 18 мај во Струга учествувавме на национална работилница во организација 
иција СЕГА за дефинирање на клучни препораки за признавањ

локалната дискусија за закон за млади. 

   

 

по повод протераните 

Европската недела на акција против расизмот (од 17 
никогаш не е доволно!“)  и 

Меѓународниот ден за елиминација на расната дискриминација, 21-ви март, со тоа 
Волонтерите на ФОРУМ 16 запираа 

информации со нив за тоа што се 
бараа да направат фотографија од нив која беше 

проследена со порака за почит и поддршка. Собраните фотографии и пораки беа 

о рамки на проектот: „Поддршка за развој на 
спроведуван од Здружение Конект. Обуката беше 

претставници од институциите, општините, бизнис секторот 
и потенцијални социјални претпријатија.  

дадовме поддршка на акцијата за помош на социјално загрозени семејства 
рганизацијата Центар за европски развој и интеграции органиизра 

додели на 8 социјално загрозени 
семејства непосредно пред Велигденските празници. Волонтерите на ФОРУМ 16 и на 
организациите СФЕРА, Црвен крст и Slow Food Macedonia, се вклучија со поддршка на 

авдаровска, заедно со 
(СФЕРА, ИМКА, ЦЕРИ, Slow food, МКЦ 

ичката на општина Битола, Наташа 

конференција „Препознавање на 
млади и младинско 

во организација на 
US Embassy. 

„Јакнење на капацитетите на граѓанските 
организации со цел унапредување на креирањето на младински политики“, програма 
IPA TAIB 2013 „Зајакната вклученост на граѓанското општество во реформите за 

ботилница во организација 
а клучни препораки за признавање на младинска 



 
 
На 12 јуни присуствувавме 
„Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност 
Фондацијата „Метаморфозис“ во партнерство со „Евротин
 
На 26 јуни учествувавме на работ
Институција по моделот јавно
проблемот со просторот на граѓанските организации
 
На 5 и 6 јуни учествувавме на 
на Коалиција за борба против гладот и фрлање 
проектот. 
 
На 11 јуни учествувавме на локална
организирана од страна на Здружени
 
На 14 септември одржавме 
ученици на средното приватно учи
 
На 24 септември учествувавме н
Професор Емеритус на Универзитетот во Калифорнија, Беркли.
бевме и на тркалезната маса, Иновативни стратегии за промовирање на позитивен 
развој на младите меѓу тинејџерите
беа во организација на Техничкиот факултет Битола.
 
На 8 ноември присуствувавме на Г
 
На 19 мај и на 10 ноември 
младински совет на Македонија.
 
На 09 декември по повод 10 декември, Меѓународниот ден за човекови права, ФОРУМ 
16 организира доделување на сертификати за учество во две програмски активности 
кои промовираа човекови права на креативен и иновативен начин. Станува збор за 
настаните Кино Кабаре Битола 2018 и кампањата „Гласно сокаче 
 
На 10 декември учествувавме 
граѓански организаци со општина 
 

Состаноци на Управен одбор:

Во текот на 2018 година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве 
датуми:  

 6 март 

 5 јуни 

 12 септември 

 5 ноември 

 29 септември Годишно собрание 
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 на инфо сесија за повик за проекти во рамки на 
„Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“
Фондацијата „Метаморфозис“ во партнерство со „Евротинк“. 

увавме на работна средба со граѓански организации 
Институција по моделот јавно-цивилно партнерство во Битола 
проблемот со просторот на граѓанските организации. 

на работиница „Банкарство со храна и градење капацитети 
на Коалиција за борба против гладот и фрлање храна“ во организација на ВСС 

а локална дискусија за иницијативата за граѓански простор 
од страна на Здружение за граѓани ГЛОБАЛ. 

одржавме презентација за работата на ФОРУМ 16 пред
приватно училиште САБА Битола. 

увавме на гостувачкото предавање на д-р Brian A. Barsky, 
Професор Емеритус на Универзитетот во Калифорнија, Беркли. Исто така, присутни 

маса, Иновативни стратегии за промовирање на позитивен 
ој на младите меѓу тинејџерите предводена од страна на Nancy

беа во организација на Техничкиот факултет Битола. 

На 8 ноември присуствувавме на Годишното собрание на Коалиција СЕГА.

На 19 мај и на 10 ноември присуствувавме на Генералното собрание на 
младински совет на Македонија. 

о повод 10 декември, Меѓународниот ден за човекови права, ФОРУМ 
16 организира доделување на сертификати за учество во две програмски активности 
кои промовираа човекови права на креативен и иновативен начин. Станува збор за 

Битола 2018 и кампањата „Гласно сокаче – Будно чикмаче“.

учествувавме на презентацијата на нацрт стратегијата
граѓански организаци со општина Битола. 

Состаноци на Управен одбор: 

Во текот на 2018 година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве 

септември Годишно собрание на ФОРУМ 16 

   

 

инфо сесија за повик за проекти во рамки на Проектот 
КриТинк“ спроведуван од 

а со граѓански организации за формирање на 
 за решавање на 

работиница „Банкарство со храна и градење капацитети 
рана“ во организација на ВСС 

за граѓански простор 

ФОРУМ 16 пред околу 15-тина 

р Brian A. Barsky, 
Исто така, присутни 

маса, Иновативни стратегии за промовирање на позитивен 
Nancy Shelly. Настаните 

иција СЕГА. 

присуствувавме на Генералното собрание на Национален 

о повод 10 декември, Меѓународниот ден за човекови права, ФОРУМ 
16 организира доделување на сертификати за учество во две програмски активности 
кои промовираа човекови права на креативен и иновативен начин. Станува збор за 

Будно чикмаче“. 

гијата за соработка на 

Во текот на 2018 година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве 



 
 
 

Одобрени и имплементирани 

Проект: „Нова генерација на млади лидери за справув
Учество на последователни активности организирани од училиштата:

 На 12 март дискусија организрана од страна на средното земјоделско училиште 
„Кузман Шакарев“. 

 26 април трибина во организација на средно општинско училиште Таки 
во соработка со Државно музичко у

 
Проект: КиноБит – Алатка за јакнење на млади активисти
ФОРУМ 16 во рамките на својата програма (СТ)АРТ

првата кино ќелија во Македонија, наречена КиноБит, како дел 

движење кое значи продукција на кратки филмови во кратко време. Во текот на месец 

април и мај 2018 година ФОРУМ 16 

на КиноБит и регрутација на потенцијални учесници на Кино Кабарето. Една од 

промотивните активности беа

факултетите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, односно на факултетите ФИКТ, 

Правен факултет/Правна клиника, Педагошки факултет. 

првиот Кино Кабаре настан беше воспоставена со организациите СФЕРА и Центар за 

европски развој и интеграција Битола (ЦЕРИ). Поддршка имавме и од Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ Битола и НУ Центар за култура Битола. Благодарност должиме 

на Пекара „Александар“, БиМилк и Пице

одржаа: 

 Од 5 до 7 октомври обука за младинско учество, човекови права, добро 
владеење, застапување, како и за основите за продукција на филм за 20 млади 
луѓе од Битола и околината

 Од 12 до 14 октомври 2018 година из
Мала сала на центар за култура Битола

 
Проект: Гласно сокаче – Будно чикмаче
Кампањата „Гласно сокаче 
меѓугенерациски дијалот и на тој начин да ги скрши гласините и предрасудите за 
младите луѓе кои се окарактеризирани како мрзливи и незаинтересирани за нивната 
заедница. Кампањата индиректно
простор. На 13 и 14 септември
 
На 19 и 20 октомври 2018
локацијата позната како Бела Чешма во Битола. Во
Комуналец Битола, ЈП Водовод Битола, Стовариште „Грујо“, ОУ „Тодор Ангелевски“ и 
ОУ „Даме Груев“, како и Hybrid Minds Crew. Кампањата беше менторски поддршана од 
ОБСЕ – Мисијата во Скопје. 
 
На 7 мај и 5 ноември се одржа 
Мисијата во Скопје. 
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и имплементирани проекти: 

Проект: „Нова генерација на млади лидери за справување со говор на омраза“ 
дователни активности организирани од училиштата: 

На 12 март дискусија организрана од страна на средното земјоделско училиште 

трибина во организација на средно општинско училиште Таки 
ботка со Државно музичко училиште Битола. 

Алатка за јакнење на млади активисти 
ФОРУМ 16 во рамките на својата програма (СТ)АРТ го почна процесот за

првата кино ќелија во Македонија, наречена КиноБит, како дел од светското Кино 

движење кое значи продукција на кратки филмови во кратко време. Во текот на месец 

2018 година ФОРУМ 16 спроведе активности кои помогнаа

на КиноБит и регрутација на потенцијални учесници на Кино Кабарето. Една од 

беа работилниците „Ние сме визуелни!“ со студенти од 

рзитетот „Св. Климент Охридски“, односно на факултетите ФИКТ, 

Правен факултет/Правна клиника, Педагошки факултет. Партнерска соработка за 

тан беше воспоставена со организациите СФЕРА и Центар за 

европски развој и интеграција Битола (ЦЕРИ). Поддршка имавме и од Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ Битола и НУ Центар за култура Битола. Благодарност должиме 

на Пекара „Александар“, БиМилк и Пицерија „Метро“. Во текот на 2018 година се 

Од 5 до 7 октомври обука за младинско учество, човекови права, добро 
владеење, застапување, како и за основите за продукција на филм за 20 млади 
луѓе од Битола и околината 

Од 12 до 14 октомври 2018 година изработка на филмови и нивна проекција во 
Мала сала на центар за култура Битола за околу 120 гости.  

Будно чикмаче 
Кампањата „Гласно сокаче – Будно чикмаче“ имаше за цел да поттикне 
меѓугенерациски дијалот и на тој начин да ги скрши гласините и предрасудите за 
младите луѓе кои се окарактеризирани како мрзливи и незаинтересирани за нивната 
заедница. Кампањата индиректно поттикниваше волонтерство и грижа за урбаниот 

На 13 и 14 септември 2018 се спроведе обука за активисти против гласини. 

2018 активистите, заедно со локалните жители, ја уредија 
локацијата позната како Бела Чешма во Битола. Во оваа акција поддршка дадоа ЈП 
Комуналец Битола, ЈП Водовод Битола, Стовариште „Грујо“, ОУ „Тодор Ангелевски“ и 
ОУ „Даме Груев“, како и Hybrid Minds Crew. Кампањата беше менторски поддршана од 

 

одржа работен состанок на граѓанските организации со ОБСЕ 

   

 

ање со говор на омраза“  
 

На 12 март дискусија организрана од страна на средното земјоделско училиште 

трибина во организација на средно општинско училиште Таки Даскало 

от за формирање на 

од светското Кино 

движење кое значи продукција на кратки филмови во кратко време. Во текот на месец 

помогнаа во промоција 

на КиноБит и регрутација на потенцијални учесници на Кино Кабарето. Една од 

работилниците „Ние сме визуелни!“ со студенти од 

рзитетот „Св. Климент Охридски“, односно на факултетите ФИКТ, 

артнерска соработка за 

тан беше воспоставена со организациите СФЕРА и Центар за 

европски развој и интеграција Битола (ЦЕРИ). Поддршка имавме и од Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ Битола и НУ Центар за култура Битола. Благодарност должиме 

рија „Метро“. Во текот на 2018 година се 

Од 5 до 7 октомври обука за младинско учество, човекови права, добро 
владеење, застапување, како и за основите за продукција на филм за 20 млади 

работка на филмови и нивна проекција во 

Будно чикмаче“ имаше за цел да поттикне 
меѓугенерациски дијалот и на тој начин да ги скрши гласините и предрасудите за 
младите луѓе кои се окарактеризирани како мрзливи и незаинтересирани за нивната 

поттикниваше волонтерство и грижа за урбаниот 
за активисти против гласини.  

активистите, заедно со локалните жители, ја уредија 
оваа акција поддршка дадоа ЈП 

Комуналец Битола, ЈП Водовод Битола, Стовариште „Грујо“, ОУ „Тодор Ангелевски“ и 
ОУ „Даме Груев“, како и Hybrid Minds Crew. Кампањата беше менторски поддршана од 

организации со ОБСЕ 



 
 
 
 
Проект: Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства
Во 2018 година се потпиша договор за овој проект со п
01.11.2018 - 01.05.2019. Проект
грантови на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската Унија, а 
спроведуван од Конект во партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за даночна 
политика. 

 Меѓу првите активности беше по
СФЕРА, ЦЕРИ и ИНОВА ЛАБ.

 На 15 ноември се одржа работилница з
поддршка и партнерства

 На 5 декeмври се одржа работилница 
организации“. 

 На 21 декември учествувавме на регионален форум „З
спонзорства во јавни дејности и граѓан

Членство во мрежи  

Во мај 2018 редовна членка на Национале
Во јуни 2018 година на Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија
Во март 2018 година на Youthocracy
Во март 2018 година пристапи кон неформалната мрежа на Банката за храна 
Македонија (Коалиција против гладта / фрлање храна).
Во март 2018 членка на неформалната мрежа за финансиска одржливост на 
граѓанскиот сектор. 
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Проект: Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства
Во 2018 година се потпиша договор за овој проект со период на имплементација 

Проектот е финансиран од програмата за доделување 
грантови на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската Унија, а 
спроведуван од Конект во партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за даночна 

тивности беше потпишување на меморандум
СФЕРА, ЦЕРИ и ИНОВА ЛАБ. 

ноември се одржа работилница за поддршка на корисници на грант „С
тнерства до промени“ во организација на Конект.

се одржа работилница „Комуникација и промоција на 

мври учествувавме на регионален форум „Закон за донации и 
ства во јавни дејности и граѓанските организации како рбаотодавачи

Во мај 2018 редовна членка на Национален младински совет на Македониј
Во јуни 2018 година на Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија

Youthocracy мрежата. 
Во март 2018 година пристапи кон неформалната мрежа на Банката за храна 
Македонија (Коалиција против гладта / фрлање храна). 

март 2018 членка на неформалната мрежа за финансиска одржливост на 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

Проект: Градење капацитети за менаџирање на настани за собирање средства 
ериод на имплементација 

е финансиран од програмата за доделување 
грантови на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската Унија, а 
спроведуван од Конект во партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за даночна 

а меморандум за соработка со 

шка на корисници на грант „Со 
организација на Конект. 

„Комуникација и промоција на граѓански 

акон за донации и 
ките организации како рбаотодавачи“. 

н младински совет на Македонија. 
Во јуни 2018 година на Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија. 

Во март 2018 година пристапи кон неформалната мрежа на Банката за храна 

март 2018 членка на неформалната мрежа за финансиска одржливост на 
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Финансиски извештај 
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