[

]
ПРОЕКТ

ЗДРУЖЕНИЕ /
ФОНДАЦИЈА

4.

5.

Сизигија СкопјеФондација за
креирање на
екосистеми,
технологии,
иновации и
трансфер на
знаење за личен и
бизнис развој

Фондација за
развој на
образование и
култура Албиз

Тетово
Куманово

3.

Здружение
Рурална
Коалиција

2019

2016

Млад
претприемач
1.0/Young
Entrepeneur 1.0Развој на
претприемачки
и бизнис
вештини кај
младите
Рурален женски
е-пазар

Скопје

2.

Здружение за
развој на
образованието,
спортот и
културата
АТЛАНТИС ЕСЦ

2020

Еко бизнис
инкубатор

Социјални
бизниси за
социјални
промени

Сарај

1.

Теарце

2021
Здружение на
граѓани Центар
за едукација и
развој

Платформа за
инвестиции во
заедницата

1

2015

2014

2013

2012

9.

10.

Здружение за
поддршка и
помош на
социјално
исклучените и
сиромашни лица
ХРАНА ЗА СИТЕ
- БХМ

Здружение
Национален
Ромски центар

Гевгелија
Скопје

8.

Македонија 2025
Огранок во
Република
Македонија

Скопје

7.

Фондација за
локален развој и
развој на
информатички
технологии

Куманово

6.

Здружение за
локален и
рурален развој

Тетово

[

]

Економско
зајакнување на
жените и
младите од
руралните
средини клуч
кон одржлив
рурален развој
Формирање на
краток синџир
за снабдување
со храна од
локални
производители
Стем едукација
и кариера предизвик за
девојки и млади
жени
(WomenInStem)

1620 пакети за
1620 семејства
во 20 општини

Да продолжиме
да живееме

2

14.

15.

Македонска
асоцијација за
применета
психологија
СИМБОЛИКУМ
Пчеларско
здружение
ПЧЕЛА

Скопје
Скопје

13.

Здружение на
бубрежно болни
граѓани
НЕФРОН

]

Унапредување
на менталното
здравје и
заштита на
здравствените и
социоекономски права
на маргинализираните
заедници за
време на
пандемија

Ретки, но
значајни

Борба со Covid
19

Скопје

12.

Здружение на
родители на деца
со ретки
невролошки
болести (PET
синдром,
Вилијамс
синдром и др.)
КОКИЧИЊА

Куманово

11.

Здружение Хопс Опции за здрав
живот

Скопје

[

Младите и
пандемијата со
COVID - 19

Да им
помогнеме на
пчелите

3

18.

19.

Младински
културен центар
Битола

Здружение за
хумано
општествен
развој Проект
Среќа

Скопје
Битола

17.

Коалиција на
здруженија на
граѓани СИТЕ ЗА
ПРАВИЧНО
СУДЕЊЕ

Скопје

16.

Здружение за
заштита и
унапредување на
животната
средина Екоживот

Кавадарци

[

]

Тиквешкиот
регион по
европски модел
за заштита на
природата и
ресурсите
Мониторинг на
судски постапки
во основните
судови во Р.
Северна
Македонија

Заедно до нови
работни места

Допри ги
ѕвездите интегрален
проект за
градње на
вештини и
достапност на
култура,
уметност и
неформално
образование за
деца до 18
години во
категорија
социјален ризик
од цела
Македонија, и
обезбедување на
училишни
материјали за
нив
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22.

Здружение на
граѓани Заедница
на Хрвати во
Република
Македонија

Скопје

21.

Здружение за
еманципација,
солидарност и
еднаквост на
жените (ЕСЕ)

Скопје

20.

Здружение на
граѓани Младите
можат

Скопје

[

]

Чекори кон
кариера од
соништата
Граѓанските
приоритети,
темел на јавните
услуги и
политики
Имплементација
на добри
практики во
унапредување
на правата на
хрватската и
другите
малцински
заедници во
Република
Северна
Македонија
темелено на
хрватските
искуства како
земја членка на
ЕУ

5

25.

26.

Асоцијација на
специјализанти и
млади лекари
АСМЛ

Здружение на
граѓани за помош
на бездомници,
социјално
загрозени
семејства и

Тетово
Скопје

24.

ЗдружениеБалкански
Институт за
Регионална
Соработка
(БИРС)

Скопје

23.

Здружение
Културно
хуманитарна
организација на
Турците од
Источна
Македонија

Радовиш

[

]
Едукација на
населението за
подигање на
свеста за
справување со
пандемијата
предизвикана со
корона вирусот
COVID-19 и
Хуманитарна
помош и
заштитна опрема
и пакети со
прехрамбени
артикли и
артикли за
одржување на
лична хигиена во
руралните
средини на
Југоисточниот
регион на РСМ
Подигнување на
свеста за
опасноста од
КОВИД-19 преку
квалитетно
новинарство
3Д принт
медицинска
опрема

Акција за помош
и поддршка на
бездомните и
социјално
загрозени граѓани
во услови на
криза со

6

[

29.

30.

Здружениe за
афирмација на
уметност
Флуктус

Самоглас мобилна
апликација

Здружение Совет
за етика во
медиумите на
Македонија
Етика Прес

Здружение
Женски Форум

Скопје

Здружение на
граѓани
ФЛОРОЗОН Центар за
еколошка
демократија

Скопје

пандемијата на
Ковид 19

Скопје

28.

поединци
Љубезност

Тетово

27.

]

Биди одговорен
за себе и за
нашата животна
средина и во
услови на
пандемија
Известување врз
основа на факти:
зајакнување на
професионализмо
т во медиумското
известување за
Ковид-19 (не е
потпишан
договор,
здружението се
откажа од
проектот)
Превенција и
заштита од
COVID 19 во
Тетовскиот
регион

7

[

34.

35.

Здружение ХОПС
Опции за здрав
живот

Здружение за
поддршка на
маргинализирани
групи на граѓани
Ромски Ресурсен
Центар

Скопје
Скопје

Аутизам - онлајн
поддршка

Информирај се,
едуцирај се,
солидаризирај се
– стоп Ковид 19!

Гостивар

33.

Иницијатива за
граѓански
интеграции ИГИ

Информативна,
едукативна и
психолошка
помош на лица со
попреченост за
време на Ковид19

Превенција на
Ковид-19 меѓу
лица кои се
зависни од дроги,
сексуални
работници и
нивните семејства

Скопје

32.

Здружение за
унапредување на
квалитетот на
животот на
лицата со
аутистичен
спектар Сина
светулка

Скопје

31.

Здружение на
граѓани за
подигање на
псико –
социјалната свест
Имаго Плус

]

Подобрување на
услугите во
палијативната
нега преку
унапредување
на вештините на
млади Роми и
нивно
вработување во
време на
КОВИД 19

Образованието на
ромските
ученици во време
на КОВИД 19

8

39.

40.

41.

Здружение на
граѓани
Милениум

Здружение на
граѓани СОС
Детско село
Северна
Македонија
Здружение за
истражување на
пазарот на труд
во функција на
мултиетничката
толеранција
ПРОФИЦИО

Куманово
Велес
с.Слатино
Теарце

38.

Здружение на
финансиски
работници на
локалната
самоуправа и
јавните
претпријатија

Скопје

37.

Здружение за
едукација
ВЛАЗНИЈА

Скопје

36.

Здружение за
перспективна
интеграција и
развој „Рома
Перспектив“

Прилеп

[

]
Со грижа до
намалување на
глад, стрест и
образовни
потреби за време
на ковид 19
Подршка и
асистенција за
учениците за
онлине учење
Анализа на
политиките кои
се однесуваат на
финансирањето
на локалната
власт
Развој на
локалниот пазар
преку градење на
капацитети и
користење на
онлајн алатки
Поддршка на
маргинализирани
семејства во
време на Ковид
19
Заедно за
безбедно лето –
информации и
насоки за
предизвиците и
безбедносните
протоколи за
заштита од
Ковид-19

9

[

45.

46.

Национална
мрежа против
насилство врз
жени и семејно
насилство - Глас
против насилство
Здружение за
поттикнување и
промоција на
информатиката
Асоцијација на
студенти
информатичари

Скопје
Скопје
Скопје

44.

Здружение на
граѓани
Хуманитарна
организација
Организата
Хуманитаре
Калири и
миресисе

Скопје

43.

Здружение
Младински
Форум за
Соработка

Среќно лице –
заштитено лице!

Туристичка
интерактивна
платформа и
апликација за
корисници на
ваучери за
помош во
туризмот од
Владата на
Република
Северна
Македонија
Прехрамбени и
санитарни пакети
за ранливи
категории

Помош и
поддршка на
жртви на семејно
насилство во
пост-кризен
период
УБАВИНИ.мк
(ubavini.mk)

Скопје

42.

Здружение на
граѓани Ресурсен
Центар на
родители на деца
со посебни
потреби

]
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50.

51.

Здружение
Ромски културен
и едукативен
центар Тернипе
МК
Студентски
Парламент на
Факултет за
информатички
науки и
компјутерско
инженерство

Скопје

Приспособување
на слепите лица
од Источниот
регион на
тешките услови
кои ги наметна
кризата со
COVID-19

Штип
Скопје

49.

Здружение на
граѓани Финанце
Тхинк - Институт
за економски
истражувања и
политики

Делчево

48.

Здружение на
слепи лица на
град Штип

On line Лего
базирана терапија
– зрак надеж за
иднината

Јакнење на
конкурентноста
низ процесот на
пристапување
во ЕУ: Што не'
научи кризата
од Ковид-19 во
однос на
структурните
реформи?

Оценка на
ефектите од
Ковид-19 врз
сиромаштијата,
со фокус врз
најранливите
категории
граѓани

Поддршка во
време на COVID
– 19 кризата за
Ромите и ранливи
категории
Мој психијатар

Скопје

47.

Фондација за
промовирање на
иновативно
учење, едукација
и личен развој
СТЕМ
АКАДЕМИЈА

]
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55.

56.

Здружение на
граѓани ЗИП
ИНСТИТУТ за
политики и добро
владение

Здружение
Центар за
интеркултурен
дијалог

Скопје

Зголемување на
дигиталните
вештини на
земјоделските
производители со
цел
прилагодување
кон
новонастанатите
пазарни и
економски услови
на работење
Психо-социјална
помош на
трансродовите
лица за време на
Ковид-19

Тетово

54.

Здружение за
деца со посебни
потреби Аура

]

Заедно за подобра
иднина

Скопје

53.

Коалиција
сексуални и
здравствени
права на
маргинализирани
заедници
Маргини

Куманово

52.

Здружение за
рурален развој
ЈАВОР

Зрновци

[

Фронт против
Ковид-19 во
рурален Сарај

Борба против
говорот на омраза
и криминалот од
омраза
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60.

61.

Здружение
Младински сојуз

Здружение на
Лезбејки, Геј,
Бисексуалци/ки и
Трансексуалци/ки ЛГБТ
Јунајтед

Скопје
Скопје

59.

Асоцијација за
здравствена
едукација и
истражување
ХЕРА

Крушево

58.

Здружение за
подршка и развој
Хуманост

Тетово

57.

Здружение за
асистивна
технологија
Отворете ги
прозорците

Скопје

[

]
Квалитетни
услуги за
успешна
инклузија

Социјално
претпријатие
ХуманаС

Зајакнувње на
капацитетите на
Агеницјта за
поддршка на
претприемништ
вото на
Република
Северна
Македонија за
развој на
социјалното
претприемништ
во
Европски
вредности за
иднината на
Југоисточна
Европа
Зајакнување на
соработката и
довербата
помеѓу ЛГБТИ
заедницата и
локалните
самоуправи
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65.

66.

67.

Фондација за
одржлив
економски развој
- Преда Плус
Здружение за
умножување на
слободни
содржини
Споделено знаење
Здружение на
ивалидите
Шпреса

Тетово
Скопје
Прилеп

64.

Здружение за
дислексија
Ајнштајн

Скопје

63.

Асоцијација за
демократски
развој на Ромите
Сонце АДРР
Сонце

Скопје

62.

Прва детска
амбасада во
светот Меѓаши

Скопје

[

]
Транснационалн
а коалиција на
граѓански
организации на
Југоисточна
Европа за
заштита на жени
и деца од
трговија со луѓе
и родово
базирано
насилство СТОП

Од акција до
еднакви права на
Ромите

E-learning за
дислексија

Предакцелераторска
програма за
поддршка на
стартапи
Образование
преку
Википедија
Зголемување на
образовното
ниво на младите
лица со
попреченост во
полето на

14

[

]
информатичката
технологија

71.

72.

Здружение за
млади и култура
Креативни и
активни
Центар за
промоција на
одржливи
земјоделски
практики и

Скопје
Гостивар
Скопје

70.

Здружение на
граѓани за
промовирање и
заштита на
културните и
духовните
вредности –
Легис

Струга

69.

Здружение
Асоцијација за
демократска
иницијатива
АДИ

Скопје

68.

Институт за
евопска политика
ЕПИ

Партнерство
Јустиција вградување на
европските
стандарди во
правосудниот
систем
Поттикнување
на институционалната
дигитална
иновативност алатка за борба
против
корупција

Преку
мултикултурни
општини
градиме едно
општество

Социјална,
правна и
хуманитарна
помош за
локално
население

Мултикултурнит
е вредности на
Охридскиот
рамковен
договор

Кампања мерки и
препораки –
COVID-19

Милиони
гласови за една
цел - СоЖиВот

Чиста енергија
за чист воздух

15

[

]

76.

77.

Здружение на
граѓани Друштво
за заштита на
животните и
животната
средина
Каприкорн 2010

Влашко културно
уметничко
друштво Питу
Гули

Берово

Борба против
корупцијата

Скопје

75.

Здружение за
заштита и
едукација на деца
и млади Роми
Прогрес

Традиционални
носии, песни и
ора на
Кичевскиот
регион
Зголемување на
туристичкиот
капацитет и
креирање на
содржини за
млади

Поздрав од
Македонија Развој и
валоризација
на културното
наследство од
западниот
регион

Струга

74.

Фондација
Бизнис
Инкубатор
Берово

Чиста средина за
подобра наша
иднина

Обновување на
влашката
народна носија
од Источна
Македонија

Скопје

73.

Здружение на
граѓани и
фондации
Дитуриа

Кичево

рурален развој
ЦеПроСАРД
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81.

Здружение на
граѓани Центар
за европски
развој и
интеграција

Пробиштип

80.

Здружение на
граѓани Еколошко
друштво Скардус

Лесново,
манастирски
туристички и
угостителски
бренд

Тетово

79.

Здружение на
граѓани Подобра
иднина

Подобра
промоција за
подобар
туризам

Полошка
холокултурна
хармонија

О3 (О-Три) (Општествено
одговорни
организации)
Проект за
јакнење на
капацитетот на
граѓанските
организации за
поддршка на
имплементациј
а на
општествено
одговорни
практики кај
малите и
средните
бизниси

Битола

78.

Здружение на
граѓани Кластер
за туризам во
осоговскиот
прекуграничен
регион

]

Крива Паланка

[
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84.

85.

86.

Здружение на
граѓани за
култура и
уметност АНБЛОК

Здружение Извор

Здружение на
лица со
церебрална
парализа

Изработка на
локален
еколошки
акционен план
на општина
Делчево

Изработка на
општинска
стратегија за
енергетска
ефикасност на
општина
Делчево

Меѓукултурнио
т дијалог инструмент за
мир

Културната
разноликостфактор за
развој

Уредување на
просторот на
споменикот на
природата Куклица

Промоција и
одржлив развој
на локалитетот
Куклица

Мрежа на
услуги
Стратегија за
промени

Сервис за
домашна
посета и
поддршка на
семејства во
кои живеат
лица со
попреченост

Делчево

Вевчани

Хармонијата
помеѓу
културата и
туризмот во
функција на
промоција на
Вевчани кон
светот

Скопје

83.

Регионален
центар за
застапување

Вевчанското
нематеријално
културно
наследство никулец за
зачувување на
етнокултурнио
т идентитет

Велес

82.

Културно
уметничко
друштво
Дримкол

]

Кратово

[

Центар за
социјална
инклузија на
лица со
попреченост
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90.

91.

Здружение
Минерва тим

Здружение за
соработка и
развој АМГ
Преспа

Вевчани
Битола

89.

Здружение за
истражување и
развој ИТ
КРЕАТИВ

Здрав совет за
здраво
потомство

Валавичарствот
о - дел од
културниот
идентитет на
Вевчани

Свети Николе

88.

Здружение за
култура и
екологија
Вевчанска
Традиција

Подадена рака

Скопје

87.

Здружение за
социјална и
здравствена
заштита
Благородна
мисија

]

Кочани

[
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Стара битолска
чаршија историја,
култура,
наследство

Запознај го
Пелистер

Семејните
вредностистожер на
здраво
општество

Со енергетско
ефикасен музеј
до заштитено
културно
наследство на
општина Свети
Николе

Градење на
препознатлив
туристички
имиџ преку
заеднички
туристички
понуди по
светски
стандарди

Развој на
руралниот
туризам во
Преспанскиот
регион преку
размена на
искуства и
градење на
препознатлив

[

]
туристички
имиџ

94.

95.

Здружение за
европска
интеграција
Европска гледна
точка

Здружение за
волонтеризам
Волонтерски
центар

Дебар
Кочани

Центар за
таленти

Учениците и
Европската
унија

Битола

93.

Здружение за
култура и
фолклор
Фолклорен
ансамбл

Младински
мултиетнички
иницијативи

Граѓаните и
Европската
Унија

Преку магазин
до развој на
информатичко
комуникациски
вештини кај
младите

Скопје

92.

Здружение
Центар за
демократски
развој и
интеграција
Визија - ЕУ

20

99.

Земјоделско
здружение на
машински круг –
ЗЗМК

Пробиштип

100.

Здружение за
одржлив развој и
заштита на
животната
средина Гоу Грин

Скопје

98.

Здружение
ДРИТА АГВ

Битола

97.

Здружение на
креативни
индивидуалци
Нов Блесок

Заедно ги
водиме младите
во иднина на
здрави животни
навики

Гостивар

96.

Фондација за
негување на
македонското
културно
наследство
Македоника

]

Скопје

[
Дигитализирањ
е на делата на
македонските
преродбеници
и автори што се
од витален
интерес за
македонската
нација

Бесплатни
лектири за
основно и
средно
образование

Со почитување
на човековите
права до
намалување на
корупцијата и
криминалот во
општеството

Преку еднакви
можности и
почитување на
човековите
права до
општество без
криминал и
корупција
Учи и сподели
знаење за свој
просперитет и
напредок
Деконтаминира
ње на
земјоделски
површини
загадени со
тешки метали –
Позитивни
искуства и
едукација

Нови закони нови правила

Младите на
велосипед

Растеме заедно
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ЛЕС Логопедски
едукативен
софтвер

Кичево

Грнчарството –
дел од
културниот
идентитет на
Кичевско

Народните
обичаи - дел
од културниот
идентитет на
Поречијата

Народните
носии - дел од
културното
наследство на
Порече

Јакнење на
самохрани
родители и
нивни
семејства на
територија на
општина
Куманово

Рурален
развој преку
културни
обележја во
кумановско

Чекори за
самовработува
ње на младите од хоби до
сопствен
бизнис

Штип

102.

Сојуз на
здруженијата за
техничка култура
Народна техника
Кичево

Музиката ги
обединува
разликите

Здружение
Доверба

104.

Здружение
Библиотека АлБи

105.

Здружение за
унапредување и
развој на
земјоделието
АГРОНИК

106.

Детски
парламент на
Македонија за
општините Штип
и Карбинци

Заедно со
младите за
поголема
енергетска
ефиксност

Со едукација
до поголема
конкурентност
при
вработување на
жените

Преку
младинско
претприемниш
тво до рурален
развој

Печатење
туристичкоархеолошки
водич за
Демирхисарско
Поддршка на
сегашни и идни
земјоделски
претприемачи
преку Бизнис
акцелератор
услуги
Препознај ги,
афирмирај ги и
практикувај ги
македонските
производи

Штип

103.

Демир
Хисар

Здружение за
хуманитарни
активности
Синергија

Руралните
ресурси во
Кичевско
прикажани
преку
визуелна
рефлексија

Свети Николе

101.

]

Куманово

[
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Обновливите
извори на
енергија –
иднина на
човештвото

Ресурси и
можности за
развој на
Кичевско
Сувополе

Руралните
ресурси на
Кичевијата

Туристички
водич за
Виница

Културен
иднетитет на
Општина
Виница

Виница

Заштита на
природните
ресурси по
делот на
трасата на
Коридорот 8
Кичево Требениште

Компаративни
предности за
развој на
руралниот
микро-регион
Бржданска река
во Кичевско

Трим патека во
општина
Виница

Гостивар

Детектирање и
заштита на
архитектонскот
о и градителско
културно
наследство во
Кичевско

Енергетска
ефикасност во
Македонија на
локално ниво –
предизвикот на
подготовка на
програми за
енергетска
ефикасност

110.

Здружение на
Роми Авена

Кочани

108.

Здружение Свет
Крст

]

Со запознавање
на
разноликостите
подобрување
на еднаквоста

111.

Хуманитарно
здружение за
помош и подршка
на лица со
посебни потреби
Бравура
Кооператива

Делчево

107.

Здружение за
заштита и развој
на руралните
простори Извор

Кичево

[

109.

Здружение за
истражување на
политики
Аналитика

Инклузија
преку спорт
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Клуб за
социјална
инклузија

Регионално
партнерство
за еднакви
можности

Кратово

113.

Здружение на
Власи Халча ал
брова

Јазикот е наша
традиција

Обичаите како
највпечатлив
репрезент на
богатата
мултиетничка
култура на
етникумите во
Велес

Здружение Разбој

115.

Здружение на
Власите на
општина
Гевгелија
Мегленија

116.

Здружение ЅОЅ
Куманово

117.

Здружение за
негување на
традиционалните
вредности
Аманет – добра
мисла

Заедница на
одговорни
граѓани

Битола

114.

Гевгелија

Здружение Река

Куманово

112.

Како со
природните
билки и нивно
користење

Куманово

]

Велес

[
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Хума -повик
од нашите
предци
Калдрма I дел

Хума – повик
од нашите
предци II –
Чешми

Граѓани со иста
цел

Градиме
мостови на
родова
еднаквост

Македонија,
традиција,
обичаи!

Јас сум
Македонија

Хума – повик
од нашите
предци

Влашката
идила на
селото Хума

Економскосоцијално
партнерство

121.

Коалиција на
младински
организации
СЕГА

Скопје

120.

Здружение за
развој на
ромската
заедница во
Република
Македонија
СУМНАЛ

Скопје

119.

Здружение за
одржлив социо –
економски развој
Изгрејсонце

Лесновска
селска фурна

Фестивал на
органска храна
2014 –
Органската
храна – фактор
во
туристичката
понуда

Фестивал на
органска
храна
Органска
храна - фактор
во
туристичката
понуда

Градиме
заедничка
европска
иднина

И јас ја сакам
Македонија

Придонесот
на Ромите во
изградба на
современото
македонско
општество

Креирање на
локални
младински
стратегии

Дете
правобраните
л – модел за
заштита на
детските
права

Формирање на
Совет на
млади во
општина
Теарце

Прилеп

118.

Здружение за
одржлив рурален
развој на
с.Лесново и
Осоговскиот
регион Илински
врв

]

Скопје

[

Книгата е наше
богатство

Креирање на
кариерна патека
во согласност со
пазарот на труд

Младите и
европските
вредности
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Македонски
модел на
обединети
нации

Со добра
информација
кон решение

[

124.

Здружение за
помош и
поддршка на деца
и семејства под
ризик За среќно
детство

125.

Здружение за
акција против
насилство и
трговија со луѓе
Отворена порта

Скопје

Културниот
идентитет на
Македонците
по потекло од
Егејскиот дел
на Македонија
како фактор за
јакнење на
довербата и
коегзистенција
та меѓу
македонскиот и
грчкиот народ
и нивните
држави
Македонија и
Грција

Културниот
идентитет на
Македонците
по потекло од
Егејскиот дел
на Македонија
како фактор за
јакнење на
довербата и
коегзистенција
та меѓу
македонскиот и
грчкиот народ
и нините
држави
Македонија и
Грција

Културниот
идентитет на
Македонците
по потекло од
Егејскиот дел
на Македонија
како фактор за
јакнење на
довербата и
коегзистенција
та меѓу
македонскиот и
грчкиот народ
и нивните
држави
Македонија и
Грција

Битола

Погледни и
препознај
трговија со
луѓе преку
слика
Психолошка
помош за
надминување
на траумите и
ресоцијализаци
ја на жени и
деца жртви на
трговија со
луѓе, згрижени
во Државниот
центар за лица
жртви на
трговија со
луѓе

Скопје

123.

Здружение за
еднакви
можности
СЕМПЕР

Скопје

122.

Здружение за
духовно
обединување на
Сетинци,
Попадинци и
Крушодари од
Лерин во
Македонија

]

Програма за
психосоцијална
помош и
поддршка на
жртви на трговија
со луѓе и

Безбедно
сместување и
психосоцијална
поддршка на
жртвите од
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Културниот
идентитет на
Македонците
по потекло од
Егејскиот дел
на Македонија
како фактор за
јакнење на
довербата и
коегзистенциј
ата меѓу
македонскиот
и грчкиот
народ и
нивните
држави
Македонија и
Грција
Ропство е
забрането,
сите човечки
суштества се
слободни
Психолошка
помош,
советување и
терапија на
жени и деца
жртви на
трговија со
луѓе,
згрижени во
Државниот
центар за лица
жртви на
трговија со
луѓе
Сместување и
психосоцијална
поддршка на
жртвите од
трговија со
луѓе

Културниот
идентитет на
Македонците
по потекло од
Егејскиот дел
на Македонија
како фактор за
јакнење на
довербата и
коегзистенциј
ата меѓу
македонскиот
и грчкиот
народ и
нивните
држави
Македонија и
Грција
Превенција
како одговор
на трговијата
со луѓе
Психосоцијал
на поддршка
на жени и
деца жртви на
трговија со
луѓе,
згрижени во
Државниот
центар за лица
жртви на
трговија со
луѓе
Сместување и
психосоцијална
поддршка на
жртвите од
трговија со
луѓе

[

]

128.

Здружение на
граѓани
политички
прогонувани,
затворани и
осудувани за
идеите за
самобитноста на
македонскиот
народ и неговата
државност

Не знаеше?! –
Трговија со
луѓе постои –
Информирај
се!!!
Продолжување
на
активностите,
носење на
законот за
рехабилитација
и јакнење на
владеењето на
правото за
потребите на
граѓаните
прогонувани,
затворани и
осудувани за
самобитноста
на
македонскиот
народ од 1945 1990 год. и
негување на
придобивките
од нивното
делување
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Младите во
борба против
трговија со
луѓе

Превенција од
трговија со
луѓе

Борба против
трговија со луѓе

Струга

127.

Здружение за
еднакви
можности Езерка

трговија со
луѓе

Скопје

126.

Црвен крст на
Република
Македонија

Скопје

сексуално
насилство

Продолжување
на
активностите
на јакнење на
владеењето на
правото за
потребите на
граѓаните
прогонувани,
затворани и
осудувани за
самобитноста
на
македонскиот
народ од 1945 1990 год. и
негување на
придобивките
од нивното
делување

Јакнење на
владеењето на
правото за
потребите на
граѓаните
прогонувани,
затворани и
осудувани за
самобитноста
на
македонскиот
народ од 1945 1990 год. и
негување на
придобивките
од нивното
делување

Кажи не за
трговија со
луѓе
Информирај
се!!!

Отвори очи со луѓе се
тргува
ИНФОРМИР
АЈ СЕ!!!

]

Скопје

Еднакви
можности за
вработување

130.

Здружение на
граѓани ПОЛИО
ПЛУС – Пост
полио група за
поддршка

131.

Здружение за
промовирање
еднакви
можности за сите
Свет за сите

Скопје

Еднакви
можности за
образование

129.

Пишуваме говориме

132.

Здружение за
општествена
грижа и владеење
на правото
Урбано
општество

Скопје

Река-културна
вредност,
раритет и
разноликост

Организација на
жени Радика

Можеш и ти

133.

Здружение за
заштита на
природата и
здравјето
Виножито

Радовиш

Информирај се,
спречи, кажи
стоп на
трговијата со
луѓе

Развој на
руралните
региони во
Радовиш

134.

Здружение
Романо Вас Ромска рака

Скопје

Скопје

[

Ефикасна
имплементација
Конвенција за
правата на
лицата со
хендикеп

Ромски
креативен камп

28

Образование клуч на
вистината

[

138.

Здружение
Мултикултура

139.

Здружение на
деца и младинци
без родители од
детските домови
и дом семејства
во Република
Македонија
Градиме иднина

Струга

137.

Здружение за
култура и
уметност
ТРАДИТА

Тетово

Здружение Јосиф
Багери

“Стани“ лекар
слушајќи ги
лекарите - “Лечи“
пациенти не
заразувајќи ги
другите!

Тетово

136.

Тетово

Здружение на
граѓани Визион
Вел

Зајакнување на
капацитетите
кај младите за
заштита и
унапредување
на животната
средина
Со поголема
интеграција на
Албанци во
образовниот
систем, пораст
на животниот
стандард и
поквалитетно
живеење

Бесплатна
правна и
психолошка
помош за
минимизирање
на последиците
од КОВИД-19
кај граѓаните во
Полошки регион
Проект за курс
по англиски
јазик, прв и
втор степен за
лица од
маргинализирани групи
граѓани

Скопје

135.

]

29

Промоција на
заедничките
културни
вредности во
нашето
општество

Заедно кон
афирмација на
културниот
диверзитет

Денови на
различности

Младински
иницијативи во
средното
образование

Уметноста не
познава
граници

Ликовна
колонија Јосиф Багери

Проект за
курс по
англиски
јазик, четврти
степен за
децата и
младинците
без
родителска
грижа

Проект за
курс по
англиски
јазик, втор
степен за
децата и
младинците
без
родителска
грижа

[

]

140.

Скопје

141.

Хуманитарно и
добротворно
здружение на
Ромите Месечина

Гостивар

Чекор кон
заедништво

142.

Здружение Совет
за грижи и
воспитување на
децата на град
Скопје

Скопје

Грижа за
пациентите со
карцином за
време на
пандемијата
COVID-19

Здружение за
борба против рак
Борка - за секој
нов ден

Фестивал
Златно
славејче 2013

145.

Здружение на
граѓани Космос

Штип
Велес

144.

Извиднички
одред Димитар
Влахов

Соларна
енергија енергија за
целиот дом

Младинско
самовработува
ње- младинска
самопомош

Верските слави
и обичаи во
Штип и
Карбинци,
фундамент на
живото
културно
наследство

Основна
обука за
монтажери на
термални и
фотонапонски
соларни
системи во
регионот на
Источна
Македонија

Младинско
економски
рурален
туризам

Младинскоекономска
самопомош
Богатствата на
Кратово како
економски
ресурс за
туристичка
атракција

Кратово

143.

Здружение на
граѓани
Симбиоза

Биди сигурен,
ти ги знаеш
фактите!

30

Фестивал
„Златно
славејче 2012“

[

150.

Ромски
едукативен
центар Амбрела

Скопје
Скопје

149.

Центар за детска
и младинска
иницијатива
ВИДЕЛИНА

Почитувај ги
протоколите живеј живот без
КОВИД -19

Креирање на
живот без
насилство (кај
жените од
малцинствата)

Запознавање на
жената со
новата
законска
регулатива за
заштита од
семејното
насилство

Стоп за
семејното
насилство врз
жените

Културниот
идентитет симбол на
нашиот народ

Штип

148.

Здружение
Македонски Егеј

Еднодневни
масовни
акции за
пошумување
на Република
Македонија

Адекватен
пристап до
изворите со
вода и нивно
уредување

Прилеп

147.

Организација на
жени Турчинки
од Македонија
ДЕРЈА

Скопје

146.

Граѓанско
здружение Ден на
дрвото - засади ја
својата иднина!

]

Поддршка на
ранливи
семејства во
Шуто Оризари,
погодени од
Ковид-19

Нов дизајн на
природните
извори од
општина
Прилеп

Јас сум
совршен

31

Еднодневни
масовни
акции за
пошумување
на Република
Македонија

[

153.

Здружение
Македонско Хрватско
друштво

154.

Фондација Меморијален
центар Никола
Кљусев

Битола
Свети Николе

Изработка на
стратегија за
локален
економски
развој на
Општина Свети
Николе

Тетово

152.

Организација на
жените на Свети
Николе

Професионален
развој на
младите во
Пелагонискиот
регион

Современи ИТ
алатки во
наставата

Скопје

151.

Здружение на
граѓани за
демократија
Тогедер
(Здружение на
граѓани за
демократија
Тогетхер
Мацедониа)

]

32

Зголеми ги
своите
вредности едуцирај се II

НВО Инфоцентар

Заедно
градиме
иднина!

Убавите
нешта се во
мали
пакувања Запознај ја
Македонија

Зголеми ги
своите
вредности едуцирај се

Застапничка
кампања за
лобирање за
започнување
на преговори
за членство со
Европската
Унија и
членство во
НАТО
алијансата
Толковен
туристички
водич „Учи и
истражи ја
Македонија“
Learn&Explore
Macedonia

[

159.

Здружение на
граѓани
Хуманитарно
здружение
Скопска Црна
Гора

Кичево
Битола

158.

Здружение на
студенти по
право и млади
правници Павел
Шатев

Заштита и
ревитализациј
а на првото
училиште на
македонски
јазик за време
на НОВ како
недвижно
културно
наследство

Антологија на
македонската
изворна
музика „Од
кладенецот на
Пирин
Планина“
вол.5

Антологија на
македонската
изворна музика
„Од кладенецот
на Македонија“
вол.2

Скопје

157.

Ансамбл на
народни
инструменти и
песни Стефче
Стојковски

Унапредени
работнички
права =
повисок
процент на
вработеност
на жените

Колонија на
уметници
ракотворци од
различна
културна и
етничка
припадност

Креативно
информирање
на граѓаните
од Источна
Македонија

Кочани

156.

Здружение на
уметници
ракотворци
Македонски
ракотворби

Промоција на
културното
наследство од
Кичевскиот
регион

Чучер Сандево

155.

Центар за помош
и интегрирање на
недоволно
развиените и
развиените
подрачја во
граѓанското
општестов
Кичево, НВО
Центар

]

Обука на лица
со хендикеп
од областа на
информатичка
та технологија

33

Бесплатна
компјутерска
едукација на
млади
невработени
лица од
општина
Чучер
Сандево

163.

Здружение
ЛАСЕР ТДП

164.

Младински
граѓански
комитет Дебар
МГК

Скопје

162.

Книжевен клуб
Јехона е
Карадакут

Дебар

Центар за
демократски
развој РИТО

Поддршка за
индивидуален
развој

Куманово

161.

Културно
наследство

Книжевниот
културен
идентитет на
Карадак

Тетово

160.

Здружение за
негување на
националните,
верските и
културните
традиции на
припадниците на
дел од српскиот
народ кој живее
во Република
Македонија Српски културен
центар

]

Поблиску до
европските
интеграции

Дебар

[

Едукација и
информација
на младите

34

Домашното
ракотворење богатство во
традицијата

[

170.

Сојуз на
Македонците со
исламска
религија на
Македонија
(СМИР)

Прилеп

Друштво за
музичко-сценска
уметност СЦЕНА

Скопје

169.

Скопје

168.

Здружение за
локален одржлив
развој
КАРШИАКА

Културен
инфо центар II
- Парк на
Револуцијата

Фестивал
ТАКСИРАТ четиринаесетт
о издание
Меѓународен
детски
фестивал Цветови 2012
Изградба на
локален пат
с.Горно
Количани с.Батинци

Студеничани

167.

Културноуметничко
друштво Никола
Вапцаров

Adventure
Tourism Office

Велес

166.

Здружение за
култура и
уметност
ТАКСИРАТ

Авантуристичк
иот туризам
како
мотивација за
заштита на
животната
средина кај
младиот човек

Азот - бисерот
на централна
Македонија

Скопје

165.

Здружение Форум
за авангардна
креативност
ФАК

]

Македонска
баклавијада на
Косово

35

]

Центар за
правни совети и
интервентни
акции Covid-19

172.

Здружение на
граѓанска
иницијатива
ХОРИЗОНТИ

Проби-штип

Грнчарски
занает,
кутурно и
национално
наследство и
богатство и
нови,
современи
можности за
самовработува
ње на младите

173.

Здружение
Доброволно
против пожарно
друштво ПЕГАЗ

Битола

Превенција и
едукација за
заштита од
пожари

174.

Здружение за
развој на
екологијата,
туризмот и
културната
соработка ГРИНЛИСТ

Битола

Македонија на
дланка“ ДВД
презентација
на
туристичкит и
еколокалитетите
на
Р.Македонија

175.

Здружение за
хуманитарен,
социјален и
културен развој
Деметра

Штип

Уметност без
граници

Водата како
водач кон
убавите
навики

176.

Едукативно
духовен центар
ОКО Македонија

Гостивар

171.

Организација
Младинска
алијанса

Тетово

[

Заедно кон
Европската
Унија

36

Тетово

Фестивал Тетова фест
2015

179.

Центар за развој
на општеството
Милениум

Врапчиште

Образование Чекор напред
за Ромите

Локална
транспарентнос
т - актуелни
практики во
општина
Врапчиште

180.

Здружение на
граѓани Центар
за развој на
земјоделие Еко
продукт

Тетово

177.

Институт за
социо-културна
антрополигија на
Македонија и
Македонците

]

Скопје

[

Работен клуб за
млади

178.

Младински
културен центар
Тетово

37

Локален
потенцијал
како
регионално
богатството

