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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
 
На 31 јануари  се одржа последната работилница од младинската иницијатива „Кој ако 
не младите? Кој ако не ти?“. Драган Милованов ака NONE го изработи графитот кај 
ракометното игралиште. Оваа з
наречениот "Inspire Your Heart with Art" ден или ден кога се слават некои од 
најинспиративните уметници и нивните проекти. 
 
Од 10 февруари до 10 мај се реализира проектот „Крени глас за промена, спушти рака 
за насилство“. Ова беше младинска иницијатива спроведена од страна на група на 
средношколци и членови на Здружението на граѓани "Младите можат 
Скопје и на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 од Битола. 
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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 

На 31 јануари  се одржа последната работилница од младинската иницијатива „Кој ако 
не младите? Кој ако не ти?“. Драган Милованов ака NONE го изработи графитот кај 
ракометното игралиште. Оваа завршна работилница се одржа токму на така 
наречениот "Inspire Your Heart with Art" ден или ден кога се слават некои од 
најинспиративните уметници и нивните проекти.  

Од 10 февруари до 10 мај се реализира проектот „Крени глас за промена, спушти рака 
за насилство“. Ова беше младинска иницијатива спроведена од страна на група на 
средношколци и членови на Здружението на граѓани "Младите можат 

ружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 од Битола. 

   

 

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 

На 31 јануари  се одржа последната работилница од младинската иницијатива „Кој ако 
не младите? Кој ако не ти?“. Драган Милованов ака NONE го изработи графитот кај 

авршна работилница се одржа токму на така 
наречениот "Inspire Your Heart with Art" ден или ден кога се слават некои од 

Од 10 февруари до 10 мај се реализира проектот „Крени глас за промена, спушти рака 
за насилство“. Ова беше младинска иницијатива спроведена од страна на група на 
средношколци и членови на Здружението на граѓани "Младите можат - Youth can" од 

ружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 од Битола.  



 
 
 
 
 
Следните активности беа спроведени:
- Онлајн истражување; 
- Симулација; 
- Обука - за средношколците од гимназијата "Јосип Броз Тито" 
Карев" во Скопје за подигнување на јавната 
насилство меѓу средношколци. Обуката се реализира во соработка со PSIHESKO 
првата Македонска асоцијација на студентите за психологија.
- Активности за дисеминација на иницијативата;
- Завршен настан. 
Оваа иницијатива беше дел од проектот на Националниот младински совет на 
Македонија, со поддршка од УСАИД и Фондацијата Отворено општество
Иницијативата „Крени глас за промена, спушти рака за насилство“ (спроведена од 
младите членови на ФОРУМ 16 од Битола и на 
заврши 31 март со дискусија на тема „Психофизичко насилство во училиштата“. 
Говорници беа Лидија Споа, Весна Жоглева и Дамјан Неделковски, а настанот се 
одржа на Меѓународниот Славјански Универзитет во Битола.
 
На 17 април се одржа настанот „Ден на младински активизам“ во организација на 
Youth Can - Младите Можат. За време на овој настан, волонтерите на ФОРУМ 16 ја 
презентираа идејата за прв младински Mobile Film Fest: тема миграции. Целта на оваа 
идеја беше подигнување на јавната свест, особено меѓу младите за состојбата со 
миграциите во земјава, регионот и на глобално ниво. 
 
Во текот на мај, претседателката на ФОРУМ 16 
средба со организациите EuropeMov и со EUIESA од Португалија за идна соработка.
 
На 1 јуни  претставник на ФОРУМ 16 учествуваше на панел дискусијата „Развој на 
претприемништвото во Пелагонискиот регион“ во организација на ЦЕФЕ Македонија. 
Гостин беше професорот Мајкл Голдберг, креаторот на онлај курсот Beyond Silicon 
Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies. За потсетување, овој курс 
беше инспирација да се имплементира проектот „Зошто да одите во странство, кога 
може да останете и да инвестирате во вашата земја“, финансиран од U.S. Embassy 
Macedonia, a каде ФОРУМ 16 беше парт
 
На 25 јули претставници на ФОРУМ 16 го посетија Хаб Скопје (HUB Skopje), заеднички 
работен простор во Скопје, чија идеја е да создаде екосистем во кој претприемачите 
ќе имаат пристап и ресурси да си ја претворат својата идеја во иноват
Целта на посетата беше да поразговаравме за тоа како функционираат co
просторите во земјава, а како дел од програмата: Лабораторија за фузија.
 
Во септември претставници на ФОРУМ 16 остварија работна средба со Здружението на 
граѓани Конект од Скопје, со цел да се разгледаат можностите за развивање на систем 
за онлајн донирање за поддршка на мисијата на ФОРУМ 16. 
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Следните активности беа спроведени: 

за средношколците од гимназијата "Јосип Броз Тито" - Битола и "Никола 
Карев" во Скопје за подигнување на јавната свест за постоењето на психо
насилство меѓу средношколци. Обуката се реализира во соработка со PSIHESKO 
првата Македонска асоцијација на студентите за психологија. 

Активности за дисеминација на иницијативата; 

беше дел од проектот на Националниот младински совет на 
Македонија, со поддршка од УСАИД и Фондацијата Отворено општество
Иницијативата „Крени глас за промена, спушти рака за насилство“ (спроведена од 
младите членови на ФОРУМ 16 од Битола и на „Младите Можат“ од Скопје) во Битола 
заврши 31 март со дискусија на тема „Психофизичко насилство во училиштата“. 
Говорници беа Лидија Споа, Весна Жоглева и Дамјан Неделковски, а настанот се 
одржа на Меѓународниот Славјански Универзитет во Битола. 

рил се одржа настанот „Ден на младински активизам“ во организација на 
Младите Можат. За време на овој настан, волонтерите на ФОРУМ 16 ја 

презентираа идејата за прв младински Mobile Film Fest: тема миграции. Целта на оваа 
на јавната свест, особено меѓу младите за состојбата со 

миграциите во земјава, регионот и на глобално ниво.  

Во текот на мај, претседателката на ФОРУМ 16 Наташа Чавдаровск
средба со организациите EuropeMov и со EUIESA од Португалија за идна соработка.

вник на ФОРУМ 16 учествуваше на панел дискусијата „Развој на 
претприемништвото во Пелагонискиот регион“ во организација на ЦЕФЕ Македонија. 
Гостин беше професорот Мајкл Голдберг, креаторот на онлај курсот Beyond Silicon 

urship in Transitioning Economies. За потсетување, овој курс 
беше инспирација да се имплементира проектот „Зошто да одите во странство, кога 
може да останете и да инвестирате во вашата земја“, финансиран од U.S. Embassy 
Macedonia, a каде ФОРУМ 16 беше партнерска организација. 

ници на ФОРУМ 16 го посетија Хаб Скопје (HUB Skopje), заеднички 
работен простор во Скопје, чија идеја е да создаде екосистем во кој претприемачите 
ќе имаат пристап и ресурси да си ја претворат својата идеја во иноват
Целта на посетата беше да поразговаравме за тоа како функционираат co
просторите во земјава, а како дел од програмата: Лабораторија за фузија.

Во септември претставници на ФОРУМ 16 остварија работна средба со Здружението на 
онект од Скопје, со цел да се разгледаат можностите за развивање на систем 

за онлајн донирање за поддршка на мисијата на ФОРУМ 16.  

   

 

Битола и "Никола 
свест за постоењето на психо-физичко 

насилство меѓу средношколци. Обуката се реализира во соработка со PSIHESKO - 

беше дел од проектот на Националниот младински совет на 
Македонија, со поддршка од УСАИД и Фондацијата Отворено општество-Македонија. 
Иницијативата „Крени глас за промена, спушти рака за насилство“ (спроведена од 

„Младите Можат“ од Скопје) во Битола 
заврши 31 март со дискусија на тема „Психофизичко насилство во училиштата“. 
Говорници беа Лидија Споа, Весна Жоглева и Дамјан Неделковски, а настанот се 

рил се одржа настанот „Ден на младински активизам“ во организација на 
Младите Можат. За време на овој настан, волонтерите на ФОРУМ 16 ја 

презентираа идејата за прв младински Mobile Film Fest: тема миграции. Целта на оваа 
на јавната свест, особено меѓу младите за состојбата со 

ка, одржа работна 
средба со организациите EuropeMov и со EUIESA од Португалија за идна соработка. 

вник на ФОРУМ 16 учествуваше на панел дискусијата „Развој на 
претприемништвото во Пелагонискиот регион“ во организација на ЦЕФЕ Македонија. 
Гостин беше професорот Мајкл Голдберг, креаторот на онлај курсот Beyond Silicon 

urship in Transitioning Economies. За потсетување, овој курс 
беше инспирација да се имплементира проектот „Зошто да одите во странство, кога 
може да останете и да инвестирате во вашата земја“, финансиран од U.S. Embassy 

ници на ФОРУМ 16 го посетија Хаб Скопје (HUB Skopje), заеднички 
работен простор во Скопје, чија идеја е да создаде екосистем во кој претприемачите 
ќе имаат пристап и ресурси да си ја претворат својата идеја во иновативен продукт. 
Целта на посетата беше да поразговаравме за тоа како функционираат co-working 
просторите во земјава, а како дел од програмата: Лабораторија за фузија. 

Во септември претставници на ФОРУМ 16 остварија работна средба со Здружението на 
онект од Скопје, со цел да се разгледаат можностите за развивање на систем 



 
 
 
 
 
Во октомври ФОРУМ 16 постана придружна членка на Коалиција СЕГА. Коалиц
младински организации СЕГА
цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната 
стратегија за млади на Република Македонија и да помогне во исполнување 
потребите на младите. На 27 
регистрирање на Коалицијата како здружение на граѓани.
 
На 1 и 2 октомври 2016, претставници на ФОРУМ 16 присуствуваа на состанокот на 
UnaVision Macedonia кој се одржа во Битола. UnaVision е глобална мрежа од поединци, 
организации и заедници кои работат за општото добро. За време на состаноците се 
разговараше за иднината на оваа мрежа во Македонија, се предлагаа идеи кои преку 
формата на кооперативи (задруги) или социјални претпријатија би можеле да се 
формираат во Македонија. Претставниците 
формирање на градина на заедницата во Битола и фомирање на заеднички простор за 
заедничка програма, простор за состаноци и работа (или Лабораторија за фузија) кои 
ќе им служат на поединци и организации од бизнис и од
 
На 7 октомври ФОРУМ 16 освои трето место на наградниот конкурс #ОдличенПроект за 
идејата „Градина на заедницата 
Здружение од неодамна почна да го истражува. Градините на 
многу земји во светот. Корисниците на овие градини можат да обезбедат свежи 
производи и растенија, како и да придонесат за: чувството на заедништво и 
поврзување, животната средина, рекреација преку работа и подобрување на 
соседството. Со нашата идеја, градината на заедницата Битола ја замислуваме како 
мала градина со парцели на што повеќе луѓе, а која има заеднички простор за 
собирина заедницата и за едукативна програма за деца и возрасни. Оваа градина ќе 
биде уредена со камени патеки 
да ги користат нивните производи, но и да формираат заеднички проекти за продажба 
и донирање на цвеќе и зеленчук за поддршка на образовни програми и други 
активности во служба на заедницата.
 
На 8 октомври претставници на ФОРУМ 16 учествуваа на Годишното собрание на 
Национален младински совет на Македонија (НМСМ) каде што се разледуваше 
апликацијата за членство. 
 
Од 25-27 октомври ФОРУМ 16 се вклучи во активностите за одбележување на 
постоење 20 години на организацијата Мировен корпус во Македонија. Како дел од 
актвностите Американското катче Битола организира неколку работилници, панел 
дискусија на темата волонтерство,
за САД. На 26 октомври Американскотo катч
САД во Македонија организираа Саем за волонтерство. Претставниците на ФОРУМ 16 
за време на Саемот ги прзентираа програмите, тековните активности и идните планови 
во кои можат дасе вклучат младите лица. 
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Во октомври ФОРУМ 16 постана придружна членка на Коалиција СЕГА. Коалиц
СЕГА неформално е формирана на 20 Јануари 2004 година со 

цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната 
стратегија за млади на Република Македонија и да помогне во исполнување 
потребите на младите. На 27 септември 2004 година е донесена одлу
регистрирање на Коалицијата како здружение на граѓани. 

На 1 и 2 октомври 2016, претставници на ФОРУМ 16 присуствуваа на состанокот на 
UnaVision Macedonia кој се одржа во Битола. UnaVision е глобална мрежа од поединци, 

кои работат за општото добро. За време на состаноците се 
разговараше за иднината на оваа мрежа во Македонија, се предлагаа идеи кои преку 
формата на кооперативи (задруги) или социјални претпријатија би можеле да се 
формираат во Македонија. Претставниците на ФОРУМ 16 презентираа две идеи и тоа: 
формирање на градина на заедницата во Битола и фомирање на заеднички простор за 
заедничка програма, простор за состаноци и работа (или Лабораторија за фузија) кои 
ќе им служат на поединци и организации од бизнис и од граѓанскиот сектор. 

На 7 октомври ФОРУМ 16 освои трето место на наградниот конкурс #ОдличенПроект за 
идејата „Градина на заедницата - Битола“. Градина на заедницата е концепт кој нашето 
Здружение од неодамна почна да го истражува. Градините на заедницитепостојат во 
многу земји во светот. Корисниците на овие градини можат да обезбедат свежи 
производи и растенија, како и да придонесат за: чувството на заедништво и 
поврзување, животната средина, рекреација преку работа и подобрување на 

Со нашата идеја, градината на заедницата Битола ја замислуваме како 
мала градина со парцели на што повеќе луѓе, а која има заеднички простор за 
собирина заедницата и за едукативна програма за деца и возрасни. Оваа градина ќе 
биде уредена со камени патеки и места за седење. Градинарите ќе бидат охрабрени 
да ги користат нивните производи, но и да формираат заеднички проекти за продажба 
и донирање на цвеќе и зеленчук за поддршка на образовни програми и други 
активности во служба на заедницата. 

претставници на ФОРУМ 16 учествуваа на Годишното собрание на 
Национален младински совет на Македонија (НМСМ) каде што се разледуваше 

27 октомври ФОРУМ 16 се вклучи во активностите за одбележување на 
ганизацијата Мировен корпус во Македонија. Како дел од 

актвностите Американското катче Битола организира неколку работилници, панел 
дискусија на темата волонтерство, како и кулинарска вечер со јадења карактеристични 
за САД. На 26 октомври Американскотo катче Битола со поддршка на Амбасадата на 
САД во Македонија организираа Саем за волонтерство. Претставниците на ФОРУМ 16 
за време на Саемот ги прзентираа програмите, тековните активности и идните планови 
во кои можат дасе вклучат младите лица.  

   

 

Во октомври ФОРУМ 16 постана придружна членка на Коалиција СЕГА. Коалицијата на 
е формирана на 20 Јануари 2004 година со 

цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната 
стратегија за млади на Република Македонија и да помогне во исполнување на 

ептември 2004 година е донесена одлука за формално 

На 1 и 2 октомври 2016, претставници на ФОРУМ 16 присуствуваа на состанокот на 
UnaVision Macedonia кој се одржа во Битола. UnaVision е глобална мрежа од поединци, 

кои работат за општото добро. За време на состаноците се 
разговараше за иднината на оваа мрежа во Македонија, се предлагаа идеи кои преку 
формата на кооперативи (задруги) или социјални претпријатија би можеле да се 

на ФОРУМ 16 презентираа две идеи и тоа: 
формирање на градина на заедницата во Битола и фомирање на заеднички простор за 
заедничка програма, простор за состаноци и работа (или Лабораторија за фузија) кои 

граѓанскиот сектор.  

На 7 октомври ФОРУМ 16 освои трето место на наградниот конкурс #ОдличенПроект за 
Битола“. Градина на заедницата е концепт кој нашето 

заедницитепостојат во 
многу земји во светот. Корисниците на овие градини можат да обезбедат свежи 
производи и растенија, како и да придонесат за: чувството на заедништво и 
поврзување, животната средина, рекреација преку работа и подобрување на 

Со нашата идеја, градината на заедницата Битола ја замислуваме како 
мала градина со парцели на што повеќе луѓе, а која има заеднички простор за 
собирина заедницата и за едукативна програма за деца и возрасни. Оваа градина ќе 

и места за седење. Градинарите ќе бидат охрабрени 
да ги користат нивните производи, но и да формираат заеднички проекти за продажба 
и донирање на цвеќе и зеленчук за поддршка на образовни програми и други 

претставници на ФОРУМ 16 учествуваа на Годишното собрание на 
Национален младински совет на Македонија (НМСМ) каде што се разледуваше 

27 октомври ФОРУМ 16 се вклучи во активностите за одбележување на 
ганизацијата Мировен корпус во Македонија. Како дел од 

актвностите Американското катче Битола организира неколку работилници, панел 
како и кулинарска вечер со јадења карактеристични 

е Битола со поддршка на Амбасадата на 
САД во Македонија организираа Саем за волонтерство. Претставниците на ФОРУМ 16 
за време на Саемот ги прзентираа програмите, тековните активности и идните планови 



 
 
 
 
На 3 ноември претставник на  ФОРУМ 16 учествува
преку отворено владино партнерство“, чија главна цел беше да ги актуелизира целите 
и можностите што се нудат преку иницијативата за Отворено Владино Партнерство и 
да послужи како темел за ф
организации од Пелагонискиот регион во мониторингот и имплементацијата на 
акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016
организација на ЦЕРИ-Битола и ЦИКП
 
На 5 ноември во Битола ФОРУМ 16 организира локална дискусија „Како до 
признавање на младинската работа“. Овој настан беше во состав на проектот „Развој 
на политика за Младинска работа”, поддржан од Националната Агенција за Европски 
Образовни Програми и Мобилност,
(Структурен дијалог). Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на 
младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните 
донесувачи на одлуки, со што ќе се обезбеди значајн
младите луѓе со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за 
младинска работа, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во 
реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.
 
Од 7 до 9 ноември претсваник на ФОРУМ 16 учествување на обуката за зајакнување на 
капацитетите и соработката помеѓу центрите за социјална работа и НВО секторот. 
Обуката беше дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку 
ефективно искористување на 
Democracy 'Societas Civilis' Skopje (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за 
демократски иницијативи (АДИ) 
Свети Николе (ОЖОСВ). 
 
На 10 и 11 ноември ФОРУМ 16
стандард на занимање за младински работник, а во организација на Младински 
културен центар - Битола и Креактив Скопје во рамките на проектот Обединети 
младински работници. Развивањето на стандард на занимање е 
во процесот на препознавање и признавање на младинската работа во Македонија. 
 
На 10 ноември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од настанот на ЈАДРО 
Асоцијацијата на независната културна сцена во соработка со Младински културен 
центар – Битола и поддржана од Гете Институтот во Скопје. Темата на настанот беше: 
„Зајакнување на независниот културен сектор на локално ниво: лобирање според 
потребите на локалната заедница и создавање на нови институционални модели по 
моделот за јавно - цивилно п
проговори за овој позитивен пример на моделот за јавно 
се преслика во Битола земајќи го во предвид локалниот контекст. 
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тставник на  ФОРУМ 16 учествуваше на семинарот „Добро владеење 
преку отворено владино партнерство“, чија главна цел беше да ги актуелизира целите 
и можностите што се нудат преку иницијативата за Отворено Владино Партнерство и 
да послужи како темел за формирање на регионална мрежа за учество на граѓанските 
организации од Пелагонискиот регион во мониторингот и имплементацијата на 
акцискиот план за Отворено Владино Партнерство 2016-2018. Семинарот беше во 

Битола и ЦИКП-Скопје. 

ември во Битола ФОРУМ 16 организира локална дискусија „Како до 
признавање на младинската работа“. Овој настан беше во состав на проектот „Развој 
на политика за Младинска работа”, поддржан од Националната Агенција за Европски 
Образовни Програми и Мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС + Клучна Акција 3 
(Структурен дијалог). Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на 
младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните 
донесувачи на одлуки, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на 
младите луѓе со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за 
младинска работа, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во 
реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

9 ноември претсваник на ФОРУМ 16 учествување на обуката за зајакнување на 
капацитетите и соработката помеѓу центрите за социјална работа и НВО секторот. 
Обуката беше дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку 
ефективно искористување на ЕУ фондовите”. Проектот го спроведува Institute for 
Democracy 'Societas Civilis' Skopje (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за 
демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина 

На 10 и 11 ноември ФОРУМ 16 беше дел од работната средба за развивање на 
стандард на занимање за младински работник, а во организација на Младински 

Битола и Креактив Скопје во рамките на проектот Обединети 
младински работници. Развивањето на стандард на занимање е неопходен прв чекор 
во процесот на препознавање и признавање на младинската работа во Македонија. 

ник на ФОРУМ 16 беше дел од настанот на ЈАДРО 
Асоцијацијата на независната културна сцена во соработка со Младински културен 

итола и поддржана од Гете Институтот во Скопје. Темата на настанот беше: 
„Зајакнување на независниот културен сектор на локално ниво: лобирање според 
потребите на локалната заедница и создавање на нови институционални модели по 

цивилно партнерство“. Идејата на овaa презентациja беше да се 
проговори за овој позитивен пример на моделот за јавно - цивилно партнерство и да 
се преслика во Битола земајќи го во предвид локалниот контекст.  

   

 

е на семинарот „Добро владеење 
преку отворено владино партнерство“, чија главна цел беше да ги актуелизира целите 
и можностите што се нудат преку иницијативата за Отворено Владино Партнерство и 

ормирање на регионална мрежа за учество на граѓанските 
организации од Пелагонискиот регион во мониторингот и имплементацијата на 

2018. Семинарот беше во 

ември во Битола ФОРУМ 16 организира локална дискусија „Како до 
признавање на младинската работа“. Овој настан беше во состав на проектот „Развој 
на политика за Младинска работа”, поддржан од Националната Агенција за Европски 

МУС + Клучна Акција 3 
(Структурен дијалог). Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на 
младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните 

о влијание на иднината на 
младите луѓе со фокус на дефинирање на препораки за развој на програма за 
младинска работа, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во 
реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ. 

9 ноември претсваник на ФОРУМ 16 учествување на обуката за зајакнување на 
капацитетите и соработката помеѓу центрите за социјална работа и НВО секторот. 
Обуката беше дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку 

ЕУ фондовите”. Проектот го спроведува Institute for 
Democracy 'Societas Civilis' Skopje (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за 

Гостивар и Организацијата на Жени од Општина 

беше дел од работната средба за развивање на 
стандард на занимање за младински работник, а во организација на Младински 

Битола и Креактив Скопје во рамките на проектот Обединети 
неопходен прв чекор 

во процесот на препознавање и признавање на младинската работа во Македонија.  

ник на ФОРУМ 16 беше дел од настанот на ЈАДРО 
Асоцијацијата на независната културна сцена во соработка со Младински културен 

итола и поддржана од Гете Институтот во Скопје. Темата на настанот беше: 
„Зајакнување на независниот културен сектор на локално ниво: лобирање според 
потребите на локалната заедница и создавање на нови институционални модели по 

артнерство“. Идејата на овaa презентациja беше да се 
цивилно партнерство и да 



 
 
 
 
Од 15 до 18 ноември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од Националната 
работилница за младинска работа што се одржа во Струга. Оваа работилница беше 
организирана од Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција 
за млади со цел креирање на 
работа.  
 
На 17 ноември во рамките на Eвропската недела на мали и средни претпријатија 2016, 
Младинскиот културен центар 
бизнис асоцијација (ЕБА) организи
поддршка на социјалните иновации“. Настанот беше поддржан во рамките на 
Регионалната Платформа за социјални иновации за намалување на младинската 
невработеност (YOUSEE) со поддршка на фондови од Европската Уни
ФОРУМ 16 учествуваше на овој настан.
 
На 22 ноември, претставни
проектот Smart Start во имплементација на ЦИКП
насловена „Социјално претприемништво 
во организација на Еприса Македонија. 
 
Од 24 до 27 ноември, претставници на ФОРУМ 16 беа дел од убуката „Ние сме 
визулени“ организирана од страна на MakeDox за примена на документарниот филм 
во неформалното и формално
„Ние сме визуелни“ се состои од 12 креативни документарни филмови и прирачник за 
работа со нив, а е наменет за формалните и неформалните едукатори на млади на 
возраст од 12-18 години. 
 
На 02 декември ФОРУМ 16 учествуваше на трибината на тема „Предизвици и патокази 
за социјална, економска и политичка вклученост на младите во Македонија“. Овој 
настан беше во организација на Младиинфо Интернационал во соработка со ЦЕФЕ 
Македонија. Настанот се организира во ра
Банки на Западен Балкан и Турција“, а финансиски е поддржан од Европската Унија.
 
На 7 декември 2016 година, ФОРУМ 16 во соработка со ОУ „Коле Канински” во Битола, 
одржа работилница за борба против говор на омраза „
На работилницата, волонтерите на ФОРУМ 16 преку интерактивни методи на работа 
им ја презентираат на учениците важноста на борбата против говорот на омраза. На 
крајот од работилницата учениците изработија постер со тема: Што би
околу говорот на омраза кога би бил/а суперхерој/ка? Работилницата „Младите за 
младите со љубов“ е продолжување на активностите кои ФОРУМ 16 ги организира во 
рамките на Движењето против говор на омраза (No Hate Speech Movement) и 
одбележување на Акцискиот ден 10
права. 
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Од 15 до 18 ноември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од Националната 
работилница за младинска работа што се одржа во Струга. Оваа работилница беше 
организирана од Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција 
за млади со цел креирање на документ со препораки за признавање на младинската 

На 17 ноември во рамките на Eвропската недела на мали и средни претпријатија 2016, 
Младинскиот културен центар – Битола (МКЦ – Битола) во соработка со Европската 
бизнис асоцијација (ЕБА) организира конференција на тема „Претприемачко учење и 
поддршка на социјалните иновации“. Настанот беше поддржан во рамките на 
Регионалната Платформа за социјални иновации за намалување на младинската 
невработеност (YOUSEE) со поддршка на фондови од Европската Уни
ФОРУМ 16 учествуваше на овој настан. 

ици на ФОРУМ 16 учествуваа на настанот за промоција на 
проектот Smart Start во имплементација на ЦИКП-Скопје и на првата работна средба 
насловена „Социјално претприемништво – политички модели и мерки за Македонија“ 
во организација на Еприса Македонија.  

Од 24 до 27 ноември, претставници на ФОРУМ 16 беа дел од убуката „Ние сме 
визулени“ организирана од страна на MakeDox за примена на документарниот филм 
во неформалното и формалното обрзование за човековите права. Образовниот пакет 

ни“ се состои од 12 креативни документарни филмови и прирачник за 
а е наменет за формалните и неформалните едукатори на млади на 

М 16 учествуваше на трибината на тема „Предизвици и патокази 
за социјална, економска и политичка вклученост на младите во Македонија“. Овој 
настан беше во организација на Младиинфо Интернационал во соработка со ЦЕФЕ 
Македонија. Настанот се организира во рамките на проектот „Средиште на Младински 
Банки на Западен Балкан и Турција“, а финансиски е поддржан од Европската Унија.

На 7 декември 2016 година, ФОРУМ 16 во соработка со ОУ „Коле Канински” во Битола, 
одржа работилница за борба против говор на омраза „Младите за младите со љубов“. 
На работилницата, волонтерите на ФОРУМ 16 преку интерактивни методи на работа 
им ја презентираат на учениците важноста на борбата против говорот на омраза. На 
крајот од работилницата учениците изработија постер со тема: Што би
околу говорот на омраза кога би бил/а суперхерој/ка? Работилницата „Младите за 
младите со љубов“ е продолжување на активностите кои ФОРУМ 16 ги организира во 
рамките на Движењето против говор на омраза (No Hate Speech Movement) и 

а Акцискиот ден 10-ти декември, Меѓународен ден на човековите 

   

 

Од 15 до 18 ноември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од Националната 
работилница за младинска работа што се одржа во Струга. Оваа работилница беше 
организирана од Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција 

документ со препораки за признавање на младинската 

На 17 ноември во рамките на Eвропската недела на мали и средни претпријатија 2016, 
Битола) во соработка со Европската 

ра конференција на тема „Претприемачко учење и 
поддршка на социјалните иновации“. Настанот беше поддржан во рамките на 
Регионалната Платформа за социјални иновации за намалување на младинската 
невработеност (YOUSEE) со поддршка на фондови од Европската Унија. Преставник на 

на ФОРУМ 16 учествуваа на настанот за промоција на 
Скопје и на првата работна средба 

литички модели и мерки за Македонија“ 

Од 24 до 27 ноември, претставници на ФОРУМ 16 беа дел од убуката „Ние сме 
визулени“ организирана од страна на MakeDox за примена на документарниот филм 

Образовниот пакет 
ни“ се состои од 12 креативни документарни филмови и прирачник за 

а е наменет за формалните и неформалните едукатори на млади на 

М 16 учествуваше на трибината на тема „Предизвици и патокази 
за социјална, економска и политичка вклученост на младите во Македонија“. Овој 
настан беше во организација на Младиинфо Интернационал во соработка со ЦЕФЕ 

мките на проектот „Средиште на Младински 
Банки на Западен Балкан и Турција“, а финансиски е поддржан од Европската Унија. 

На 7 декември 2016 година, ФОРУМ 16 во соработка со ОУ „Коле Канински” во Битола, 
Младите за младите со љубов“. 

На работилницата, волонтерите на ФОРУМ 16 преку интерактивни методи на работа 
им ја презентираат на учениците важноста на борбата против говорот на омраза. На 
крајот од работилницата учениците изработија постер со тема: Што би направил/а 
околу говорот на омраза кога би бил/а суперхерој/ка? Работилницата „Младите за 
младите со љубов“ е продолжување на активностите кои ФОРУМ 16 ги организира во 
рамките на Движењето против говор на омраза (No Hate Speech Movement) и 

ти декември, Меѓународен ден на човековите 



 
 
На 12 декември ФОРУМ 16 беше дел од втората работа средба насловна „Финансиски 
инструменти за социјално претприемништво“во организација на Еприса Македонија. 
 
 
На 14 декември учествував
Технолошки Парк во Битола во партнерството меѓу ЦЕФЕ Македонија, Технолошки 
Парк Тетово и Технички Факултет Битола.
 
На 16 декември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од No Hate Speech 
conference, односно алумни состанокот со учесниците од Школите против говор на 
омраза и активистите на Кампањата. Состанокот беше организиран од страна на 
Центар за интеркултурен дијалог со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
 
На 19 декември ФОРУМ 16 учествуваш
проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички 
односи” финансиран од Европската унија, за доделување грантови на граѓанските 
организации за поддршка на претприемништвото кај м
етнички групи.  
 
21 декември ФОРУМ 16 учествуваше на консултативна средба во организација на 
Национален младински совет на Македонија и Младински културен центар 
организација како негова Регионална канцеларија за пелагониск
средбата беше да се соберат млади луѓе и да сеподискутираат нивните најважни 
приоритети на локално ниво. Барањата и препораките  добиени од младите од 
пелагонискиот регион ќе бидат инкорпорирани во еден документ кој што ќе ги насочи 
локалните институции и власти во нивното работење со цел обезбедување на 
позадоволна младина на локално ниво.
 
Во декември ФОРУМ 16 ја п
младите? Кој ако не ти?“. П
проектот се: 
Да им се овозможи на младите луѓе од различни заедници и академски програми 
преку структурирана можност да се здобијат со практични знаења и вештини во 
областа на активното граѓанство и лидерство.
Да се изгради мрежа на млади луѓе од регионот која ќе го пр
активизам и учеството на младите во нивните заедници.
Да ги поттикне младите да иницираат активности во нивните заедници.
Проектот е финансиран со грант од Програмата за помош на мали проекти на 
Мировниот корпус Македонија.
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На 12 декември ФОРУМ 16 беше дел од втората работа средба насловна „Финансиски 
инструменти за социјално претприемништво“во организација на Еприса Македонија. 

На 14 декември учествувавме на промоцијата на иницијативата за основање на 
Технолошки Парк во Битола во партнерството меѓу ЦЕФЕ Македонија, Технолошки 
Парк Тетово и Технички Факултет Битола. 

На 16 декември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од No Hate Speech 
e, односно алумни состанокот со учесниците од Школите против говор на 

омраза и активистите на Кампањата. Состанокот беше организиран од страна на 
Центар за интеркултурен дијалог со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

На 19 декември ФОРУМ 16 учествуваше на информативен ден во Битола за повикот на 
проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички 
односи” финансиран од Европската унија, за доделување грантови на граѓанските 
организации за поддршка на претприемништвото кај младите од немнозинските 

21 декември ФОРУМ 16 учествуваше на консултативна средба во организација на 
Национален младински совет на Македонија и Младински културен центар 
организација како негова Регионална канцеларија за пелагонискиот регион. Целта на 
средбата беше да се соберат млади луѓе и да сеподискутираат нивните најважни 
приоритети на локално ниво. Барањата и препораките  добиени од младите од 
пелагонискиот регион ќе бидат инкорпорирани во еден документ кој што ќе ги насочи 

калните институции и власти во нивното работење со цел обезбедување на 
позадоволна младина на локално ниво. 

почна имплементацијата на проектот „Академија: Кој ако не 
Проектор ќе се имплементира до јуни 2017 година

Да им се овозможи на младите луѓе од различни заедници и академски програми 
преку структурирана можност да се здобијат со практични знаења и вештини во 
областа на активното граѓанство и лидерство. 
Да се изгради мрежа на млади луѓе од регионот која ќе го промовира младинскиот 
активизам и учеството на младите во нивните заедници. 
Да ги поттикне младите да иницираат активности во нивните заедници.
Проектот е финансиран со грант од Програмата за помош на мали проекти на 
Мировниот корпус Македонија. 

   

 

На 12 декември ФОРУМ 16 беше дел од втората работа средба насловна „Финансиски 
инструменти за социјално претприемништво“во организација на Еприса Македонија.  

ме на промоцијата на иницијативата за основање на 
Технолошки Парк во Битола во партнерството меѓу ЦЕФЕ Македонија, Технолошки 

На 16 декември претставник на ФОРУМ 16 беше дел од No Hate Speech – look beyond 
e, односно алумни состанокот со учесниците од Школите против говор на 

омраза и активистите на Кампањата. Состанокот беше организиран од страна на 
Центар за интеркултурен дијалог со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

е на информативен ден во Битола за повикот на 
проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички 
односи” финансиран од Европската унија, за доделување грантови на граѓанските 

ладите од немнозинските 

21 декември ФОРУМ 16 учествуваше на консултативна средба во организација на 
Национален младински совет на Македонија и Младински културен центар - Битола 

иот регион. Целта на 
средбата беше да се соберат млади луѓе и да сеподискутираат нивните најважни 
приоритети на локално ниво. Барањата и препораките  добиени од младите од 
пелагонискиот регион ќе бидат инкорпорирани во еден документ кој што ќе ги насочи 

калните институции и власти во нивното работење со цел обезбедување на 

проектот „Академија: Кој ако не 
јуни 2017 година. Цели на 

Да им се овозможи на младите луѓе од различни заедници и академски програми 
преку структурирана можност да се здобијат со практични знаења и вештини во 

омовира младинскиот 

Да ги поттикне младите да иницираат активности во нивните заедници. 
Проектот е финансиран со грант од Програмата за помош на мали проекти на 
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