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Визија, мисија и 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 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 - Битола е формирано врз основа на Законот 
за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52 од 16.04.2010 година) на основачкото 
Собрание на Здружението одржано на 07.09.2013 година во Битола. 
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Спроведени активности и учество на настани 
 
Организирани настани: 
 
1. 
Во периодот од јуни до ноември 2020 година се спроведе проектот „Кампања против гласини: 
Гласно сокаче - Будно чикмаче“ кој финансиски беше поддржан од Совет на Европа преку 
Европска младинска фондација. Овој проект имаше за цел да создаде група на активисти 
против гласини кои ќе ги идентификуваат гласините за целната популација во граѓанските 
организации (ГОи) во кои се активни и ќе спроведат некаков облик на промена во рамките на 
нивните ГОи. Главните цели во 2020 година беа: 
 

- Да се обучат 15 активисти против гласини за да се идентификуваат гласините во 
заедницата и да се справат со нив преку стратегиите што ќе ги научат за време на 
обуката 

- По обуката, да се олесни процесот на идентификација на гласините во работата на ГОи 
и да се развијат стратегии за борба против гласини од страна на активистите против 
гласини 

- Да се подобрат капацитетите на ФОРУМ 16 за спроведување на кампањи против 
гласини во заедницата преку создавање и објавување на Прирачник против гласини и 
поактивни работилници за време на обуката 

 
Од 16 до 18 октомви, по трет пат, се организира волонтерската активност во заедницата која 
има за цел да ги промени гласините дека „младите во Битола само пијат кафе на Широк Сокак 
и ништо не работат“, па според тоа често се окарактеризирани како „мрзливи“ и 
„незаинтересирани за заедницата“. Во 2020 годин, локацијата на која се спроведе 
волонтерската активост, беше аголот на улиците „Охридска“ и „Др. Трифун Пановски“. На 
локацијата се црташе мурал, се испишуваа позитивни пораки, а во соработка со ЈП Комуналец 
се постави клупа и се засадија два садника. Свој придонес дадоа и соседите со тоа што 
засадија уште еден садник, а помагаа и со совети и разговор за важноста на локацијата за 
соседството низ минатото. 
 
Пред оваа волонтерска активност, ФОРУМ 16 организира обука за активисти против гласини, 
чија улога е да ги разнишаат гласините за младите, а кои водат кон креирање на длабоко 
вкоренети стереотипи во општеството, како и дискриминација. На обуката се обработуваа 
теми за човекови права, медиумска писменост, стереотипи и предрасуди во медиумите, 
креирање на позитивни алтернативни наративи и слично. 
 
2. 
По бројни и неколкумесечни консултации со членовите и волонтерите на ФОРУМ 16, 
претставници на некои европски Кино ќелии и со потенцијални поддржувачи, Кино Кабаре 
Битола за 2020 година не се одржа. Причината се условите во кои требаше да се организира 
овој настан, а кои се променети поради пандемијата од КОВИД-19 вирусот. Но, на 10 декември 
2020 година, по повод Меѓународниот ден на човековите права се одржа онлајн дискусија на 
тема „Кино Кабаре настаните пред и по КОВИД-19: предизвици и решенија“. Целта беше да се 
понудат алтернативи и начини како би ги адаптирале Кино Кабаре настаните во изменетите 
услови поради пандемијата од КОВИД-19 вирусот. Меѓу главните моменти од дискусијата се 
следниве: 
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- Во текот на следната година, 2021 година, останува еден од главните предизвици да се 
организираат меѓународни настани поради пандемијата и различните регулативи за патување, 
здравствени и безбедносни мерки што се поврзани со пандемијата и од различни земји; 
- Најверојатно фокусот на клетките во текот на следната година ќе биде организирање локални 
настани со кино кабарет; 
- Една можност е повеќето од настаните и проекциите на кино кабарет да бидат кратки (за 
време на викенди) и во текот на летото следната година; 
- Меѓу добрите практики на кино-клетките, да се остане активен за време на пандемијата и да 
се задржи присуството, беше спомената организација на настани преку Интернет и проекции. 
Тоа, се разбира, имаше предности (поширока публика и дострел на луѓе), но исто така и 
минуси (помал интерес и ангажираност од учесниците, одвојување од Кино движењето со 
филозофија на интеракција на различни тимови итн.); 
- Исто така, се дискутираше за прилагодување на постојните или примена на нови финансиски 
модели за водење на кино клетките за време и по пандемијата. Беа споменати различни 
искуства и ова сè уште е отворена тема што треба да се истражи на некои идни дискусии меѓу 
кино клетките; 
- Добро е да останете поврзани преку овие или слични видови настани, каде што додека 
разговарате за различни теми, може да се идентификуваат можни решенија. 
 
Учество на настани: 
 
На 01 февруари 2020 и 30 ноември 2020 претставник на ФОРУМ 16 беше дел од настанот 
„Коалиција на иднината“, платформа за градење на заедничка иднина на национално ниво за 
креирање на зачетоците на Нов Зелен Договор (Green New Deal) за праведна системска 
трансформација. Главниот фокус на вториот собир беше колективното визионирање за 2030 
година со креирање на стратегии за различните сектори кои би го опфатиле моменталниот 
систем на нашата држава, а со тоа да го изградиме националниот Зелен договор. На собирот 
се презентира и дигиталната алатка Зелен глас која ќе помогне во овој процес. Настанот беше 
организиран од Young Friends of the Earth Macedonia, колкетив кој сега делува под името 
Kolektiv Z, а е поддржан од СмартАп - Лабораторијата за социјални иновации, и финансиран од 
Ерасмус плус програмата. 
 
На 07 февруари 2020 учествувавме на состанок за презентација на резултати од мониторинг на 
говор на омраза во Македонија организиран од страна на Хелсиншки комитет за човекови 
права. 
 
На 12 февруари 2020 претставници на ФОРУМ 16 учествуваа на презентацијата на Techsoup во 
организација на фондација Метаморфозис. 
 
На 18 февруари 2020 претставници на ФОРУМ 16 учествуваа на панел дискусијата на 
Универзитетско студентско собрание при УКЛО. 
 
Од 26-29 февруари 2020 претставник на ФОРУМ 16 учествуваше на школата во рамки на 
проектот  „АРТивизам против корупција“. 
 
На 4 март 2020 претставници на ФОРУМ 16 учествуваа на презентација на извештај за родова 
ееднаквост од страна на USAID, а во соработка со Амбасада на САД во Македонија и 
Американските катчиња. 
 
На 8 април 2020 претставник на ФОРУМ 16 беше дел од презентацијата на можнсти за 
грантирање од страна на Амбасада на САД во Македонија. 



    

 
5 
 

 
Во текот на април и мај претставник на ФОРУМ 16 беше дел од вебинарите “19 years after ... are 
we repairing/building violated trust?” во организација на Forum Ziviler Friedensdienst - Macedonia 
Program. 
 
На 15 мај 2020 учествуваме на онлајн дискусијата „Бркам работа“ во организација на ПичПрич 
во соработка со Tiiiit! Inc., а поддржано од Kvinna till Kvinna. 
 
На 7 мај 2020 учествувавме на онлајн настан ЌHuman Rights in Times of CoronavirusЌ во 
организација на УКЛО. 
 
На 24 јули 2020 бевме присутни на настанот на организацијата СФЕРА во рамки на нивниот 
проект „Здравствена заштита на деца со кардио и респираторни заболувања во 
прекуграничниот регион / Ние се грижиме“ со акроним WeCare, кој бил финансиран од 
програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија 2014-2020. 
 
На 27 јули 2020 бевме присутни на настанот „HEI Student Internship in NGOs - towards a 
functional bridge across WB“ во организација на здружението ИННОВА ЛАБ Битола. 
 
На 26 август 2020 претставник на ФОРУМ 16 беше дел од информативен настан за 
одговорноста и безбедноста при заштита на личните податоци „Заштита на личните податоци 
– право на секој граѓанин“ во организација на Граѓанскиот ресурсен центар. 
 
17 ноември 2020 претставник на ФОРУМ 16 учествуваше на дискусијата во организација на 
Американско катче Битола „How I started my own business“. 
 
На 21 ноември 2020 учество на настанот Competency based Economies, through Formation of 
Entrepreneurs, организиран од Global Entrepreneurship Week North Macedonia and CEFE 
Macedonia - ЦЕФЕ Македонија. 
 
На 24 ноември присуствувавме на наастанот „A chat on Youth Work and Digital skills“ во 
организација на Youth Wiki. Дискусијата вклучи како националните политики ги поддржуваат 
младинските работници да стекнат дигитални вештини и кои услуги со примена на дигитални 
технологии им се достапни на младите. Дискусијата вклучи примери од Ирска, Чешка и Малта. 
 
Од 2 до 11 декември 2020 се одржа Школата за борба против говор на омраза во организација 
на ЦИД Куманово, а каде ФОРУМ 16 имаше свој претстваник. 
 
На 07 декември 2020 учествувавме на онлајн настанот „Youth work, wind in our back” каде се 
обрати Howard Williamson професор по European Youth Policy на Универзитето Јужен Велс од 
Велика Британија. Настанот беше дел од 3rd European Youth Work Convention (EYWC). 
 

10 декември 2020 учествувавме на официјалното отворање на Јунус центарот за социјални 
бизниси. Центарот ќе работи во склоп на  Економскиот факултет – Скопје кој  се приклучува на 
Глобаланата мрежа на центри за социјални бизниси основани на повеќе од 80 универзитети 
низ целиот свет.  
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На 10 декември 2020 учествувавме на вебинар на тема „Медиумска писменост и лажни вести 
во време на Корона”, кој е дел од серијата вебинари во рамки на Alumni Rapid Response Funds 
поддржани од Американската Амбасада во земјава, а организиран од Македонско-
Американската Алумни Асоцијација.  Фокусот на овој вебинар беа: 
- улогата на медиумите и новинарите во споделување на точни и проверени информации, во 
сензитивно време како што е денешното; 
- клучните предизвици во препознавање на изворот и веродостојноста на информациите кои 
доаѓаат од различни канали и извори 
- кои се модалитетите да се одбраниме од лажните вести кои може да направат големи штети? 
- улогата на социјалните мрежи во ширењето на дезинформации 
- кои промени се потребни и неопходни за да се подобри состојбата? 
 

Услуги 
Во периодот на кој се однесува овој извештај се спроведоа две активности кои предвидуваа 
менторирање на тимови на млади: 
 
1. Менторство на тим на млади од Пелагонија во рамки на проектот „АРТивизам против 
корупција“ спроведен од Национален младински совет на Македонија (НМСМ). Менторството 
се одвиваше во периодот од 1 - 31 март 2020 година. 
2. Менторство на студенти од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола преку 
Универзитетското студентско собрание за изработка на студетско информативно гласило. 
Менторството се спровде на 8 април 2020 година.  
 
Во 2020 година на ФОРУМ 16 му беше одобрена менторска поддршка страна на Граѓански 
ресурсен центар  за изработка на Стратешки план. Процесот е паузиран поради надворешните 
фактори кои се случија во октомври 2020, а кои се однесуваа на работата на ФОРУМ 16, 
мисијата, визијата, целите и активностите. 

 

Состаноци на Управен Одбор и Годишно Собрание  
Во текот на 2020 година Управниот одбор на ФОРУМ 16 одржа состаноци на следниве датуми:  

• 25 февруари 2020  
• 16 април 2020  
• 11 јуни 2020  
• 13 октомври 2020  
• 28 ноември 2020  

 
Годишното Собрание на Здружението се одржа на 28 ноември 2020, онлајн.  
 

Поддршка на иницијативи 
Во 2020 година ФОРУМ 16 даде активен придонес во бројни истражувања спроведени од 
страна на организации за идентификување на потреби во новонастанати услови за 
функционирање на граѓански организации поради пандемијата со КОВИД – 19 вирусот. Меѓу 
оние на кои се одговори се: 
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- „Како пандемијата влијаеше врз финансиската одржливост на ГО“ од страна на 
Мрежата за финансиска одржливот. 
- Анкета за економските ефекти од  КОВИД-19 спроведена од Finance Think. 
- Истражување „Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време 
на КОВИД - 19“ предводно од Младиинфо Интернационал & Лидери за едукација, активизам и 
развој. 
 
 
Се одговори и на прашалник за синдикално организирање во граѓанскиот сектор, а на 
состанокот на Мрежата за медиумска писменост на 27 октомрви 2020 година се даде 
придонес и во дискусијата околу одбрана на граѓански здруженија и професионалци кои 
работат за промовирање на медиуска писменост, а кои се на удар на наврееди, заакани ии 
клевти поради ваквиот ангажман.  
 
На 16 јуни 2020 претставник на ФОРУМ 16 учествуваше во фокус група во рамки 
истражувањето: Утврдување на локални приоритети за политики за заштита на животната 
средина, спровдено од  Институтот за комуникациски студии (ИКС) во соработка со 
Македонското еколошко друштво (МЕД). 
 
Во 2020 година ФОРУМ 16 активно учествуваше во состаноците на Мрежата за медиумска 
писменост, како и Мрежата за финансиска одржливост на ГО каде ФОРУМ 16 членува.  

Проекти и нивен статус 
Аплицирана проектна апликација до Јапонска амбасада (во процес на разгледување); 
Аплицирана и одбиена проектна апликација до NED; 
Партнерство на аплицирани и неодобрени апликации за Еразмус+ проекти: 

- TC: Critical thinking – youth against propaganda! 
- YE: Life Hacks: Employment 

Аплицирана и одбрена проектна апликација до EYF; 
Одбиена проектна апликација до EED; 
Аплициран и одбиен концепт за проектна апликација до Цивика Мобилитас (мали акциски 
грантови); 
Партнерство на аплицирана концепт од страна на ЗИП Институт (без информација). 
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Финансиски извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
9 
 

 

 

 


	Визија, мисија и цели
	Спроведени активности и учество на настани
	Услуги
	Состаноци на Управен Одбор и Годишно Собрание
	Поддршка на иницијативи
	Проекти и нивен статус
	Финансиски извештај

