аст 1: РАЗВИЕН И ОДРЖЛИВ ГРАЃАНСКИ СЕКТОР
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за 2014 година1

1. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2014 година
(„Службен весник на РМ“ бр.1/2014)
2. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2014 година наменети за
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.193/2014)

Здружение/
Фондација

1

Земјоделско
здружение на
машински круг
– ЗЗМК
Пробиштип

Проект

Краток опис на активностите

Деконтаминирање
на земјоделски
површини
загадени со тешки
метали –
Позитивни
искуства и
едукација

Цел: Долгогодишна и перманентна
деконтаминација на земјоделските површини за
производство на чист и еколошки здрав
производ. Едукација на земјоделците за
деконтаминација на загадените земјоделски
површини со тешки метали, со помош на
фиторемедијација преку засејување со
маслодајна репка или други маслодајни култури,
од кои со преработка ќе се поризведува масло за
производство на Биодизел гориво за
земјоделската механизација.

Времетраење на
проектот
01.01.30.06.2014

Буџет
(во денари)

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени......................... 103.000,00
- Патни трошоци............. 38.500,00
- Опрема................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци... 7.338,00
- Специфични трошоци 159.750,00
Вкупно.................................... 308.588,00
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Податоците за проектите се прикажани согласно Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2014 година, бр.42-11335/1, разгледан од Владата на Република Македонија на 120. седница, одржана на 17.11.2015 година
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2

Здружение на
граѓаните за
одржлив развој
и заштита на
животна
средина Гоу
Грин
Скопје

Младите на
велосипед

Активности:
- Анкетирање - прибирање на податоци
- Форум – состаноци за договарање (4)
- Едукативни работилници/семинари (4)
- Прес конференции (2)
- Изработка на печатени материјали
Наместо предвидениот семинар во Радовиш се
одржал семинар во Пробиштип, а овозможено е
учество на заинтересираните учесници од
Радовиш.
Цел: Да се намали загадувањето на воздухот во
Скопје преку што помасовна употреба на
велосипедот како превозно средство.
Активности:
- Истражување на јавното мислење
- Презентација на резултатите од
истражувањето и јавна дебата – Велосипедот,
повеќе од автомобил
- Биди зелен списание – Екологија и одржлив
развој (тематско издание)
- Директна кампања во селектираните
училишта (поставување на паркинг места за
велосипеди во 3 училишта и подигнување на
свеста за безбедноста на велосипедистите во
сообраќајот)
- Интернет кампања – „Сите на точак!“
- Натпревар „На училиште со велосипед“
- Завршен настан на проектот и доделување
награди.
Истражувањето за транспортни навики е
дополнето со информирање и запознавање на
граѓаните со Самитот за климатски промени.

Сопствено учество на организациата:
8.588,00 денари.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 89.244,00
- Патни трошоци........................ 11.300,00
- Опрема.......................................... 58.854,00
- Канцелариски материјал... 5.000,00
- Други директни трошоци..
832,00
- Индиректни трошоци.......... 61.700,00
- Специфични трошоци......... 72.807,00
Вкупно.......................................... 299.737,00
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3

Здружение за
хуманитарни
активности
Синергија
Штип

Музиката ги
обединува
разликите

Цел: Интеракција на културните вредности и
создавање на самосвесни личности отворени за
другиот, кои разликите нема да ги гледаат како
проблем и причина за разидување, туку како
богатство и предуслов за соживот, преку
запознавање на 20 млади на возраст од 15 до 20
години (5 Македонци, 5 Власи, 5 Роми и 5 Турци)
со содржината, целите и ефектите од
имплементацијата на меѓуетничката
интеграција во образованието преку обуки и
тренинзи, за да се зајакнат нивните капацитети
за мултикултурна интеракција и иднина на
заедничко живеење и дејствување.
Активности:
- Контакт и формирање на целната група (20
млади)
- Спроведување на анкета во 5 средни
училишта во Штип (500 испитаници)
- Обработка на анкетата и изготвување и
печатење на извештај со прилози за одликите
и културните карактеристики на сите четири
етникуми и ставови од учесниците во обуката
по однос на меѓуетничката интеграција во
образованието
- Воспоставување контакт со ДСД „Браќа
Миладиновци“ – Штип и потпишување
договор за изнајмување на простор за
реализација на музичките проби со групата
- Набавка на материјали за обуката
- Реализација на дводневна обука по 6 часа
дневно во просториите на ДСД „Браќа
Миладиновци“ – Штип на тема: „Содржина,

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 178.500,00
- Патни трошоци.....................
0,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
1.500,00
- Други директни трошоци 10,529,00
- Индиректни трошоци........ 52.800,00
- Специфични трошоци.....
56.671,00
Вкупно............................................ 300.000,00
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4

Сојуз на
здруженијата за
техничка
култура
„Народна
техника“
Кичево

Грнчарството – дел
од културниот
идентитет на
Кичевско

облици и активности за меѓуетничка
интеграција во образованието и заедницата“
Реализација на работа/музички проби со 20
учесници
Снимање на ЦД со музичките нумери
насловено „Музиката ги обединува
разликите“
Јавен настап на групата во мултимедијалниот
центар на Универзитетот „Гоце Делчев“Штип
Медиумска презентација на проектот
Подготовка и издавање на 500 примероци на
ЦД-то „Музиката ги обединува разликите“
Реализација на еднодневна екскурзија на 25
учесници на релација Штип-Крушево-Скопјe.

Цел: Подигање на нивото на едукација и свест на
помладата генерација од потребата за сеопфатно
презентирање и заштита на богатиот етнолошки
материјал, особено народните занаети и
традиции како што е грнчарството.
Активности:
Анкетирање, визуелно истражување и разговор,
изработка на пишан, фото и видео материјал.
Планираните активности имаат претрпено
измени во динамиката заради честите
временски неприлики и истите се поместувани
временски и просторно, со цел да не дојде до
нарушување на генерално прифатената
динамика на извршување, како и заради
специфичноста на географскиот простор и
целната група.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 110.000,00
- Патни трошоци...................... 50.000,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал 53.000,00
- Други директни трошоци 15.000,00
- Индиректни трошоци........ 15.000,00
- Специфични трошоци....... 57.000,00
- Вкупно........................................ 300.000,00
Вкупната вредност на проектот е
372.000,00
денари,
од
кои
организацијата учествува со 72.000,00
ден. До 30.06.2015 год. потрошни се
255,877,00 денари, а преостанатите
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6

Здружение
Доверба
Куманово

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

Здружение
Библиотека

Печатење
туристичко-

Цел: Подигнување на свесноста на самохраните
родители за своите можности и интегриран
пристап за поуспешен живот и нормално
функционирање во рамките на нивните
семејства.
Активности:
- Поврзување на НВО
- Идентификување на самохрани родители
- Обука на самохрани родители
- Изработка на веб страна на проектот
- Отворена округла маса
- ТВ дебатна емисија
- Отворени денови
- Изработка на двојазична брошура
- Настан со промотивен кракатер
- Изготвена стратегија со долгорочен и
краткорочен карактер.
Наместо дебатна емисија, сите активности биле
покриени од посебно ангажирани новинари и
презентирани на локални, регионални и
национални телевизии и веб портали;
Завршната свеченост се одржала надвор од
Куманово, во атарот на црквата Св. Троица и во
село Скачковце;
Наместо четири долги заеднички средби на
работната група, се одржале два подолги и
повеќе пократки консултации.
Цел: Преку печатење на туристичко-археолошки
водич да се претстават 135 археолошки

01.01.30.06.2014

средства
се
искористени
за
вработени и индиректни трошоци во
периодот јули-септември 2015 год.
Доделени средства:
300.000,00
Структура на расходи:
- Вработени................................ 80.000,00
- Патни трошоци..................... 107.983,00
- Опрема......................................
7.999,00
- Канцелариски материјал
2.957,00
- Други директни трошоци 20.052,00
- Индиректни трошоци......
7.391,00
- Специфични трошоци...... 73.618,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

5

Ал-Би
Демир Хисар
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археолошки водич
за Демирхисарско

Здружение за
унапредување и
развој на
земјоделието
АГРОНИК
Свети Николе

Поддршка на
сегашни и идни
земјоделски
претприемачи
преку Бизнис
акцелератор
услуги

Детски

Обновливите

локалитети на територијата на општина Демир
Хисар, а со тоа да се евидентираат како
потенцијални туристички локалитети и да се
зголеми туристичката понуда.
Активности:
- Консултативни состаноци со партнерите
- Прибирање на податоци за археолошките
локалитети
- Посета и фотографирање на археолошките
локалитети
- Дизајнирање на туристичко-археолошки
водич
- Печатење, промовирање и дистрибуција на
водичот.
Цел: Зголемување на бројот на претприемачи во
општина Свети Николе и Вардарскиот плански
регион преку обезбедување адекватна правна,
економска, техничко-технолошка помош на
земјоделските претприемачи.
Активности:
- Одржување на прес конференција
- Адаптација на Канцеларија за поддршка на
претприемништвото
- Опремување на Канцеларијата за поддршка
на претприемништвото
- Одржување на тренинг за менаџирање на
Канцеларијата за поддршка на
претприемништвото
- Одржување на тренинг за претприемништво.
Временскиот период на реализација на проектот
е продолжен за 2 месеци.
Цел: Да се зголеми интересот и ангажираноста

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 51.578,00
- Патни трошоци..................... 29.778,00
- Опрема......................................... 26.789,00
- Канцелариски материјал.. 5.038,00
- Други директни трошоци.. 2.196,00
- Индиректни трошоци.........
0,00
- Специфични трошоци...... 186.278,00
- Вкупно......................................... 301.657,00
Сопствено учество на организацијата:
1.657,00 денари.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 30.000,00
- Патни трошоци..................
0,00
- Опрема...................................... 93.000,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 15.000,00
- Индиректни трошоци....
18.000,00
- Специфични трошоци.... 144.000,00
Вкупно.......................................... 300.000,00
Вкупната вредност на проектот е
536.165,00
денари,
од
кои
организацијата
учествува
со
236.165,00 денари.

01.01.-

Доделени средства:

300.000,00
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парламент на
Македонија за
општините
Штип и
Карбинци
Штип

извори на енергија
– иднина на
човештвото

Здружение за
заштита и
развој на

Компаративни
предности за
развој на

на граѓаните за поголемо искористување на
обновливите извори на енергија на нашите
простори.
Активности:
- Средба на проектниот тим со стручните лица
– реализатори на работилниците;
- Работилница бр. 1: Што се обновливи
(алтернативни)
извори
на
електрична
енергија и кои се ефектите од нив;
- Работилница бр. 2: Сонцето како извор н
електрична енергија;
- Работилница бр. 3: Ветерот како извор на
електрична енергија;
- Работилница бр. 4: Најпогодни услови и
можности за користење на сончевата енергија
како обновлив извор на електрична енергија;
- Работилница бр.5: Ефектите од користењето
на обновливите извори на енергија;
- Изработка и печатење на пропагандни
материјали – флаери и брошури;
- Округла маса на тема: Услови и можности за
користење на обновливите извори на
енергија;
- Евалуација на проектот;
- Медиумска евалуација на проектот.
Работилниците под бр. 1, 2, 3, 4 и 5 биле
интегрирани во една. Евалуацијата на проектот
се извршила по завршувањето на последните
работилници.
Цел: Подигање на нивото на запознавање на сите
кои живеат на просторот на Бржданска река во
Кичевско со потребата од одржливо управување

30.06.2014
Структура на расходи:
- Вработени................................. 109.220,00
- Патни трошоци....................
9.999,00
- Опрема......................................... 29.860,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци.. 13.489,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци..... 137.432,00
Вкупно.......................................... 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
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руралните
простори Извор
Кичево

руралниот микрорегион Бржданска
река во Кичевско

со природните ресурси, заштита на природата,
искористување на водниот потенцијал и
културните знаменитости.
Активности:
- Подготвителни активности
- Избор и припрема на тимот за работа
- Елаборација на локации и мотиви
- Реализација на терен
- Научна обработка
- Припрема за презентација
- Завршни активности и промоција
Поради временските услови постојат одредени
измени во динамиката на активностите кои
биле временски поместени со цел да не дојде до
нарушување на генерално прифатената
динамика.

Здружение Свет
Крст
Виница

Трим патека во
општина Виница

Цел: Создавање на подобри услови и
подобрување на квалитетот на живеење преку
искористување на природните потенцијали на
општина Виница.
Активности:
- Формирање на тим за имплементација на
проектот
- Избор на лице за спроведување на
активностите на проектот
- Избор на најповолен понудувач за
обележување на патеката
- Избор на најповолен понудувач за изработка
на справи за вежбање и детски реквизити
- Избор на најповолен понудувач за изработка

- Вработени.................................. 110.000,00
- Патни трошоци....................... 50.000,00
- Опрема............................................
0,00
- Канцелариски материјал.. 53.000,00
- Други директни трошоци. 15.000,00
- Индиректни трошоци......... 15.000,00
- Специфични трошоци....... 57.000,00
Вкупно........................................... 300.000,00
Вкупната вредност на проектот е
372.000,00
денари,
од
кои
организацијата
учествува
со
72.000,00 денари. До 30.06.2015 год.
потрошни се 242,300,00 денсри, а
преостанатите
средства
се
искористени за вработени и патни
трошоци
во
периодот
августоктомври 2015 год.
01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................... 63.336,00
- Патни трошоци......................
0,00
- Опрема........................................ 109.999,00
- Канцелариски материјал. 30.686,00
- Други директни трошоци
1.697,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 94.282,00
Вкупно............................................ 300.000,00

8
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Здружение за
истражување на
политики
Аналитика
Гостивар

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

на информативни табли и значи
- Поставување на информативни табли и
знаци
- Подготовка и печатење на инфорамтивен
флаер
- Промоција на проектот.
Реализирани се дополнителни активности:
- Опремување на канцеларија;
- Осветлување на крстот;
- Поставување на заштитна мрежа покрај
детските реквизити.
Цел: Придонес кон успешна имплементација на
политиките за енергетска ефикасност во
Македонија предвидени во Стратегијата за
еенргетска ефикасности и Акциониот план за
енергетска ефикасност, односно придонес кон
постигнување на 9% подобрување на
енергетската ефикасност до 2018 година, а со тоа
и придонес кон почиста и поздрава животна
средина, подобар квалитет на живот и придонес
кон остварување на одржлив развој во
Република Македонија.
Активности:
- Десктоп исражување (собирање податоци за
постојните програми за енергетска
ефикасност на општините)
- Теренско истражување (подготовка на
прашалник за сите општини во град Скопје,
интервју општините, Агенцијата за
енергетика, ЗЕЛС, Цепросард и др.)
- Изработка на труд (документ за јавна
политика)

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 188.851,00
- Патни трошоци........................ 10.000,00
- Опрема..........................................
0,0
- Канцелариски материјал... 40.000,00
- Други директни трошоци.. 8.000,00
- Индиректни трошоци..........
0,00
- Специфични трошоци........ 53.149,00
Вкупно.......................................... 300.000,00

9
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Здружение на
Роми Авена
Кочани

Со запознавање на
разноликостите
подобрување на
еднаквоста

Дизајн, печатење и превод (200 копии на
македонски јазик и 100 копии на албански
јазик)
- Промоција (еднодневен отворен настан)
- Дисеминација на публикациите до
релевантните чинители по пошта.
Проектот претрпел измени во периодот на
имплементација, во дел од теренското
истражување и не бил подготвен превод на
публикацијата на албански јазик.
Цел: Вклучување на младите од општините и
селата во кочанскиот регион во спроведувае на
мултиетнички културни активности преку
организираање на меѓународна младинска
ликовна колонија во времетраење од 3 дена.
Активности:
- Набавка на материјали, подготовка на
средства за работа и контакти со младите и
професорите од средните училишта
- Одржување на прес конференција, средби со
професори од средните училишта,
одржување на меѓународна младинска
ликовна колонија, дизајнирање и печатење
на каталог и плакати
- Одржување на ликовни изложби во 2 средни
училишта и ТВ емисии.
Не е реализирано одржување на ТВ емисија
поради неможност за обезбедување на превод.
Наместо тоа дадени се изјави од страна на
реализаторите на активностите и емитувани се
прилози на ТВ дневниците на локалните
телевизии и ТВ Шутел. Исто така, не се одржани

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 99.900,00
- Патни трошоци..................... 12.000,00
- Опрема......................................... 105.000,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци
3.100,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци...... 80.000,00
Вкупно............................................ 300.000,00

10

ликовни изложби во двете средни училишта,
туку една изложба за одбележување на 8ми
април, Светскиот ден на Ромите.
13
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Хуманитарно
здружение за
помош и
подршка на
лица со посебни
потреби
Бравура
Кооператива
Делчево

Клуб за социјална
инклузија

Здружение Река
Кратово

Како со
природните билки
и нивно користење

Цел: Подобрување на квалитетот на живеење на
лицата со посебни потреби во Брегалничкиот
регион преку градење на еднакви можности за
социјална инклузија во заедницата и
доближување на Република Македонија до
Европските стандарди во однос на почитување
на човековите права и правата на оваа
популација, а со тоа и градење на демократско
општество кое обезбедува еднаков пристап за
лицата со посебни потреби.
Активности:
- Формирање на координативни и работни
групи
- Работни средби со корисниците
- Работни средби со родителите
- Работни средби со локалната самоуправа и
другите релевантни институции
- Избор на 10 волонтери за реализација на
предвидените активн ости
- Програмски активности со лицата, обуки,
тренинг едукација.
Цел: Заштита на природата со одржливо
управување на природните ресурси, планско
користење на лековите билки и развој на
руралните средини.
Активности:
- Контактирање со околу 100 собирачи на
билки

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 189.701,00
- Патни трошоци...................... 34.599,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал. 1.469,00
- Други директни трошоци 13.942,00
- Индиректни трошоци........
0,00
- Специфични трошоци....... 60.290,00
Вкупно......................................... 300.001,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 10.000,00
- Патни трошоци...................... 37.000,00
- Опрема........................................ 43.786,00
- Канцелариски материјал
0,00
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Здружение на
Власи „Халча ал
брова“
Куманово

Јазикот е наша
традиција

Изготвување на список со утврдени 60
учесници на обука
- Набавка на 100 ножици и маици
- Обезбедување на автомобил и потребна фото
опрема
- Обезбедување на компјутер за
документирање на настани и обработка
- Набавка на еден лап топ и ЛЦД проектор
- Набавка на канцелариски материјал
- Посета на терен, демонстрирање на
познавање и собирање
- Порамнување на теренот, летниковец, фурна,
остава
- Одржување на 3 обуки со по 20 собирачи
- Набавка на храна и пијалок за обуки на терен
и семинари
- Посета на откупна станица
- Фотографирање, документирање на
материјалот за печатење
- Припрема и уредување на прирачник со текст
и фотогравии
- Печатење на 500 примероци на прирачникот
„Запознавање, собирање и користење на
билките“.
Планираната динамика на реализација на дел
од активностите е променета поради
вегетацијата на некои билки.
Цел: Изградена силна младина од влашка
националност, со високо развиено граѓанско
чувство, силно изразен национален идентитет,
верна на своите предци и лојална на својата
држава.

- Други директни трошоци 15.500,00
- Индиректни трошоци.......
5.556,00
- Специфични трошоци....... 188.158,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:
Структура на расходи:
- Вработени...............................
- Патни трошоци...................

300.000,00

0,00
16.800,00

12
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Здружение
Разбој
Велес

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

Активности:
- Промоција на проектот во влашките емисии
на радио и телевизија
- Комуникација со локалните здруженија и
промовирањае на проектот на локално ниво
- Анкета (подготвка на прашалници (300) и
спроведување на анкета по принципот „од
врата на врата“ )
- Формирање и обука на тим за анализа на
анкетните прашалници
- Анализа на податоци и заклучоци
- Подготовка на завршни работилници и
формирање на тим
- Реализација на три работилници
- Подготвка на материјал за брошура
- Промоција на заврешниот проект и на
брошурата на влашките емисии на радио и
телевизијa.
Наместо планираната работилница во Свети
Николе одржана е работилница во Куманово.
Цел: Зацврстување на мултиетничкиот соживот
на етникумите кои живеат во Велес.
Активности:
- Посета на верските објекти по повод верските
празници, со можност учесниците самите да
бидат вклучени во изведбата на конкретниот
обичај
- Подготвување на изложба и организирање на
заедничка средба
- Издавање на брошура
Дополнително е организиран настан за приказ
на старите традиционални спортови – турнир во

- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 9.300,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци..... 273.900,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 63.000,00
- Патни трошоци..................... 18.000,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 3.000,00
- Индиректни трошоци...... 11.000,00
- Специфични трошоци...... 205.000,00
Вкупно............................................ 300.000,00
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Здружение на
Власите на
општина
Гевгелија
Мегленија
Гевгелија

Хума – повик од
нашите предци II –
Чешми

пеливанско борење и во рамките на овој
натпревар е организирано прикажување на
кореографии од различните етникуми кои
живеат во Велес.
Цел: Промоција на влашката култура, традиција
и обучаи и на локалитетот Хума како туристичка
дестинација за развој на селко-планински
туризам.
Активности:
- Подготвителни активности, собирање на
материјали и подготовка за изготување на
иформатор
- Обезбедување на потребните материјалнотехнички средства за изведуање на
активностите
- Изработка на пристапна патека до изворот
- Изведување на градежни работи (изградба на
каптажа од арм. бетон МБЗО, изградба на
арм.бетон крила, рачен изкоп на земја,
набавка, транспорт и монтажа на
полиетиленско црево Ф1 и на фасонски
делови во сувата комора од каптажата,
изградба на арм.бетон постолје со корито и
отвор за истекување на водата, набавка,
транспорт и монтажа на пластични цевки
Ф100, машински ископ на дупка за фрлање на
отпади, набавка, транспорт и монтажа на
бетонски коловозни рабници, рачно чистење
на нанос земја од атмосферски води, набавка,
транспорт и монтажа на дрвени столбови и
изработка на настрешници, набавка,
транспорт и монтажа на камени плочи за

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 120.000,00
- Патни трошоци.....................
0,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци........
0,00
- Специфични трошоци....... 184.996,00
Вкупно.......................................... 304.996,00
Сопствено учество на организацијата:
4.996,00 денари.
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Здружение ЅОЅ
Куманово
Куманово

Градиме мостови
на родова
еднаквост

одводување на водата).
Поради временски неприлики е пролонгиран
рокот за споредување на проектот, за што
претходно е побарано и е одобрено
продолжување на периодот на спроведување на
проектот за еден месец.
Цел: Воспоставен ефективен и ефикасен систем
на мрежно работење помеѓу граѓанските
здруженија, институциите и бизнис заедницата
во урбаните и руралните средини.
Активности:
- Подготовка и изработка на материјал, избор,
селекција и обука на анкетари
- Спроведување на истражување за утврдува
ње на положбата на жените во општина
Куманово и Старо Нагоричане
- Компјутерска подготовка и изработка на
добоените податоци, изработка на Бриф,
Медиумка презентација на проектните
активности
- Организирање на едукативни семинари (6
еднодневни семинари)
- Формирање на неформална коалиција
- Рализација на два јавни настани (по еден во
Куманово и Старо Нагоричане).
Реализирани се дополнителни активности:
- Извршена е обука на анкетари за поголема
ефикасност на планираните активности;
- Покрај
предвидениот
Јавен
оглас
за
едукативни семинари, дополнително се
давани и други информации кои би го
олесниле пријавувањето на анкетираните

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 109.998,00
- Патни трошоци................... 30.000,00
- Опрема...................................... 30.000,00
- Канцелариски материјал 16.354,00
- Други директни трошоци 10.730,00
- Индиректни трошоци....... 16.002,00
- Специфични трошоци..... 86.997,00
Вкупно......................................... 300.081,00
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Здружение за
негување на
традиционални
те вредности
„Аманет – добра
мисла“
Битола

Јас сум Македонија

лица;
- Поради
економска
неисплатливост
за
рекламирање на локален медиум како што е
ТВ Плус и Куманово Њус, рекламните
активности се реализирани преку радио
Браво;
- На барање на граѓаните реализирани се 4
семинари во Старо Нагоричане, а 2 во
Куманово наместо обратно;
- Двата настани се спроведени само во
општина Старо Нагоричане најмногу поради
фактот што оваа општина има поголема
потреба од обука;
- Доделени се прашалници на сите учесници на
почетокот од секоја активност и
- Назначен е уште еден координатор заради
поефикасна комуникација.
Цел: Зголемувае на интересот на граѓаните за
семеен живот и за негување на семејните
вредности како основна клетка на нашето
општество, креирање на семејни заедници и
забрзување на животните циклуси на граѓаните
во Република Македонија без разлика на верска,
етничка или расна припадност.
Активности:
- Средби со граѓани
- Организирање по неколку трибини во секоја
општина (Битола, Новаци, Демир Хисар,
Могила и Ресен)
- Посета на ТВ и радио емисии
- Маркетинг на проектот, изработка на
брошура

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 85.000,00
- Патни трошоци.................... 120.000,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 140.685,00
Вкупно.......................................... 345.685,00
Сопствено учество на организацијата:
45.685,00 денари.
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Здружение за
одржлив
рурален развој
на с.Лесново и
Осоговскиот
регион
„Илински врв“
Пробиштип

Лесновска селска
фурна

Изработка на веб сајт
Презентација на резултатите (организација
на трибини и предавања).
Продолжен е рокот за спроведување на
проектот и реализирани се дополнителни
активности, како на пример, посета на
официјални лица во регионите и започнување
на заеднички процеси и кампањи, како и
соработка со дел од основните училишта во
Битола за презентација на традиционалните
вредности кај најмладите.
Цел: Лесново да стане врвна дестинација на
алтернативниот туризам на национално ниво и
пошироко, преку проширување на понудата која
во најголема мера ќе се темели на
традиционалните и културно историсктие
богатства.
Активности:
- Подготвителна фаза (формирање на
координативен тим, состаноци, изработка на
проект за изградба на селка фурна, прес
конференција за промоција на цели и
партнерите, изработка на ифнормативноедукативен материја за форум и
работилница)
- Изградба на селска фурна и уредување на
локацијата околу неа
- Организирање на форум на денот на
пуштањето на селската фурна
- Натпревар во мал фудбал
- Еднодневна работилница
- Настап на локална и регионална телевизија.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................... 78.734,00
- Патни трошоци........................ 49.040,00
- Опрема............................................ 46.510,00
- Канцелариски материјал.... 1.490,00
- Други директни трошоци... 9.850,00
- Индиректни трошоци........... 9.650,00
- Специфични трошоци........ 104.758,00
Вкупно........................................ 300.032,00
Вкупната вредност на проектот е
507.230,00
денари,
од
кои
организацијата
учествува
со
207.230,00 денари.
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22

Здружение за
одржлив социо
– економски
развој
Изгрејсонце
Скопје

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

Здружение за
развој на
ромската
заедница во
Република
Македонија
Сумнал
Скопје

Градиме
заедничка
европска иднина

Цел: Да се промовира и поттикнува
традиционалниот начин на подготовка на
македонски производи и чиста и органска храна,
да се зачува овој начин како најзначаен дел во
туристичката понуда и да се доближи до
локалната туристичка структура за да се
поттикне развојот на земјоделството и туризмот.
Активности:
Организирање на фестивал на органска храна, со
изложба и дегустација на прехрамбени
производи произведени во разни региони:
слатко, боров мед, домашни сокови без
конзервански, органско сирење, органски мед,
органски зачини, органско овошје и др. Во текот
на фестивалот ќе биде организирана и трибина
со тема – Здрава храна основен фактор во
туристичката понуда.
Рокот за реализација на проектот е продолжен
до 30.09.2015 година, за што претходно е добиено
писмено одобрение.
Цел: Придонес кон спроведување на
Националната стратегија за млади на Република
Македонија во делот на учество на младите во
креирање и донесување на одлуки и пристап до
информации од јавниот и општествениот живот
Активности:
- Спроведување на 10 обуки на млади луѓе за
јакнење на нивните капацитети
- Креативно изразување преку фотографии,
видео и ликовна уметност, посета на
иснтитуции и организации
- Организирање на специјални настани –

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 80.000,00
- Патни трошоци.....................
6.967,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци. 1.906,00
- Индиректни трошоци........ 3.439,00
- Специфични трошоци...... 208.245,00
Вкупно............................................ 300.557,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 160.000,00
- Патни трошоци..................... 6.038,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал 10.000,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци........
0,00
- Специфични трошоци....... 123.980,00
Вкупно........................................ 300.018,00
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23

24

Коалиција на
младински
организации
СЕГА
Прилеп

Креирање на
локални
младински
стратегии

Здружение за
духовно
обединување на
Сетинци,

Културниот
идентитет на
Македонците по
потекло од

изложба на фотографии, промоција на
документарен филм и специјален настан
поврзан со денот на Европа-9 Мај.
Цел: Да се воспостави систематски приод во
креирањето и спроведувањето на младински
политики кој ќе обезбеди учество на младите во
процесите на донесување одлуки и креирање
политики, како и да се зголеми активното
учество на младите во политичкиот, социјалниот,
економскиот и културниот живот во локалната
заедница преку изготвување на локални
младински стратегии во општините Гази Баба и
Бутел.
Активности:
- Координативни состаноци
- Формирање на работни групи за изготвување
на Локални младински стратегии
- Обука за креирање на локални младински
стратегии
- Спроведување на истражување
- Фасилитирање на процесот на изготвување
на Локални младински стратегии
- Организирање на консултативен процес
- Пречистување на предлог текстот на
Локалните младински стратегии
- Поднесување на Локалната младинска
стратегија до советите на општините Гази
Баба и Бутел.
Цел: Афирмација на етничкиот, јазичниот,
културниот, верскиот и историскиот идентитет,
континуитет, наследство и простор на
Македонците. Презентација на обичаите и

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Во време на подготовка на
Извештајот проектот е во завршна
фаза. Првите нацрт верзии на
локалните младински стратегии на
општина Бутел и општина Гази Баба
се подготвени. Во општина Гази Баба
е започнат консултативниот процес
(реализирана е јавна расправа по
предлог текстот на стратегијата),
додека во општина Бутел е
планирана за следниот период.
Планирано е до крајот на октомври
2015 година да се работи на
разгледување на препораките и
забелешките од јавните расправи,
како и на подобрување на текстот на
стратегиите. Во текот на ноември
2015 година, стратегиите ќе бидат
поднесени до Советите на општините
Бутел и Гази Баба со цел нивно
усвојување.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:
Структура на расходи:
- Вработени................................

300.000,00

0,00

19

Попадинци и
Крушодари од
Лерин во
Македонија
Скопје

25

Здружение за
еднакви
можности

Егејскиот дел на
Македонија како
фактор за јакнење
на довербата и
коегзистенцијата
меѓу македонскиот
и грчкиот народ и
нивните држави
Македонија и
Грција

Погледни и
препознај трговија
со луѓе преку

традициите на Македонците од Егејскиот дел на
Македонија, афирмација на мелосот преку песна
да се прикаже животот, традициите, маките и
страдањата на овој дел од Македонскиот нарот,
со единствена цел афирмација на основните
вредности на евро-атланските интеграции:
афирмација на културниот идентитет на
слободно здружените народи во Европската
унија.
Активности:
- Поставување на спомен плочи на локации
каде се лекувале ранетите борци од
Граѓанската војна во Грција, Македонци и
Грци од 1946 до 1949, во Јасеново и Катланово
- Одбележување на 70 години од формирање
на Егејската бригада во Битола, средба со
Македонците од Егејскиот дел на планината
Кожуф на врвот Кајмакчалан по повод 100
години од Првата светска војна и повеќе
манифестации во Скопје, Битола, Велес,
Штип, Струмица, Ресен, Прилеп и Гевгелија
- Организирано собирање на фотографии и
документи по повод новата поставка која се
организира во музејот на Македонија од
прогонството на Македонците од Егејскиот
дел на Македонија
- Организирање на турнеја на Културноуметничкото друштво „Кочо Рацин“ во Грција
во четири населени места со пет концерти.
Цел: Зајакнување на капацитетите на наставниот
кадар и учениците за проблемот на трговија со
луѓе, имплементација на Националната

-

Патни трошоци..................... 182.879,00
Опрема........................................
0,00
Канцелариски материјал
0,00
Други директни трошоци 23.593,00
Индиректни трошоци.......
0,00
Специфични трошоци...... 125.405,00
Вкупно.......................................... 331.877,00

Сопствено учествo на организацијата:
31.877,00 денари.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:

20

26

СЕМПЕР
Битола

слика

стратегија и намалување на бројот на жртви во
Република Македонија.
Активности:
- Подготвителни активности
- Еднодневна обука за ликовни педагози и
стручни соработници (24 претставници од
наставниот кадар-ликовни педагози и
стручни соработници од 12 основни училишта
од општините Битола, Новаци и Могила)
- Изработка на ликовни творби
- Селекција на ликовните творби
- Селекција на ликовните творби од
изминатите ликовни изложби
- Дизајнирање и печатење на Каталог со
ликовни творби
- Промоција на Каталогот со ликовни творби
- Дисеминација на Каталогот.
Реализирана е дополнителна активност –
работилница на тема: “Трговија со луѓе” со
учениците од 7. одделение.

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

Психолошка
помош за
надминување на
траумите и
ресоцијализација
на жени и деца
жртви на трговија
со луѓе, згрижени
во Државниот
центар за лица
жртви на трговија

Цел: Низ континуирана стручна психолошка
помош да им се помогне на жртвите на трговија
со луѓе да ги надминат психичките трауми, да се
спречи кај нив појавата на постравматски
стресни пореметувања, успешно да се
ресоцијализираат и реинтегрираат во
општеството.
Активности:
- Напредна обука за психолошко советување
на тимот за работа со случаи на жртви со
специфични потреби

- Вработени................................ 116.340,00
- Патни трошоци.................... 10.842,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал 11.671,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци..... 161,147,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 282.000,00
- Патни трошоци......................
0,00
- Опрема...........................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци
280,00
- Индиректни трошоци........ 6.000,00
- Специфични трошоци....... 11.720,00
Вкупно............................................ 300.000,00
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со луѓе

-

-

-

-

-

Подготовка на иднивидуална програма за
секоја жртва
Подготовка и реализација на групни
психотераписки работилници
Проценка на личноста
Проценка на нивото на стрес при згрижување
во Центарот
Индивидуално советување и терапија
Обезбедување на директна индивидуална и
групна психолошка помош на жените и
децата жртви на трговија со луѓе сместени во
Центарот
Заедно со жртвите подготовка на храна
Подготовка и придружба на жртвите при
спроведување на медиццински прегледи и
медицински услуги
Подготовка на жртвите како сведоци на суд и
придружба на жртвите при судските рочишта
Подготовка на анамнеза за секоја жртва и
доставување на истата до одговорните во
НМУ
Размена на најдобри практики меѓу тимовите
кои работат во прифатни центро во други
земјји и создавање на национални и
меѓународни комуникациски мрежи меѓу
НВО од АРИАДНЕ мрежата
Подобрување на механизмот за координација
на надворешна и внатрешна комуникација
Континуирана супервизија на психолошкоит
тим
Мониторинг и евалуација на работата на
тимот

22

-

27

Здружение за
акција против
насилство и
трговија со луѓе
„Отворена
порта“
Скопје

Безбедно
сместување и
психо-социјална
поддршка на
жртвите од
трговија со луѓе

Координативни состаноци на тимот со
супервизорот
- Редовни месечни сотаноци со одговонрите од
НМУ
- Подготовка на месечни извештаи
- Подготовка на завршен извештај
Бидејќи во периодот на спроведување на
проектот од 6 месеци немало жртви згрижени
во Центарот, тимот работел на претпоставените
жртви и на превенција на потенцијалните жртви
– децата на улица.
Цел: Успешна ресоцијализација и реинтеграција
на жртвите од трговијата со луѓе преку
обезбедувањ ена адекватна заштита во
согласност со регионалните и меѓународните
инструменти за заштита на човековите права.
Обезбедување на заштита и економско јакнење
на жртвите на трговијата со луѓе преку поддршка
за функционирање на државнотот
прифатилиште кое овозможува сместува,
медицинска и правна помош, како и
оспособување со реинтеграциони способности на
жртвите.
Активности:
- Тековни активности во прифатилиштето
- Обезбедување на хуманитарна помош
- Медицинска помош
- Специјализирана психо-социјална помош
- Правно советување
- Образование и дополнителна професионална
квалификација.
Времето на реализација на дел од активностите е

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 300.000,00
- Патни трошоци..................
0,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци....
0,00
- Специфични трошоци....
0,00
Вкупно........................................... 300.000,00
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пролонгирано за неколку месеци во однос на
првичниот план.
28

29

Црвен крст на
Република
Македонија
Скопје

Превенција од
трговија со луѓе

Здружение за
еднакви
можности
Езерка
Струга

Не знаеше?! –
Трговија со луѓе
постои –
Информирај се!!!

Цел: Да се подобри превенцијата на трговијата со
луѓе во земјата, преку надградба на
капацитетите за подигање на свеста на младата
популација за сите форми на трговија со луѓе.
Активности:
- Материјали за подигање на свеста
- Избор на учеснци (15 волонтери од 3
општински организации на Црвен крст)
- Организирање на една четири-дневна
тренинг работилница за врснички едукатори
за трговијата со луѓе за вклупно 15 волонтери
од 3 општински организации
- Организирање на една четиридневна тренинг
работилниза за форум театар за вклупно 15
волонтери од 3 општински организации
- Работа на терен – одржување на рабоилници
во основни и средни училишта како и во
клубови на млади
- Координативни состаноци.
Цел: Континуирано продолжување на превенции
и едукација за подигање на јавната свест на
младите за феноменот на трговија со луѓе како
организиран криминал и најсурово кршење на
човековите права, се со цел намалување на
појавата на трговија со луѓе, продолжување на
борбата против криминалот и корупцијата и
зајакнување на довербата на сите заедници во
полицијата.
Активности:

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................
0,00
- Патни трошоци..................... 228.517,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал
8.351,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци....... 63.132,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 216.110,00
- Патни трошоци.....................
8.490,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци..... 75.400,00
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-

Организирање на 12 работилници, 3 трибини
од превентивен карактер и 2 тркалезни
масисо претставници на Националната
комисија за борба против трговија со луѓе,
Локалната коалиција, Националнито
механизам за упатување на жтрви и
претставници од Советите за превенција на
локалните самоуправи Струга, Охрид,
Вевчани, Дебарца, Дебар и Кичево
- Печатење пропаганден материјал
- Анкетирање, кампањи, посети на терен и
контакти со целните групи
- Евалуација на крајот на проектот со
користење на соодветен примерок на
испитаниците.
Поради зголемениот интерес на младите и
граѓаните на општина Дебарца, одржани се
дополнителни 3 трибини .
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Здружение на
граѓани
политички
прогонувани,
затворани и
осудувани за
идеите за
самобитноста
на
македонскиот
народ и
неговата
државност

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

Цел: Придонес кон остварување на уставните
основни права, посебните социјални права на
посебни целни групи, како лицата прогонувани и
затворани за идеите на самобитноста на
Македонскиот народ и неговата државност, како
и на членовите на нивните семејства кои немаат
можности за материјална и социјална
егзистенција, преку соодветна имплементација
на Законот за правата на прогонуваните и
затвораните лица за идеите на самобитноста на
Македонскиот народ и неговата државност и на
членовите на нивните семејства.
Активности:

Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени...............................
0,00
- Патни трошоци....................
0,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал. 42.926,00
- Други директни трошоци 22.446,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци..... 234.628,00
Вкупно.......................................... 300.000,00
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Скопје

нивното делување

Организација на
жени „Радика“
Скопје

Информирај се,
спречи, кажи стоп
на трговијата со
луѓе

-

Инцијатива за подтоовка/измена на
подзаконската рагулатива за
имплементација на Законот за правата на
прогонуваните и затвораните лица за идеите
на самобитноста на Македонскиот народ и
неговата државност и на членовите на
нивните семејства
- Организација на трибини во сите градови низ
Република Македонија и изработка на паноа
- Континуирано собирање на досиејата за
лицата политички прогонувани, затворани и
осудувани за самобитноста на Македонскиот
народ и нивните семејства
- Иницијатива за реализација на споменобележјата за жртвите од комунистичкиот
режим.
Цел: Запознавање и превентивно делување на
младите од Реканскиот и Дебарскиот крај и
изнаоѓање на соодветни решенија за намалување
на трговијата со луѓе, со лицата од институциите
коишто работат на проблемот – трговија со луѓе.
Активности:
- Посета и запознавање на целните групи со
активностите предвидени во проектот
- Печатење на пропаганден материја
- Одржување на две предавања за
претставницие од општините, училиштата и
МВР (Ростуше и Дебар)
- Одржување на 8 работилници наменети за
младите жени и девојки (Ростуше, Дебар,
с.Отишани, с.Џепиште, с.Скудриње,
с.Броштица, с.Жеровница, с.Косоврасти)

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 124.433,00
- Патни трошоци......................... 46.036,00
- Опрема.............................................
0,00
- Канцелариски материјал......14.759,00
- Други директни трошоци.....14.531,00
- Индиректни трошоци.............
0,00
- Специфични трошоци..........101.485,00
- Вкупно........................................ 301.244,00
Сопствено учество на организацијата:
1.244,00 денари.
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33

Полио плус движење
против
хендикеп
Скопје

Здружение за
промовирање
еднакви
можности за
сите Свет за
сите
Скопје

Еднакви можности
за образование

Пишуваме говориме

Прибирање на материјали, подготовка и
пишување на завршен извештај.
Цел: Да ја промовира целосната инклузија и да го
зајакне учеството на лицата со хендикеп во
општеството, како и да ја унапреди употребата
на Конвенцијата за правата на лицата со хедикеп
на Обединетите нации, преку развивање на нови
политики, со кои ќе се осигура почитување и
спроведување на правата на лицата со хедикеп.
Активности:
- Изработка на анализа на состојбата со
дискриминациските практиви во областа на
образованието и оценка на нивната
усогласеност со Конвенциајата за правата на
лицата со хендикеп
- Истражување на состојбата во практика во
оваа област, со цел да се дадат препораки за
нејзино подобрување, по пат на
полуструктурирани интервјуа
- Публикување на анализата на македонски
јазик. Публикацијата ќе биде промовирана и
пропратена со дебата по ова прашање.
Публикацијата ќе биде постирана на
страната на Полио Плус како и на страната на
ИППГ и социјалните мрежи.
Цел: Целта на проектот е да се даде придонес кон
имплементацијата на инклузивното
образование, како пат кон прифаќање на
различностите, на кој клучната улога ја има
училиштето, но и посветеноста на семејството.
Активности:
- Во соработка со основните училшта на

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 30.000,00
- Патни трошоци.....................
0,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал. 10.283,00
- Други директни трошоци. 67.716,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 192.001,00
- Вкупно....................................... 300.000,00
Вкупната вредност на проектот е
523.600,00
денари,
од
кои
организацијата
учествува
со
223.600,00 денари.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 127.783,00
- Патни трошоци...................... 14.400,00
- Опрема..........................................
0,00
- Канцелариски материјал..
0,00
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34

Здружение за
општествена
грижа и
владеење на
правото „Урбано

Можеш и ти

територијата на општина Аеродром ќе се
утврди бројот на паралелки со првооделенци
за учебната 2014/2015 година.
- Ќе се обезбеди квалитетен материјал од
серијата „Бушава азбука“ и ќе се направи
избор на изработувач на концепт,
компилација и комплетно софтверско
решение на материјалот со инсертите за
секоја буква, кое ќе се стави на ДВД и ќе се
умножи во 800 примероци.
- Ќе се одберат и изработувачи на
надворешниот изглед на дискот и омотот
- Ќе се подготви и флаер кој ќе биде поделен
заедно со ДВД-то
- Материјалите ќе бидат поделени на
првооделенците по првиот училишен час,
кога обично се дојдени со своите родители.
Изработени се 1000 наместо 800 цедиња,
бидејќи бројот на првачиња бил поголем од
првичната претпоставка, а истовремено цената
за изработка на цедињата пониска од
проектираната; изработени се 5 постери 50X70 и
5 постери 70x100 со ист дизајн како омотот на
ДВД-то и реализацијата на проектот е
пролонгирана за 2 месеци заради случувања од
типот : Училишен стоматолог во посета, Ден за
театарска претстава и слично.
Цел: Организирање на спрортски настани,
социјализација и рекреација на лица со
специјалии потреби и физички хендикеп.
Активности:
Организирање на спортски активности

- Други директни трошоци 16.297,00
- Индиректни трошоци........
2.100,00
- Специфични трошоци....... 139.420,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 102.000,00
- Патни трошоци...................
0,00
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општество“
Скопје

35

Здружение за
заштита на
природата и
здравјето
Виножито
Радовиш

(натпревар во уличен баскет и во слободни
фрлања на импровизиран кош, натпревар во
пикадо и мини маратон) и умствени игри (табла и
шах) и квизови, како и забавен дел за време на
неделата на лицата со хендикеп. Во склоп на ова
ќе се одржи и музичка манифестација со учество
на музички артисти од населбата Ново Лисиче и
Аеродром.
Постојат одредени измени во однос на видот на
јавните спортски настани кои се организирани за
лицата со телесен инвалидитет.
Развој на
руралните региони
во Радовиш

Цел: Да се трасира патот кон порамномерен
развој на руралниот регион во Радовиш и истиот
да се отвори што повеќе кон општеството и да се
интегрира во него, особено да се трасира патот на
децата и младите со главен акцент на женските
деца.
Активности:
- Подготвителни активности, медиумска
презентација во локалните гласила и
организирање на мини коктел средби со
локалното население
- Подготовка на материјали и борошури
- Распоред на активности за едукација на
слушателите – децата и родителите (на тема:
пристап до институциите, заштита од
несовесни службеници и др.)
- Научно истражување со издавање,
публикување на каталот со бројки и состојби
од регионот
- Собирање на материјал за публикување

- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал. 18.300,00
- Други директни трошоци 28.800,00
- Индиректни трошоци....... 34.800,00
- Специфични трошоци..... 116.000,00
Вкупно............................................ 299.900,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 124.000,00
- Патни трошоци..................... 31.400,00
- Опрема....................................... 15.000,00
- Канцелариски материјал.. 15.000,00
- Други директни трошоци 2.575,00
- Индиректни трошоци...... 28.607,00
- Специфични трошоци...... 84.132,00
Вкупно............................................. 300.714,00
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Здружение
Романо Вас Ромска рака
Скопје

Образование - клуч
на вистината

Здружение на
граѓани „Визион

Зајакнување на
капацитетите кај

Организирање на заедничка манифестација,
мешан етнички концерт и доделување на
благодарници за учество во проектот.
Во Завршниот извештај на проектот не е
наведено дали имало медиумска презентација
на проектот и дали се приготвени брошури и
каталог со бројки и состојби од регионот.
Цел: Да се подигне свеста за важноста на
образованието кај Ромите, да се промовира
концептот на дополнителното усовршување во
образованието преку концептот на доживотно
учење и усовршување, обуки и тренинзи и да се
нагласи нивната потреба во процесот на
транзиција од обрановните институции до
идното вработување.
Активности:
Организирање на 3 сета на обуки (секоја по 2
дена) на 20 млади Роми на возраст од 18-30
години со минимум завршено средно
образование или се во завршна година од
средното образование, на следните теми:
- Вештини преку кои самите лица ќе можат да
се откријат себе си соодветно за курс
согласно нивните знаења и вешнити
- Вештини за пишување на CV и Мотивациско
писмо, симулација на интервју за работа
- Комуникациски вештини и вештини за
презентирање.
Наместо планираните три обуки одржани се три
емисии.
Цел: Заштита на животната средина преку
подигање и унапредување на јавната свест за

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 169.999,00
- Патни трошоци..................... 4.830,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 3.999,00
- Индиректни трошоци....... 21.521,00
- Специфични трошоци...... 99.452,00
Вкупно............................................ 299.801,00

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00
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Вел“
Струга

38

Здружение
„Јосиф Багери“
Тетово

младите за
заштита и
унапредување на
животната
средина

Со поголема
интеграција на
Албанци во
образовниот
систем, пораст на
животниот
стандард и

нејзиното значење.
Активности:
- Организирање трибини, семинари,
работилници, стручни предавања
- Постојано информирање на жителите со
активности поврзани со животната средина
- Формирање на база на податоци за
еколошките проблеми и начин на ниво
решавање
- Спроведување на јавна анкета во сите
основни училишта од поранешната општина
Делогожда, с.Корошишта, с.Ливада, с.Жепин
- Поставување на дисплеи на јавни места
- Поставување на инфо-сандаче
- Информирање на јавноста за активностите,
преку флаери, лифлети, постери и
др.информативен материја
- Постаување накутија со коментари пред ЈП
Водовод
- Едукација на најмладата популација преку
голем број на активности, кампањи и проекти
со цел заштита на животната средина
- Едукативни предавања со ученици и граѓани
на отворено (во природа) за животната
средина.
Цел: Подигање на свеста на родителите за
образованието на нивните деца со цел за редовна
посетеност и успех во училиштето на учениците
Албанци и одржување на партнерство меѓу
училиштето и заедницата со јакнење на
образовниот триаголник ученик-наставникродител.

Структура на расходи:
- Вработени................................. 106.000,00
- Патни трошоци..................... 12.000,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал.. 6.100,00
- Други директни трошоци. 2.000,00
- Индиректни трошоци....... 15.000,00
- Специфични трошоци....... 158.900,00
- Вкупно....................................... 300.000,00
Вкупната вредност на проектот е
328.150,00
денари,
од
кои
организацијата
учествува
со
28.150,00 денари.

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 164.400,00
- Патни трошоци.................... 10.000,00
- Опрема...........................................
0,00
- Канцелариски материјал 16.000,00
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поквалитетно
живеење
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40

Здружение за
култура и
уметност
ТРАДИТА
Тетово

Заедно кон
афирмација на
културниот
диверзитет

Здружение
Мултикултура
Тетово

Младински
иницијативи во
средното
образование

Активности:
Едукација и особременување на родителите
Албанци преку спроведување на работилница за:
- Комуникација и разрешување на конфликти
- Превенција и заштита на учениците
- Базична едукација на родителите за
оспособување за семејно воспитување
- Планирање на семејството
- Запознавање со тековните новости во
воспитно-образовниот процес
- Учество на родителите Албанци во воспитнообразовниот процес и јакнење на свеста за
волонтерско вклучување и реирање на
училишни активности
Цел: Афирмација на културниот диверзитет на
младите и студентите во Полошкот регион
(Тетово и Гостивар).

Цел: Инволвирање на учениците и студентите во
процесот на донесување на одлуки и соработка
со ученичките и студентските здруженија на
граѓани.
Активности:
- Одржување на презентација на проектот во
средните училишта

- Други директни трошоци 9.600,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци..... 100.000,00
Вкупно............................................ 300.000,00

01.01.30.06.2014

01.01.30.06.2014

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 132.999,00
- Патни трошоци.....................
0,00
- Опрема........................................ 60.890,00
- Канцелариски материјал 21.785,00
- Други директни трошоци
3.378,00
- Индиректни трошоци....... 33.447,00
- Специфични трошоци...... 47.598,00
Вкупно............................................ 300.097,00
Доделени средства:
300.000,00
Структура на расходи:
- Вработени...................................147.606,00
- Патни трошоци....................... 44.570,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал.. 64.024,00
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-

Ангажирање на фасцилитатот за
координација на тимот
- Селектирање и оформување на тим од
средните училишта
- Методологија и дизајн на обука
- Реализација на обука
- Работни состаноци на тимот во училиштето
за подготување на предлози и нивно
доставување до одлучувачката структура во
училиштето
- Кампања
- Изработка и дистрибуција на памфлети во
шесте средни училишта во Тетово.
- ТВ дебатна емисија за резултати и искуства
од проектот.
Наместо телевизиска дебата организирана е
јавна дебата со сите засегнати страни.

-

Други директни трошоци...
0,00
Индиректни трошоци.......
0,00
Специфични трошоци...... 109.170,00
Вкупно.......................................... 365.370,00

Сопствено учество на организацијата:
65 370,00 денари.
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