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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
 

МАДИ и Зонта Клуб Скопје ја организираа акцијата „Порака во кутија“. Акцијата се 
спроведуваше и во Битола, а ФОРУМ 16 ја поддржа и
истата. Целта на акцијата „Порака во кутија“ беше да им се 
жртви на родово базирано и семејно насилство
својот живот, со тоа што им 
јануари 2014 година. 
 
Од 3 до 9 февруари во светот се одбележува
(International Street Paper Vendor Week). 
членки на Меѓународната мрежа на уличен печат (ИНСП), меѓу кои е и „Лице в лице“.
Деветтиот број на активистичкото улично списание изле
Неделата, на 7-ми февруари
младинскиот активизам кој се раѓа во Битола преку активностите на ФОРУМ 16. 
Промоцијата на деветтиот број во Битола, пак, беше кон средината на февруари, а 
околу промоцијата овој пат помогне младиот музичар Филип Тодоровски.
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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 

МАДИ и Зонта Клуб Скопје ја организираа акцијата „Порака во кутија“. Акцијата се 
спроведуваше и во Битола, а ФОРУМ 16 ја поддржа и ја помогна реализацијата на 
истата. Целта на акцијата „Порака во кутија“ беше да им се даде поддршка 

о базирано и семејно насилство кои поминуваат низ тешки периоди во 
својот живот, со тоа што им се подаруваше порака во кутија. Кутиите се собираа до 25 

Од 3 до 9 февруари во светот се одбележуваше Меѓународна недела на уличен печат 
(International Street Paper Vendor Week). Оваа недела ја одбележаа уличните изданија
членки на Меѓународната мрежа на уличен печат (ИНСП), меѓу кои е и „Лице в лице“.
Деветтиот број на активистичкото улично списание излезе токму во рамки на 

ми февруари. Во овој број на списанието беше објавен
младинскиот активизам кој се раѓа во Битола преку активностите на ФОРУМ 16. 
Промоцијата на деветтиот број во Битола, пак, беше кон средината на февруари, а 
околу промоцијата овој пат помогне младиот музичар Филип Тодоровски.

   

 

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 

МАДИ и Зонта Клуб Скопје ја организираа акцијата „Порака во кутија“. Акцијата се 
помогна реализацијата на 
даде поддршка на жените 

кои поминуваат низ тешки периоди во 
орака во кутија. Кутиите се собираа до 25 

Меѓународна недела на уличен печат 
недела ја одбележаа уличните изданија 

членки на Меѓународната мрежа на уличен печат (ИНСП), меѓу кои е и „Лице в лице“. 
зе токму во рамки на 

објавен и текст за 
младинскиот активизам кој се раѓа во Битола преку активностите на ФОРУМ 16. 
Промоцијата на деветтиот број во Битола, пак, беше кон средината на февруари, а 
околу промоцијата овој пат помогне младиот музичар Филип Тодоровски. 



 
 
 
Втората фаза од проектот „Младите за младите со љубов“ траеше до мај 2014 година. 
Се одржаа четири работилници во следниве училишта:
-На 3 март 2014 година се одржа работилница во СОЕУ 
Учесниците имаа можност на креативен начин, преку книжевна творба, да го кажат 
својот став на оваа тема.  
-На 24 март 2014 година во Државното средно земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев“ се одржа втората работилница. Присутни беа
со порака преку фотографија да го кажат својот став на оваа тема.
- На работилницата во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ одржана на 8 април, учествуваа 16 
ученици. Своите ставови за човековите права и борбата против говорот на омраза ги 
искажаа преку цртеж. Цртаа на тема „Доколку би бил супермен/некој херој, како би ја 
искористил својата моќ за да го променам светот на подобро“.
- На работилницата во ОУ „Даме Груев“, одржана на 10 април, учествуваа 15 ученици. 
Тие изработија разгледници/к
жртва на говор на омраза. 
 
По повод Светскиот ден на поезијата ФОРУМ 16 и НУУБ „Св. Климент Охридски“ 
Битола на 21 март во просториите на библиотеката организираа поетски собир. Тогаш 
беа доделени и симболични награди и се прочитаа наградените песни. Комисијата за 
Конкурсот по повод Светскиот ден на поезијата, 21 март, одлучи да ги додели 
следниве награди: 
Прво место: Песната „Нова светлина“ на Теодора Василевска (СОУ Гимназија “Јосип 
Броз-Тито” општина Битола)
Второ место: Песната „Нула или еден“ на Горјан Поповски (СОУ Гимназија „Јосип Броз
Тито“ општина Битола); 
Трето место: Песната „Поезијата
Гимназија ,,Јосип Броз-Тито" општина Битола)
Пофалена: Песната „Болка“ на Мартин Николовски (СОЕУ „Јане Сандански“ општина 
Битола); 
Пофалена: Песната „Дилема“ на Јована Заткоска (СОЕПТУ „Кузман Јосифоски
Прилеп, општина Кривогаштани)
 
„We fit together!“ беше наловена 
дискриминацијата и нетолеранцијата
UNITED. ФОРУМ 16 ја поддржа кампањата со ширење на 
UNITED мрежата во центарот на Битола и со ширење на пораката за да се разбере 
вистинската сила на различноста.
 
На иницијатива на ФОРУМ 16, а со помош на 
април претставници на Центарот за институционален развој
презентација на Програмата „Еразмус за млади претприемачи“. 
можност за студиски престој и практичен ангажман во социјални претпријатија 
лоцирани во сите земји-членки на ЕУ, како и во земјите
Европската Унија.  На присутните им беа детално објаснати критериумите и начините 
за пријавување.  
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Втората фаза од проектот „Младите за младите со љубов“ траеше до мај 2014 година. 
Се одржаа четири работилници во следниве училишта: 
На 3 март 2014 година се одржа работилница во СОЕУ „Јане Сандански“ Битола. 

Учесниците имаа можност на креативен начин, преку книжевна творба, да го кажат 

На 24 март 2014 година во Државното средно земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев“ се одржа втората работилница. Присутни беа 25 ученици и имаа можност 
со порака преку фотографија да го кажат својот став на оваа тема. 

На работилницата во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ одржана на 8 април, учествуваа 16 
ученици. Своите ставови за човековите права и борбата против говорот на омраза ги 
искажаа преку цртеж. Цртаа на тема „Доколку би бил супермен/некој херој, како би ја 
искористил својата моќ за да го променам светот на подобро“. 

На работилницата во ОУ „Даме Груев“, одржана на 10 април, учествуваа 15 ученици. 
Тие изработија разгледници/картички со порака, кои би ги пратиле до некој што бил 

По повод Светскиот ден на поезијата ФОРУМ 16 и НУУБ „Св. Климент Охридски“ 
Битола на 21 март во просториите на библиотеката организираа поетски собир. Тогаш 

имболични награди и се прочитаа наградените песни. Комисијата за 
Конкурсот по повод Светскиот ден на поезијата, 21 март, одлучи да ги додели 

Прво место: Песната „Нова светлина“ на Теодора Василевска (СОУ Гимназија “Јосип 
а Битола); 

Второ место: Песната „Нула или еден“ на Горјан Поповски (СОУ Гимназија „Јосип Броз

Трето место: Песната „Поезијата- мелем за сечија душа“ на Михаил Наумовски (СОУ 
Тито" општина Битола); 

ната „Болка“ на Мартин Николовски (СОЕУ „Јане Сандански“ општина 

Пофалена: Песната „Дилема“ на Јована Заткоска (СОЕПТУ „Кузман Јосифоски
Прилеп, општина Кривогаштани). 

“ беше наловена Европската недела на акција против ра
дискриминацијата и нетолеранцијата (15-23-ти март), координирана од 
UNITED. ФОРУМ 16 ја поддржа кампањата со ширење на промотивни материјали на 

во центарот на Битола и со ширење на пораката за да се разбере 
а различноста. 

На иницијатива на ФОРУМ 16, а со помош на Бизнис Стартап Центарот Битола
април претставници на Центарот за институционален развој 
презентација на Програмата „Еразмус за млади претприемачи“. Оваа програма
можност за студиски престој и практичен ангажман во социјални претпријатија 

членки на ЕУ, како и во земјите кандидати за
а присутните им беа детално објаснати критериумите и начините 

   

 

Втората фаза од проектот „Младите за младите со љубов“ траеше до мај 2014 година. 

„Јане Сандански“ Битола. 
Учесниците имаа можност на креативен начин, преку книжевна творба, да го кажат 

На 24 март 2014 година во Државното средно земјоделско училиште „Кузман 
25 ученици и имаа можност 

На работилницата во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ одржана на 8 април, учествуваа 16 
ученици. Своите ставови за човековите права и борбата против говорот на омраза ги 
искажаа преку цртеж. Цртаа на тема „Доколку би бил супермен/некој херој, како би ја 

На работилницата во ОУ „Даме Груев“, одржана на 10 април, учествуваа 15 ученици. 
артички со порака, кои би ги пратиле до некој што бил 

По повод Светскиот ден на поезијата ФОРУМ 16 и НУУБ „Св. Климент Охридски“ – 
Битола на 21 март во просториите на библиотеката организираа поетски собир. Тогаш 

имболични награди и се прочитаа наградените песни. Комисијата за 
Конкурсот по повод Светскиот ден на поезијата, 21 март, одлучи да ги додели 

Прво место: Песната „Нова светлина“ на Теодора Василевска (СОУ Гимназија “Јосип 

Второ место: Песната „Нула или еден“ на Горјан Поповски (СОУ Гимназија „Јосип Броз-

мелем за сечија душа“ на Михаил Наумовски (СОУ 

ната „Болка“ на Мартин Николовски (СОЕУ „Јане Сандански“ општина 

Пофалена: Песната „Дилема“ на Јована Заткоска (СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“ – 

на акција против расизмот, 
координирана од мрежата 
промотивни материјали на 

во центарот на Битола и со ширење на пораката за да се разбере 

Бизнис Стартап Центарот Битола, на 3 
 - ЦИРа одржаа 

Оваа програма нуди 
можност за студиски престој и практичен ангажман во социјални претпријатија 

кандидати за членство во 
а присутните им беа детално објаснати критериумите и начините 



 
 
 
На 15 април ФОРУМ 16 организира работилницата за НЛП (Neuro
Programming) која се одржа во Бизнис Стартап Центарот Битола, и која беше одлична 
можност за претставниците на компаниите и 
регион: 
- да ги зголемат комуникациските способности, 
- да ја препознаат поврзаноста на мислите, комуникацијата и однесувањето и
- да ја подигнат свеста за личната одговорност.
Тренери беа Марина Анчевска (сертифициран НЛП мастер тренер и сопственик на NLP 
Macedonia - Center for Business Psychology SEE) и Небојша Илијевски (косопственик во 
агенцијата за социјален адвертајзинг „Партес“).
Искуство за позитивните промени од НЛП работилниците кај продавачите на „Лице в 
лице“ пренесе Климентина Илијевски, главен и одговорен уредник
магазин за активизам. 
 
Околу промоцијата на 10-тиот број на уличниот магазин за активизам „Лице в лице“ во 
Битола помогне актерот и стандап комичар Марјан Ѓорѓиевски. Активностите овој пат 
ги планираше колешката Ивановска Ивана. Во овој бро
улично списание во земјава отвор
 
На 23 мај ФОРУМ 16 го потпиша етичкиот кодекс за поддршка на платформата за 
јакнење и промоција на женското претприемништво во Република Македони
 
На 10-11 јуни, во организација на 
се одржа Look Beyond Conference
Конференцијата се организира со цел 
Акција“ во развојот на младинската работа во Европа
претставници од 70 младински организации од Европа и Македонија, креатори на 
политики, претставници на различни институции, како и на ресурсните центри на 
SALTO, Советот на Европа, Е
младински работници и млади луѓе. 
 
На 9 јуни дел од тимот на ФОРУМ 16 одржа работилница за слобода на говор и борба 
против говор на омраза во Охрид
„VoicE of yoUth“ во организација на Together Macedonia. Тренер беше Наташа 
Чавдаровскa, а фасилитатор Ивана Ивановска. Се опфатија следниве теми: 
комуникација, медиуми, слобода на говорот, говорот на омраза, човековите права, 
младински активизам. На размената беа присутни 
Полска, Словенија, Бугарија и Чешка.
 
На 5 јули ФОРУМ 16 организира промоција на првата книга
наслов: „Подарок за ангелот“. Промоциј
Издавач беше „Дата Песнопо
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На 15 април ФОРУМ 16 организира работилницата за НЛП (Neuro
Programming) која се одржа во Бизнис Стартап Центарот Битола, и која беше одлична 
можност за претставниците на компаниите и за институциите од Пелагонискиот 

мат комуникациските способности,  
да ја препознаат поврзаноста на мислите, комуникацијата и однесувањето и
да ја подигнат свеста за личната одговорност. 

Тренери беа Марина Анчевска (сертифициран НЛП мастер тренер и сопственик на NLP 
for Business Psychology SEE) и Небојша Илијевски (косопственик во 

агенцијата за социјален адвертајзинг „Партес“). 
Искуство за позитивните промени од НЛП работилниците кај продавачите на „Лице в 
лице“ пренесе Климентина Илијевски, главен и одговорен уредник

тиот број на уличниот магазин за активизам „Лице в лице“ во 
Битола помогне актерот и стандап комичар Марјан Ѓорѓиевски. Активностите овој пат 

Ивановска Ивана. Во овој број на единственото активистичко 
улично списание во земјава отвори нова тема трансплантација и донирање органи.

На 23 мај ФОРУМ 16 го потпиша етичкиот кодекс за поддршка на платформата за 
јакнење и промоција на женското претприемништво во Република Македони

во организација на Центарот за интеркултурен дијалог 
Look Beyond Conference на која учествуваа и претставници на ФОРУМ 16. 

Конференцијата се организира со цел да се оцени улогата на Програмата 
на младинската работа во Европа. На конференцијата учествуваа 

претставници од 70 младински организации од Европа и Македонија, креатори на 
политики, претставници на различни институции, како и на ресурсните центри на 
SALTO, Советот на Европа, Европскиот младински форум, млади истражувачи, 
младински работници и млади луѓе.  

дел од тимот на ФОРУМ 16 одржа работилница за слобода на говор и борба 
ротив говор на омраза во Охрид за време на меѓународната младинска размена 

во организација на Together Macedonia. Тренер беше Наташа 
Чавдаровскa, а фасилитатор Ивана Ивановска. Се опфатија следниве теми: 
комуникација, медиуми, слобода на говорот, говорот на омраза, човековите права, 
младински активизам. На размената беа присутни млади луѓе од Македонија, Турција, 
Полска, Словенија, Бугарија и Чешка. 

организира промоција на првата книга на Сања Бозароска 
„Подарок за ангелот“. Промоцијата се одржа на Славјанскиот универзитет. 

Издавач беше „Дата Песнопој“, а рецензенти Наташа Чавдаровска и Илија Мерковски.

   

 

На 15 април ФОРУМ 16 организира работилницата за НЛП (Neuro-Linguistic 
Programming) која се одржа во Бизнис Стартап Центарот Битола, и која беше одлична 

а институциите од Пелагонискиот 

да ја препознаат поврзаноста на мислите, комуникацијата и однесувањето и 

Тренери беа Марина Анчевска (сертифициран НЛП мастер тренер и сопственик на NLP 
for Business Psychology SEE) и Небојша Илијевски (косопственик во 

Искуство за позитивните промени од НЛП работилниците кај продавачите на „Лице в 
лице“ пренесе Климентина Илијевски, главен и одговорен уредник на овој уличен 

тиот број на уличниот магазин за активизам „Лице в лице“ во 
Битола помогне актерот и стандап комичар Марјан Ѓорѓиевски. Активностите овој пат 

ј на единственото активистичко 
нова тема трансплантација и донирање органи. 

На 23 мај ФОРУМ 16 го потпиша етичкиот кодекс за поддршка на платформата за 
јакнење и промоција на женското претприемништво во Република Македонија. 

Центарот за интеркултурен дијалог - ЦИД Куманово, 
оја учествуваа и претставници на ФОРУМ 16. 

да се оцени улогата на Програмата „Млади во 
. На конференцијата учествуваа 

претставници од 70 младински организации од Европа и Македонија, креатори на 
политики, претставници на различни институции, како и на ресурсните центри на 

вропскиот младински форум, млади истражувачи, 

дел од тимот на ФОРУМ 16 одржа работилница за слобода на говор и борба 
за време на меѓународната младинска размена 

во организација на Together Macedonia. Тренер беше Наташа 
Чавдаровскa, а фасилитатор Ивана Ивановска. Се опфатија следниве теми: 
комуникација, медиуми, слобода на говорот, говорот на омраза, човековите права, 

млади луѓе од Македонија, Турција, 

на Сања Бозароска со 
та се одржа на Славјанскиот универзитет. 

ј“, а рецензенти Наташа Чавдаровска и Илија Мерковски. 



 
 
 
На 15 јули се одржа презентација на предлог стратегија
за периодот 2014-2019. ФОРУМ 16 учествуваше во сите фази при изготвувањето на овој 
документ. Следен чекор беше
општина Битола, за да почне нејзината имплементација.
 
21 септември, Меѓународен ден на мирот, како и Европскиот ден против 
исламофобија и религиозна нетрпеливост на No Hate Speech Movement, 
одбележа со Graffiti day. Драган Милованов направи соодветен цртеж по 
ден и на тој начин испративме позитивна порака.
 
На 30 октомври се одржа Саем за волонтеризам во Битола на кој бевме присутни. 
Oрганизатори беа Американското катче Битола и А
За време на саемот ги презентираме нашит
потребни волонтери.   
 
Во 12-тиот број на списанието „Лице в лице“ се дадени одговорите за ангажираната 
уметност. Нашите пријател
промотори на 12-тиот број на уличниот магазин за активизам 
Промоцијата се одржа на 31 октомври. По тој повод ов
организираа Оригами шоу. 
 
Во ноември ФОРУМ 16 го потпиша Меморандум за разбир
Skills” (YES). Младинска мрежа за поддршка на претприемништвото (YESNetwork) е 
европска мрежа на организации на граѓански организации во областа на младите и 
граѓански организации кои работат во областа на младинско претприемништ
 
9-ти ноември е Меѓународниот ден против фашизам и антисемитизам. Исто така, овој 
ден е и Европски ден за акција на No Hate Speech Movement. ФОРУМ 16 го одбележа 
овој ден со тоа што за време на р
говор на омраза им подели
мрежата. 
 
Претставник на нашата организација на 20 ноември беше дел од работилницата 
„Граѓанските организации и образованието на возрасни“ која е една од активностите 
во Македонија за одбележување на „Деновите на доживотно учење“.
 
Од 25-ти ноември (Меѓународниот ден за борба против насилство врз жените
текот на следните 16 дена, Македонија беше дел од глобална кампања за активизам 
за елиминирање на сите форми на насилство врз ж
беше насловена „Обојте го вашето соседство во портокалово!“. Во Битола, 16
активизам се одбележаа со акцијата „Порака во кутија“ преку тимот на ФОРУМ 16 и на 
МАДИ. Акцијата траеше од 25
човековите права). Граѓани
кафулето HauzBar, на Широк Сокак. Собраните 
социјална работа во Битола, а потоа на жени жртви на семејно насилство. 
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На 15 јули се одржа презентација на предлог стратегија за млади на Општина Битола 
ФОРУМ 16 учествуваше во сите фази при изготвувањето на овој 

Следен чекор беше стратегијата да биде усвоена од страна на Советот на 
а да почне нејзината имплементација. 

21 септември, Меѓународен ден на мирот, како и Европскиот ден против 
исламофобија и религиозна нетрпеливост на No Hate Speech Movement, 

бележа со Graffiti day. Драган Милованов направи соодветен цртеж по 
ме позитивна порака. 

На 30 октомври се одржа Саем за волонтеризам во Битола на кој бевме присутни. 
Oрганизатори беа Американското катче Битола и Амбасадата на САД во Македонија. 
За време на саемот ги презентираме нашите тековни активности за кои ни

тиот број на списанието „Лице в лице“ се дадени одговорите за ангажираната 
уметност. Нашите пријатели и колеги од онлајн магазинот Олабај беа локални 

тиот број на уличниот магазин за активизам 
Промоцијата се одржа на 31 октомври. По тој повод овие локалните промотори 

 

Во ноември ФОРУМ 16 го потпиша Меморандум за разбирање со Youth Employability 
Skills” (YES). Младинска мрежа за поддршка на претприемништвото (YESNetwork) е 
европска мрежа на организации на граѓански организации во областа на младите и 

кои работат во областа на младинско претприемништ

ти ноември е Меѓународниот ден против фашизам и антисемитизам. Исто така, овој 
ден е и Европски ден за акција на No Hate Speech Movement. ФОРУМ 16 го одбележа 
овој ден со тоа што за време на работилниците за човекови права и бор

подели на учесниците промотивните материјали на UNITED 

Претставник на нашата организација на 20 ноември беше дел од работилницата 
„Граѓанските организации и образованието на возрасни“ која е една од активностите 

одбележување на „Деновите на доживотно учење“.

Меѓународниот ден за борба против насилство врз жените
следните 16 дена, Македонија беше дел од глобална кампања за активизам 

за елиминирање на сите форми на насилство врз жените и девојчињата
„Обојте го вашето соседство во портокалово!“. Во Битола, 16

активизам се одбележаа со акцијата „Порака во кутија“ преку тимот на ФОРУМ 16 и на 
. Акцијата траеше од 25 ноември до 10 декември (Меѓунар

раѓаните подаруваа „Порака во кутија“ на собирниот пункт во 
кафулето HauzBar, на Широк Сокак. Собраните кутии беа предадени во Центарот за 
социјална работа во Битола, а потоа на жени жртви на семејно насилство. 

   

 

за млади на Општина Битола  
ФОРУМ 16 учествуваше во сите фази при изготвувањето на овој 

стратегијата да биде усвоена од страна на Советот на 

21 септември, Меѓународен ден на мирот, како и Европскиот ден против 
исламофобија и религиозна нетрпеливост на No Hate Speech Movement, ФОРУМ 16 го 

бележа со Graffiti day. Драган Милованов направи соодветен цртеж по повод овој 

На 30 октомври се одржа Саем за волонтеризам во Битола на кој бевме присутни. 
мбасадата на САД во Македонија. 

е тековни активности за кои ни беа 

тиот број на списанието „Лице в лице“ се дадени одговорите за ангажираната 
Олабај беа локални 

тиот број на уличниот магазин за активизам „Лице в лице“. 
е локалните промотори 

ање со Youth Employability 
Skills” (YES). Младинска мрежа за поддршка на претприемништвото (YESNetwork) е 
европска мрежа на организации на граѓански организации во областа на младите и 

кои работат во областа на младинско претприемништво. 

ти ноември е Меѓународниот ден против фашизам и антисемитизам. Исто така, овој 
ден е и Европски ден за акција на No Hate Speech Movement. ФОРУМ 16 го одбележа 

за човекови права и борба против 
на учесниците промотивните материјали на UNITED 

Претставник на нашата организација на 20 ноември беше дел од работилницата 
„Граѓанските организации и образованието на возрасни“ која е една од активностите 

одбележување на „Деновите на доживотно учење“. 

Меѓународниот ден за борба против насилство врз жените), па во 
следните 16 дена, Македонија беше дел од глобална кампања за активизам 

ените и девојчињата. Кампањата 
„Обојте го вашето соседство во портокалово!“. Во Битола, 16-те дена 

активизам се одбележаа со акцијата „Порака во кутија“ преку тимот на ФОРУМ 16 и на 
Меѓународниот ден на 

„Порака во кутија“ на собирниот пункт во 
беа предадени во Центарот за 

социјална работа во Битола, а потоа на жени жртви на семејно насилство.  



 
 
На 29 ноември се одржа работилница за човекови права и борба против говор на 
омраза во општина Новаци, а со поддршка на Културно иновативниот клуб Новаци.
 
На 23 декември во хотел „Капри“ Битола, 
да одите во странство, кога можете да останете и да инвестирате во (да ја развивате) 
вашата држава?“ поддржан од Амбасадата на САД во Македонија. На присутните 
претставници од граѓанскиот, владиниот и од бизнис секторот, како и на други 
присутни граѓани проектот им го презентира 
Македонија. Свое кратко обраќање за надлежностите во рамките на овој проект 
имаше и претседателката на ФОРУМ 16, м
 
 
• Финансиски извештај
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ноември се одржа работилница за човекови права и борба против говор на 
омраза во општина Новаци, а со поддршка на Културно иновативниот клуб Новаци.

во хотел „Капри“ Битола, се одржа презентација на проектот: „Зошто 
ога можете да останете и да инвестирате во (да ја развивате) 

вашата држава?“ поддржан од Амбасадата на САД во Македонија. На присутните 
претставници од граѓанскиот, владиниот и од бизнис секторот, како и на други 
присутни граѓани проектот им го презентира Јован Сталевски, претседател на ЦЕФЕ 
Македонија. Свое кратко обраќање за надлежностите во рамките на овој проект 
имаше и претседателката на ФОРУМ 16, м-р Наташа Чавдаровска. 

Финансиски извештај 

   

 

ноември се одржа работилница за човекови права и борба против говор на 
омраза во општина Новаци, а со поддршка на Културно иновативниот клуб Новаци. 

се одржа презентација на проектот: „Зошто 
ога можете да останете и да инвестирате во (да ја развивате) 

вашата држава?“ поддржан од Амбасадата на САД во Македонија. На присутните 
претставници од граѓанскиот, владиниот и од бизнис секторот, како и на други 

Јован Сталевски, претседател на ЦЕФЕ 
Македонија. Свое кратко обраќање за надлежностите во рамките на овој проект 
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