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Визија, 

 
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
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 
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 
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. 
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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 

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 

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. 

нски 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 

   

 

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 

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 

1. Да поттикне и поддржи младински активизам во областа на културата, економскиот развој, 

2. Да поттикне и поддржи граѓанските иницијативи кои поттикнуваат социјален напредок, 

3. Да поттикне и поддржи претприемачки дух и зајакнување на екосистемот во Македонија за 
 

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 



 
Спроведени активности

 
Организирани настани: 
 
На 16 март 2019 година, во 17 часот, во Малата сала на Центарот за култура Битола, ФОРУМ 16 
го организира донаторскиот настан „Светло. Камера. Акција! За активни и 
овој настан гости беа Сашо Алушевски и Ана Алексовска кои дискутираа за важноста на филмот 
за граѓанското учество. На дон
настанот и беше оддадена благодарност на спон
Донаторскиот настан беше една од активностите на проектот „Градење капацитети за 
менаџирање на настани за соби
активизам ФОРУМ 16 – Битола во рамките на П
„Промени за одржливост“ финансиран од Европската Унија,
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за даночна политика.
 
Од 2 до 4 април се одржа Кино Кабаре Битола 2019 на кое организатор беше
партнерство со граѓанските организации 
Инова Лаб, а со поддршка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
култура Битола. За организацијата на Кино Кабаре Битола се погрижија и 11 опште
одговорни компании. За време на настанот
човекови права кои беа јавно прикажани на 7 април 2019 година, во Малата сала на Центарот 
за култура во Битола. 
 
Во јули беше распишан конкурс по повод Меѓународни
дизајн за промотивен материјал на ФОРУМ 16. Право на учество имаа млади луѓе од 15 до 29 
години, од Пелагонискиот регион, кои 
користи во иднина. На 12 август беше избран
 
Од 6 до 9 септември 2019 година, двајца претставници на  ФОРУМ 16 учествуваа на состанокот 
(Advance Planning Visit) кој се одржа во Талин, Естонија, а кој беше една од проектните 
активности на проектот „TECHknowl
наменет за млади луѓе од 18 до 25 години, кои
сретнаа во Талин, Естонијa со
процесот на образование и самообразование. Финален
беше брошура. Проектот „TECHknowledge“
имплементираше организацијата Progress Center од Естонија. Останатите партнерски 
организации беа од Шпанија, Италија, П
оваа обука кои го споделија своето знаење со своите врсници на Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии –
 
Во рамките на иницијативата „Гласно сокаче
спроведе работна акција во 
подобрат запоставена локација
вклучување, толеранција и разбирање. Работната
улиците „Кичево“ и „Црвена вода“ (кај
имавме од: ЈП Комуналец, ЈП Нискоградба, Скопска
Minds, „Дата песнопој“ и ОУ „Коле
работилница со учениците од ОУ „Коле
Битола, животната средина, младите и други
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Спроведени активности и учество на настани 

На 16 март 2019 година, во 17 часот, во Малата сала на Центарот за култура Битола, ФОРУМ 16 
го организира донаторскиот настан „Светло. Камера. Акција! За активни и вклучени млади“. На 

гости беа Сашо Алушевски и Ана Алексовска кои дискутираа за важноста на филмот 
за граѓанското учество. На донаторскиот настан беше најавен Кино Кабаре Битола

и беше оддадена благодарност на спонзорите и поддржу
настан беше една од активностите на проектот „Градење капацитети за 

менаџирање на настани за собирање средства“ кој го спроведе Здружението за граѓански 
Битола во рамките на Програмата за доделување грант

„Промени за одржливост“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Конект во 
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот за даночна политика. 

април се одржа Кино Кабаре Битола 2019 на кое организатор беше
партнерство со граѓанските организации СФЕРА, Центар за европски развој и интеграција и 

, а со поддршка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Центар за 
култура Битола. За организацијата на Кино Кабаре Битола се погрижија и 11 опште

За време на настанот беа креирани  10 кратки аматерски филмови за 
човекови права кои беа јавно прикажани на 7 април 2019 година, во Малата сала на Центарот 

Во јули беше распишан конкурс по повод Меѓународниот ден на млади, 12 август, за најдобар 
дизајн за промотивен материјал на ФОРУМ 16. Право на учество имаа млади луѓе од 15 до 29 
години, од Пелагонискиот регион, кои предлагаа дизајн за стикери кои ФОРУМ 16 ќе ги 
користи во иднина. На 12 август беше избран победничкиот стикер и беше јавно о

Од 6 до 9 септември 2019 година, двајца претставници на  ФОРУМ 16 учествуваа на состанокот 
(Advance Planning Visit) кој се одржа во Талин, Естонија, а кој беше една од проектните 
активности на проектот „TECHknowledge“. Овој проект, односно младинска

од 18 до 25 години, кои во периодот од 9 до 18 октомври 2019 
со цел да развијат вештини за користење на
самообразование. Финален продукт од оваа младинска

Проектот „TECHknowledge“ беше дел од Еразмус + програмата, а го 
организацијата Progress Center од Естонија. Останатите партнерски 

организации беа од Шпанија, Италија, Полска и Холандија. ФОРУМ 16 испрати 5 учесници на 
своето знаење со своите врсници на Факултетот за информатички 
– Битола (ФИКТ) на 12 ноември 2019 година. 

на иницијативата „Гласно сокаче - Будно чикмаче“ на 25 и 26 октомври,
 која се вклучија млади и постари луѓе со 

локација во нашата заедница и да се промовира
вклучување, толеранција и разбирање. Работната акција се одвиваше на 

вода“ (кај Скопска пивара), а поддршка за реализација
од: ЈП Комуналец, ЈП Нискоградба, Скопска пивара, Стентон градба, ИМКА, Hybrid 

песнопој“ и ОУ „Коле Канински“. На 27 октомври се одржа
од ОУ „Коле Канински“ за избор на позитивни слогани

средина, младите и други заеднички вредности. 

   

 

На 16 март 2019 година, во 17 часот, во Малата сала на Центарот за култура Битола, ФОРУМ 16 
вклучени млади“. На 

гости беа Сашо Алушевски и Ана Алексовска кои дискутираа за важноста на филмот 
Кино Кабаре Битола 2019 

орите и поддржувачите на истиот. 
настан беше една од активностите на проектот „Градење капацитети за 

Здружението за граѓански 
рограмата за доделување грантови на проектот 

спроведуван од Конект во 

април се одржа Кино Кабаре Битола 2019 на кое организатор беше ФОРУМ 16 во 
Центар за европски развој и интеграција и 

Битола и Центар за 
култура Битола. За организацијата на Кино Кабаре Битола се погрижија и 11 општествено 

кратки аматерски филмови за 
човекови права кои беа јавно прикажани на 7 април 2019 година, во Малата сала на Центарот 

от ден на млади, 12 август, за најдобар 
дизајн за промотивен материјал на ФОРУМ 16. Право на учество имаа млади луѓе од 15 до 29 

дизајн за стикери кои ФОРУМ 16 ќе ги 
победничкиот стикер и беше јавно објавен. 

Од 6 до 9 септември 2019 година, двајца претставници на  ФОРУМ 16 учествуваа на состанокот 
(Advance Planning Visit) кој се одржа во Талин, Естонија, а кој беше една од проектните 

младинска размена, беше 
од 9 до 18 октомври 2019 се 

на технологијата во 
младинска размена 

ел од Еразмус + програмата, а го 
организацијата Progress Center од Естонија. Останатите партнерски 

олска и Холандија. ФОРУМ 16 испрати 5 учесници на 
своето знаење со своите врсници на Факултетот за информатички 

25 и 26 октомври, се 
 цел заеднички да 

промовира атмосфера на 
 јавен простор меѓу 

реализација на истата 
градба, ИМКА, Hybrid 
одржа интерактивна 
слогани поврзани со 



 
Учество на настани: 
 
На 24 јануари учествувавме на 
тема: „ Квалитативни методи на истражување и визуелизација на податоци“ која се одржа во 
Скопје. 
 
На 5 февруари бевме дел од информативна сесија за повик за доделување грантови во 
организација на МЦМС за повикот за овозможуваање за зајакнување на капацитети на 
граѓанските организации за транспарентно работење.
 
На 8 февруари учествувавме н
работа (СМР) со цел  креирање
младинска работа како и портфолиото за младински работник.
 
На 15 февруари на покана на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, 
учествавме во анкетата за „Мапирањето на граѓанското општество и стратешк
програмирање на помошта на ЕУ за 
мапирањето беше да се проценат потребите на ГО и да се изготви пакет на стратешки 
препораки за мерките што можат да се применат за подобрување на условите
 
На 16 февруари учествувавме на дискусија во Американско катче Битола со Џес Л. Бејли, 
Амбасадор на Соединетите Американски
 
На 18 март учествувавме на 
Граѓаните имаа можност да се запознаат со
се вклучат во истите. 
 
На 23 март учествувавме на информативна сесија на Школата за лидерство и кариерен развој 
ПОЛИТЕА со наслов „Предизвикот на креирање глобален бренд во Македонија“
Петров, основач и сопственик на маркетинг агенцијата P World.
 
На 22 мај учестваваме на презентација на повик за проекти на
Society for Youth Employment Support, а организирана од страна на НМСМ.
 
На 13 јуни учествувавме на консултативна средба со млади и претставници
ораганизации за Закон за младинско учество и младински политики
 
На 25 јули  бевме дел од презентација и дискусија со Филип Рикер, поранешен амбасадор на 
САД во Македонија, во организација
 
На 4 декември ФОРУМ 16 учествуваше
имаше 12 граѓански организации и ококу 500 посетители
нашата работа во изминатиот, но
организација на Американското
 
На 5 декември, на Меѓународниот
Волонтерство на Општина Битола 
Организатор на волонтерска работа
против гласини „Гласно сокаче 
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ме на вториот „ВСС ЕФЕКТ“ настан за вмрежување и работилница 
Квалитативни методи на истражување и визуелизација на податоци“ која се одржа во 

бевме дел од информативна сесија за повик за доделување грантови во 
МЦМС за повикот за овозможуваање за зајакнување на капацитети на 

граѓанските организации за транспарентно работење. 

вме на консултативна средба во организација на Сојузот за младинска 
со цел  креирање на содржината на Националните стандарди за квалитет на 

младинска работа како и портфолиото за младински работник. 

На 15 февруари на покана на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, 
Мапирањето на граѓанското општество и стратешк

ограмирање на помошта на ЕУ за организациите на граѓанското општество“. Главна цел на 
да се проценат потребите на ГО и да се изготви пакет на стратешки 

препораки за мерките што можат да се применат за подобрување на условите

февруари учествувавме на дискусија во Американско катче Битола со Џес Л. Бејли, 
Американски Држави во Македонија. 

на Саем на невладини организации, во организација
се запознаат со многу локални невладини организации и шанса

учествувавме на информативна сесија на Школата за лидерство и кариерен развој 
ПОЛИТЕА со наслов „Предизвикот на креирање глобален бренд во Македонија“
Петров, основач и сопственик на маркетинг агенцијата P World. 

на презентација на повик за проекти на WeB4YES - Western Balkan Civil 
Society for Youth Employment Support, а организирана од страна на НМСМ. 

на консултативна средба со млади и претставници
анизации за Закон за младинско учество и младински политики. 

езентација и дискусија со Филип Рикер, поранешен амбасадор на 
САД во Македонија, во организација на Американско катче Битола.  

учествуваше на Саемот за волонтеризам 2019. За 
организации и ококу 500 посетители кои можеа да 

изминатиот, но пред се во периодот кој следува. Саемот, по 5
Американското катче Битола.  

Меѓународниот ден на волонтеризмот, од страна на Локалниот
Битола – ЛСВ ни беше доделено ВОЛОНТЕРСКО ПРИЗНАНИЕ 
работа за 2019, и тоа за организирање по втор

сокаче – Будно чикмаче“.  

   

 

настан за вмрежување и работилница на  
Квалитативни методи на истражување и визуелизација на податоци“ која се одржа во 

бевме дел од информативна сесија за повик за доделување грантови во 
МЦМС за повикот за овозможуваање за зајакнување на капацитети на 

а консултативна средба во организација на Сојузот за младинска 
ационалните стандарди за квалитет на 

На 15 февруари на покана на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, 
Мапирањето на граѓанското општество и стратешкото тендерско 

рганизациите на граѓанското општество“. Главна цел на 
да се проценат потребите на ГО и да се изготви пакет на стратешки 

препораки за мерките што можат да се применат за подобрување на условите за ГО. 

февруари учествувавме на дискусија во Американско катче Битола со Џес Л. Бејли, 

организација на СФЕРА. 
организации и шанса да 

учествувавме на информативна сесија на Школата за лидерство и кариерен развој 
ПОЛИТЕА со наслов „Предизвикот на креирање глобален бренд во Македонија“ со Коста 

Western Balkan Civil 

на консултативна средба со млади и претставници на граѓански 

езентација и дискусија со Филип Рикер, поранешен амбасадор на 

 време на овој Саем 
 се информираат за 

следува. Саемот, по 5-ти пат, беше во 

Локалниот Совет за 
доделено ВОЛОНТЕРСКО ПРИЗНАНИЕ – 

втор пат на кампањата 



 
На 21 декември  учествувавме
Банкарството за храна" во организација на Здружението „Златно перо“ Битола.
 
Од 22 до 27декември, преставник на  ФОРУМ 16 беше учесник на 
на омраза во организација на 
Школата беше посветена на борба против сексистички и хомофобичен говор на омраза. 
 
На 25 декември учествавме на презентација за Youth Wiki (ЈутВики), online енциклопедија за 
младински политики. Платформата е креирана од страна на Извршната агенција за 
образование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија. Носител на проектот 
е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а Националниот 
младински совет на Македонија работи на анализа и ажурирање на поглавјата на 
платформата.  
 
На 27 декември присуствувавме
социјално претпријатие за уметничка инклузија на деца и млади со попречености во развојот и 
деца и млади со типичен развој.
 
На 28 декември учествавме на презнетација на Стратегискиот план 2020 
образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола.
 

На 1 март беа ангажирани 3 членови на ФОРУМ 16 во проект и панел дискусија за медиумска 
писменот на Здружението „Ганимен“.
На 21 и 22 ноември волонтери на ФОРУМ 16 учествуваа на „Форум за успешно наследување на 
семеен бизнис во Македонија“ во организација на ЦЕФЕ Македонија. 
Претседателката на  ФОРУМ 16 беше дел од тимот на евалуатори 
Наградата за социјално претприемништво (
 

Состаноци на Управен О
Во текот на 2019 година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве датуми: 
13 февруари 
29 март 
13 јуни 
24 септември 
14 ноември 
 
Годишното Собрание на Здружението се одржа на 5 октомври  во 13 часот во 
Битола.  
 

Во текот на 2019 година, ФОРУМ 16 имаше
јавноста со работата на Здружението 
29 мај 
9 ноември 
19 декември 
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увавме на тркалезна маса на тема: ,,Сиромаштија, фрлањето на 
Банкарството за храна" во организација на Здружението „Златно перо“ Битола.

Од 22 до 27декември, преставник на  ФОРУМ 16 беше учесник на 8-мата Школа против говор 
во организација на Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД). Во 2019 година, 

посветена на борба против сексистички и хомофобичен говор на омраза. 

на презентација за Youth Wiki (ЈутВики), online енциклопедија за 
младински политики. Платформата е креирана од страна на Извршната агенција за 

азование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија. Носител на проектот 
е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а Националниот 
младински совет на Македонија работи на анализа и ажурирање на поглавјата на 

присуствувавме на Новогодишен концерт и забава на Anastasija Center, 
социјално претпријатие за уметничка инклузија на деца и млади со попречености во развојот и 
деца и млади со типичен развој. 

на презнетација на Стратегискиот план 2020 - 2022 на Ценатарот за 
образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола. 

Услуги 
На 1 март беа ангажирани 3 членови на ФОРУМ 16 во проект и панел дискусија за медиумска 
писменот на Здружението „Ганимен“. 

22 ноември волонтери на ФОРУМ 16 учествуваа на „Форум за успешно наследување на 
семеен бизнис во Македонија“ во организација на ЦЕФЕ Македонија.  
Претседателката на  ФОРУМ 16 беше дел од тимот на евалуатори на бизнис планови за 

приемништво (SIA) 2019. 

Состаноци на Управен Одбор и Годишно Собрание 
година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве датуми: 

дружението се одржа на 5 октомври  во 13 часот во 

Отворени денови 
на 2019 година, ФОРУМ 16 имаше неколку отворени денови 

дружението и тоа на: 

   

 

на тркалезна маса на тема: ,,Сиромаштија, фрлањето на храна и 
Банкарството за храна" во организација на Здружението „Златно перо“ Битола. 

мата Школа против говор 
за интеркултурен дијалог (ЦИД). Во 2019 година, 

посветена на борба против сексистички и хомофобичен говор на омраза.  

на презентација за Youth Wiki (ЈутВики), online енциклопедија за 
младински политики. Платформата е креирана од страна на Извршната агенција за 

азование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија. Носител на проектот 
е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а Националниот 
младински совет на Македонија работи на анализа и ажурирање на поглавјата на 

на Новогодишен концерт и забава на Anastasija Center, 
социјално претпријатие за уметничка инклузија на деца и млади со попречености во развојот и 

2022 на Ценатарот за 

На 1 март беа ангажирани 3 членови на ФОРУМ 16 во проект и панел дискусија за медиумска 

22 ноември волонтери на ФОРУМ 16 учествуваа на „Форум за успешно наследување на 

на бизнис планови за 

и Годишно Собрание  
година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве датуми:  

дружението се одржа на 5 октомври  во 13 часот во „Бела куќа“ 

за запознавање на 



 

Состаноци за креативен активизам на ФООМ (април)
Состаноци со претставници на граѓански организации и претставници на ЈАДРО Асоцијацијата 
на незавинсната културна сцена за аплицирање на моделот за хибридната институција врз 
принцип на јавно-цивилно партнерство во Битола (декември)
 

Во март ФОРУМ 16 изрази интерес за партнерство со Здружението 
активизам и развој, на предлог проект кој беше аплициран на повикот за акциски грантови на 
Цивика Мобилитас. Проектот имаше за цел
младите и нивната запознаеност со локалниот политички амбиент
интереси и потреби се застапени во програмите на политичките партии.
одобрен. 
 
Во мај од страна на ФОРУМ 16
кој би ги покривал трошоците за проектот КиноБит
одржување на Кино Кабаре Битола 2020
 
Проект Студентско (ре)формирање ќе го адресира прашањето на студентско организирање и 
ќе го следи процесот на воспоставување на новиот модел на студентско организирање во три 
државни универзитети – УГД, УКЛО и Универзитетот во Тетово. Временската рамка за 
реализација на проектот е од октомври 2019 до март 2020 година. Со проектот ќе се поттикне 
активно учество на студентите во овие процеси, преку нивно поголемо информирање и 
мотивирање за вклучување во процесите на донесување на одлуки и застапување на 
студентите пред универзитетските органи. Преку развивање на детален план за застапување и 
координација помеѓу проектните партнери ќе се иницира кампања за студентско 
организирање која ќе ги информира студентите за нивните права и можности да учествуваат 
во работата науниверзитетот, но и за новиот модел на студентско организирање. Пректот 
„Студентско (Ре)формирање“ е 
Македонија (НМСМ) и во партерство со Фондација за развој на локалната заедница 
Младински културен центар 
Центар за едукација и развој Теарце. Проектот е финансиран од Фондација Отворено 
Општество на Македонија. 
 
Во декември ФОРУМ 16 аплицира за грант до Цивика Мобилитас во делот за развој на 
граѓанско општество. Дел од активностите 
инклузивен План за односи со јавност и комуникација, создавање на 
волонтерство и насочување кон погол
лица со оштетен слух, лица со оштетен слух и говор, лица со дислексија, лица со попречена 
мобилност и млади. За овој предлог 
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Поддршка на иницијативи 
Состаноци за креативен активизам на ФООМ (април) 
Состаноци со претставници на граѓански организации и претставници на ЈАДРО Асоцијацијата 
на незавинсната културна сцена за аплицирање на моделот за хибридната институција врз 

цивилно партнерство во Битола (декември) 

Проекти и нивен статус 
Во март ФОРУМ 16 изрази интерес за партнерство со Здружението Лидери за едукација, 

, на предлог проект кој беше аплициран на повикот за акциски грантови на 
Проектот имаше за цел да го зголемиме нивото на политичка едукација кај 

младите и нивната запознаеност со локалниот политички амбиент, но и колку нивните 
потреби се застапени во програмите на политичките партии. 

мај од страна на ФОРУМ 16 беше аплициран проект до European Endowment for Democracy
рошоците за проектот КиноБит и тоа: донаторскиот настан, 

жување на Кино Кабаре Битола 2020. Проектот не беше одобрен. 

Проект Студентско (ре)формирање ќе го адресира прашањето на студентско организирање и 
ќе го следи процесот на воспоставување на новиот модел на студентско организирање во три 

УГД, УКЛО и Универзитетот во Тетово. Временската рамка за 
реализација на проектот е од октомври 2019 до март 2020 година. Со проектот ќе се поттикне 
активно учество на студентите во овие процеси, преку нивно поголемо информирање и 

ње за вклучување во процесите на донесување на одлуки и застапување на 
студентите пред универзитетските органи. Преку развивање на детален план за застапување и 
координација помеѓу проектните партнери ќе се иницира кампања за студентско 

е ги информира студентите за нивните права и можности да учествуваат 
во работата науниверзитетот, но и за новиот модел на студентско организирање. Пректот 

е имплемнетиран од страна на Национален младински совет на 
М) и во партерство со Фондација за развој на локалната заедница 

Младински културен центар – Битола; ФОРУМ 16 - Битола; СФЕРА Интернешнал 
Центар за едукација и развој Теарце. Проектот е финансиран од Фондација Отворено 

аплицира за грант до Цивика Мобилитас во делот за развој на 
Дел од активностите се: обнова на Стратешкиот план, донесување на нов 

инклузивен План за односи со јавност и комуникација, создавање на 
волонтерство и насочување кон поголема вклученост на граѓаните во Здружението со фокус на 
лица со оштетен слух, лица со оштетен слух и говор, лица со дислексија, лица со попречена 

предлог проект се уште немаме повратен одговор

  

   

 

Состаноци со претставници на граѓански организации и претставници на ЈАДРО Асоцијацијата 
на незавинсната културна сцена за аплицирање на моделот за хибридната институција врз 

Лидери за едукација, 
, на предлог проект кој беше аплициран на повикот за акциски грантови на 

зголемиме нивото на политичка едукација кај 
но и колку нивните 

 Проектот не беше 

European Endowment for Democracy 
и тоа: донаторскиот настан, Кино Караван и 

Проект Студентско (ре)формирање ќе го адресира прашањето на студентско организирање и 
ќе го следи процесот на воспоставување на новиот модел на студентско организирање во три 

УГД, УКЛО и Универзитетот во Тетово. Временската рамка за 
реализација на проектот е од октомври 2019 до март 2020 година. Со проектот ќе се поттикне 
активно учество на студентите во овие процеси, преку нивно поголемо информирање и 

ње за вклучување во процесите на донесување на одлуки и застапување на 
студентите пред универзитетските органи. Преку развивање на детален план за застапување и 
координација помеѓу проектните партнери ќе се иницира кампања за студентско 

е ги информира студентите за нивните права и можности да учествуваат 
во работата науниверзитетот, но и за новиот модел на студентско организирање. Пректот 

имплемнетиран од страна на Национален младински совет на 
М) и во партерство со Фондација за развој на локалната заедница - Штип; 

Битола; СФЕРА Интернешнал - Битола; 
Центар за едукација и развој Теарце. Проектот е финансиран од Фондација Отворено 

аплицира за грант до Цивика Мобилитас во делот за развој на 
обнова на Стратешкиот план, донесување на нов 

инклузивен План за односи со јавност и комуникација, создавање на Програма за 
дружението со фокус на 

лица со оштетен слух, лица со оштетен слух и говор, лица со дислексија, лица со попречена 
проект се уште немаме повратен одговор. 
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Финансиски извештај 
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