аст 1: РАЗВИЕН И ОДРЖЛИВ ГРАЃАНСКИ СЕКТОР
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за 2015 година1

1. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2015 година
(„Службен весник на РМ“ бр.198/2014)
2. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година наменети за
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.195/2015)

Здружение/
Фондација

1

Организација
на жени
турчинки од
Македонија
Дерја Скопје

Проект

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

Краток опис на активностите

Цел: Подигање на свеста на граѓаните, посебно
жените од етничките заедници за постоење на
насилство врз жената и потребата од преземање
чекори за решавање на овој проблем преку
имплементирање на Законот за превенција од
семејно насилство.
Активности:
- Формирање на тим од 4 едукатори и 4
лобисти и нивна дводневна обука од страна
на експерт по право, социјална работа и
психологија;

Времетраење на
проектот
1.01.30.06.2016

Буџет
(во денари)

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 116.284,00
- Патни трошоци..................... 18.448,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал. 19.455,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци….... 6.242,00
- Специфични трошоци...... 137.201,00
- Вкупно....................................... 297.630,00
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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 2015 година, бр.42-7281/1, разгледан од Владата на Република Македонија на 71. седница, одржана на 5.10.2016 година

1

-

-

Организирање на прес конференција за
промоција на проектот;
Организирање на 2 трибини/прес
конференции;
Припрема на детален план за реализација на
работилниците;
Селекција на кандидати и интервјуа со
учесниците;
Посети на терен;
Припрема и печатење на 4000 информативни
флаери;
Подготовка на 500 анкетни евалуациони
листови;
Спроведување на 18 работилници на
територијата на општините Чаир и Гази Баба
за запознавање на повеќе од 300 жени од
различни етнички заедници со Законот за
превенција од семејно насилство;
Орагнизирање на тркалезна маса за
сумирање на резултатите и согледувањата
од спроведување на проектот.

Преостанатите 2.370
денари се
искористени за банкарски провизии.
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Културно
уметничко
друштво
„Дримкол“
Вевчани

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

Цел: Зголемување на стапката на раст на
туризмот во насока на зголемен економски развој
на Вевчани, пораст на стандардот на населението,
стапката на вработеност и квалитетот на живот
на локалното население.
Активности:
- Административно техничка подготовка;
- Скенирање на теренот и прибирање на општи
информации;
- Детална анализа и обработка на прибраните
материјали;
- Завршна обработка на материјалите и
подготовка на истите за објавување;
- Прикачување на материјалите на веб
порталот (www.vevchani-info.mk) и
подготовка на материјалите за печатење
(брошура во форма на туристички водич
„Водич низ вевчанското кутурно наследство“,
туристичка мапа и разгледници со мотиви од
туристичките и етно потенцијали на Вевчани,
на македонски и англиски јазик);
- Завршна фаза, промовирање на порталот и
дистрибуција на печатените материјали до
инфо центарот, општинската администрација
и другите партнери на проектот.

1. 12.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 174.443,00
- Патни трошоци................... 3.000,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 60.841,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци..... 61.139,00
Вкупно......................................... 299.423,00
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4

Регионален
центар за
застапување
Делчево

Изработка на
општинска
стратегија за
енергетска
ефикасност на
општина Делчево

Организација
на жените на
Општина Свети
Николе

Зголеми ги своите
вредности –
едуцирај се II

Цел: Изработка на програма за енергетска
ефикасност на општина Делчево за намалување
на трошоците за енергија во општината, пред се
во делот на јавните објекти и јавното
осветлување.
Активности:
- Реализација на 4 работилници на кои
присуствувале од 15 до 20 претставници на
општина Делчево, невладини организации,
училиштата, средношколскиот центар и
детската градинка;
- Дистрибуирање на прашалник до
институциите за потрошувачката на енергија
во последните 3 години;
- Внесување на целокупните информации во
програмата ТРАЦЕ (алатка за добивање на
понатамошни насоки за спроведување на
стратегијата);
- Презентација на финалниот документ
Програма за енергетска ефикасност на
општина Делчево пред претставниците на
единицата на локална самоуправа.
Цел: Придонес кон зајакнување на капацитетите
и стекнување на дополнителни вештини на
младите невработени лица на возраст до 35
години од Република Македонија заради
поголема конкурентност на пазарот на трудот.
Активности:
- Изработка на соопштенија и апликација за
пријавување;
- Формирање на целни групи;
- Контакти со едукаторите за организирање на

12.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 46.666,00
- Патни трошоци.................... 12.500,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал 11.700,00
- Други директни трошоци.. 16.704,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци..... 213.200,00
Вкупно......................................... 300.770,00

1.02.31.05.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................. 84.443,00
- Патни трошоци................... 169.500,00
- Опрема...................................
0,00
- Канцелариски материјал...
0,00
- Други директни трошоци.. 4.643,00
- Индиректни трошоци......
4.325,00
- Специфични трошоци...... 37.413,00
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Здружение на
Власите на
општина
Гевгелија
Мегленија
Гевгелија

Хума - повик од
нашите предци
Калдрма I дел

работилниците;
- Подготовка и печатење на едукативен
материјал;
- Набавка на дидактички материјал за
реализирање на работилниците и обуките;
- Оддржување на две тродневни обуки со по 20
учесници (млади невработени лица на
возраст од 18 до 35 години) за изработка на
кратка биографија, пишување на
мотивационо писмо, подготовка за утервју за
работа и интернет пребарувања за можности
за вработување, како и за изработка на
бизнис план;
- Изработка и печатење на сертификати;
- Медиумско покривање на проектните
активности;
Обработка на евалуционите листи.
Цел: Промивирање на локалитетот село Хума
како туристичка дестинација за развој на селскопланински туризам и привлекување на поголем
број на посетители.
Активности:
- Запознавање на надлежните лица од
населените места со целта на проектот;
- Собирање на материјали и подготовки за
изготвување на информатор;
- Изработка на покани, флаери и рекламен
материјал;
- Покани до локалните власти и институции и
нивно информирање за активностите;
- Поравнување на подлога, поставување на
изравнителен слој песок-чакал;

Вкупно........................................ 300.324,00

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 60.000,00
- Патни трошоци...................
0,00
- Опрема.............................................
0,00
- Канцелариски материјал..
0,00
- Други директни трошоци.
0,00
- Индиректни трошоци........
0,00
- Специфични трошоци..... 246.074,00
- Вкупно....................................... 306.074,00
Сопствено учество на организациата:
6.074,00 ден.
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Здружение на
граѓани за
култура и
уметност АНБлок Скопје

Културната
разноликост –
фактор за развој

Поставување на пластични Ф300 со L=6m за
одведување на атмосферска вода под
коловозот бр. 6*6;
- Ископ на земја 3 категорија со дотерување на
риголавање канаква и бетонирање на истата
со МБ20;
- Набавка, транспорт и поставување на кршен
камен на слој од песок;
- Пополнување на фугите со песок и цементен
малтер.
Цел: Почитување и промовирање на културните
разноликости како фактор за развој на
општеството.
Активности:
- Писмено поканување и информирање на
учесниците;
- Одбележување на почетокот на
имплементирањето на проектот и
презентација на активностите од истиот;
- Организирање на четири социолошки
работилници;
- Организирање на трибина ,,Културната
разноликост – фактор за развој“, преку
презентирање на културните обележја и
наследства на етничките групи во Република
Македонија, Франција, Хрватска и Полска, со
посебен акцент на обичаите и носиите,
слушање македонски, српски, влашки,
турски, албански, ромски, босански,
француски, хрватски и полски песни, како и
танцување по ритамот на нивната мелодија;
- Организирање на работилница без граници,

23.11.2015 23.02.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 66.667,00
- Патни трошоци..................... 210.181,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал..
0,00
- Други директни трошоци.. 3.986,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци...
19.180,00
Вкупно........................................... 300.014,00
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Здружение
Мултикултура
Тетово

Денови на
различности

за изработка на уметнички дела и
ракотворби;
- Формирање на комисија одбрана од самите
учесници одговорна за доделување на
награди;
- Подготвување на изложба на изработените
експонати, од продажен карактер, во траење
од два дена;
- Организирање на изложбата насловена
,,Културната разноликост – фактор за развој“
во Домот на културата „Наум Наумовски
Борче“ во Крушево, како и врачување на
благодарници за поддржувачите на
проектот;
- Продажба на експонатите;
- Посета на културно-историските споменици
во Крушево;
- Пополнување на евалуациони листи.
Цел: Инволвирање на учениците во културни
активности и соработка со ученичките и
студентските здруженија на граѓани.
Активности:
- Одржување на презентација на проектот во
средните училишта во Тетово (Ѓоце
Стојчески, Моша Пијаде, Никола Штејн, 8ми
Септември и 7ми Март);
- Ангажирање на фасилитатор за
координација на тимот;
- Селектирање и оформување на тимот од
средните училишта во Тетово и вклучување
на 80 ученици од различни етнички заедници
во активности за промовирање на

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.............................. 97.000,00
- Патни трошоци.................... 86.753,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал...57.008,00
- Други директни трошоци. 1.124,00
- Индиректни трошоци...........
0,00
- Специфични трошоци.......... 58.115,00
Вкупно........................................ 300.000,00
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Здружение за
заштита и
развој на
руралните
простори Извор
Кичево

Заштита на
природните
ресурси по делот
од трасата на
Коридорот 8
КичевоТребениште

мултикултурализам;
- Методологија и дизајн на обука за
мултикултурализам;
- Реализација на обука за мултикултурализам
за 30 ученици за надминување на предрасуди
и стереотипи и разрешување на конфликти;
- Работни состаноци на тимот во училиштето
за подготвување на активности за денови на
различности;
- Изработка и дистрибуција на флаери во 5
средни училишта во Тетово;
- Изработка и печатење на билборд во
центарот на градот;
- Посета на различни културни споменици во
градот;
- Изложба на млади таленти за
мултикултурализам;
- Организирање Ден на различности –
централна активност.
Цел: Подигање на свеста за потребата од
управување, како и неопходноста од заштита на
природната средина преку документирање,
анализирање и фотографирање на сите значајни
локации, природни реткости, простори и
потенцијали, со цел нивно користење во
понатамошни истражувања.
Активности:
- Подготвителни активности;
- Избор и припрема на тимот за работа;
- Елаборација на локации и мотиви (реки:
Треска, Студенчица, Сатеска, био коридори:
Треска (Подвис), Илинска Планина Стогово и

1.01.30.06.2016

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....... 27.000,00
- Специфични трошоци....... 45.000,00
Вкупно...........................................300.000,00
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Ансамбл на
народни
инструменти и
песни Стефче
Стојковски
Скопје

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

Здружение
Извор Кичево

Промоција и
одржлив развој на
локалитетот
Куклица

населени места во општините Кичево,
Дебарца и Охрид, црква „Св.Петар и Павле“,
манастир „Св.Богородица Пречиста“ и
тврдина Китино Кале);
- Реализација на терен;
- Научна обработка;
- Припрема за презентација;
- Завршни активности и промоција.
Цел: Трајна заштита, зачувување, негување и
афирмирање на македонската изворна музика,
побудување љубов и интерес кон истата и
мотивирање на младите за негување и
пренесување на музичката традиција.
Активности:
- Собирање и запис на музичкиот материјал;
- Средување, евидентирање, селектирање,
документирање, аранжирање и
мелографирање на музичкиот материјал;
- Одржување на музички проби и подготовка
на музичкиот материјал за снимање во
студио;
- Снимање, миксање и мастеризирање на
музичкиот материјал;
- Фотографирање и изработка на дигитални
фотографии;
- Презентации на песните и ората од овој
проект.
Цел: Создавање услови за унапредување,
промоција и одржливо користење на локалитетот
„Камени кукли“ – Куклица.
Активности:

1.10.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 67.983,00
- Патни трошоци..................... 35.000,00
- Опрема..........................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци. 21.516,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 198.170,00
- Вкупно........................................ 322.669,00
Сопствено учество на
организацијата: 22.669,00 ден.

12.11.2015 30.06.2016

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

300.000,00

21.000,00
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Здружение за
негување на
традиционални
те вредности
Аманет – добра
мисла Битола

Македонија,
традиција, обичаи!

Изработка на разгледници (2000 примероци);
Изработка на брошури (1000 примероци);
Изработка на флаери (1000 примероци);
Изработка на ЦД-диск (1000 примероци);
Изработка на веб страница;
Изработка и поставување на информативно
пано;
- Презентација на проектот.
Цел: Зголемување на интересот на граѓаните за
креирање на семеен живот и негување на
семејните вредности, преку организирање на
активности од различен карактер, помоција
преку медиуми, трибини и непосреден пристап со
целната група.
Активности:
- Посета на урбани и рурални заедници на
членовите на ЗГ Аманет заедно со
претседателите на урбаните и руралните
заедници;
- Спроведување на трибини и информативни
сесии со граѓаните во Битола и во селата,
Крклино, Цапари, Брусник и други во
битолскиот регион и во општините Новаци,
Могила, Кукуречани, Демир Хисар и Ресен,
како општини кои гравитираат околу Битола;
- Посета на голем број семејства;
- Промовирање на бракот и семејството од
припадници на различни етнички групи;
- Промовирање на семејни вредности кон
најмладите;
- Промовирање на традиционалните
вредности;

- Патни трошоци................
0,00
- Опрема...................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 279.000,00
- Индиректни трошоци....
0,00
- Специфични трошоци...
0,00
Вкупно........................................... 300.000,00
1.12.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 200.000,00
- Патни трошоци.................... 22.490,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци. 20.000,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци....... 102.620,00
- Вкупно......................................... 345.110,00
Сопствено учество на организацијата:
45.110,00 ден.

10

-

12

Здружение за
хуманитарни
активности
„Синергија“
Штип

Со едукација до
поголема
конкурентност
при
вработувањето на
жените

Посети на медиуми (телевизија Орбис,
телевизија Тера, регионални весници, веб
портали и гостување на радио емисија);
- Изработка на брошури и флаери;
- Изработка на веб портал www.amanet.mk.
Цел: Стимулирање на конкурентноста меѓу 30
жени, нивна едукација во 2 нивоа компјутерски
вештини и англиски јазик, согласно нивните
потреби и предзнаења, прилагодени на
моменталните потреби на пазарот на труд, како и
стекнување на вештини за барање работа преку
интерактивни работилници.
Активности:
- Формирање на листа на учеснички (30
невработени жени) како директни корисници
на проектните активности;
- Подготовка и печатење на прирачник за
англиски јазик во 2 нивоа;
- Подготовка и печатење на прирачник за
обука на основни и напредни компјутерски
вештини;
- Подготовка и печатење прирачник за
активно барање работа и пријавување за
работа;
- Реализација на обука на основни и напредни
компјутерски вештини;
- Реализација на обука за почетен и напреден
англиски јазик;
- Реализација на интерактивни обуки за
барање работа и пријавување на работа (2
обуки по 2 дена);
- ТВ промоција на проектните активности од

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 160.800,00
- Патни трошоци...................
0,00
- Опрема......................................... 19.999,00
- Канцелариски материјал
3.600,00
- Други директни трошоци 13.537,00
- Индиректни трошоци...... 48.864,00
- Специфични трошоци..... 53.200,00
Вкупно.......................................... 300.000,00
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Здружение на
лица со
церебрална
парализа Велес

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

Здружение за
социјална и

Здрав совет за
здраво потомство

страна на локален медиум.
Цел: Проектот има за цел да им помогне на
семејствата во кои живеат лица со попреченост
преку обезбедување стручна помош во домашни
услови, подигнување на јавната свест, како и
запознавање на претставниците на јавниот и
приватниот сектор со правата и проблемите на
оваа категорија на граѓани.
Активности:
- Формирање на сервис за домашна посета и
поддршка на семејства на лица со
попреченост;
- Идентификување 30 семејства и
подготвување план за посета;
- Организирање 10 психолошки и социјални
работилници;
- Организирање хуманитарна донаторска
акција;
- Поднесување иницијатива за финансиска
поддршка на семејствата преку
Министерството за труд и социјална
политика;
- Реализација на медиумска кампања;
- Подготвување на документарен филм и
негово промовирање;
- Подготвување на ТВ спот и негово
прикажување;
- Реализирање на две еднодневни екскурзии
во Дојран и Мелница за лица со попреченост
и нивните родители.
Цел: Подобрување на здравствената заштита кај
младите преку зголемување на информираноста

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 180.006,00
- Патни трошоци..................... 22.000,00
- Опрема........................................ 8.000,00
- Канцелариски материјал. 18.000,00
- Други директни трошоци. 16.930,00
- Индиректни трошоци........
0,00
- Специфични трошоци........ 55.430,00
Вкупно............................................ 300.366,00

1.12.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

12

здравствена
заштита
Благородна
мисија Кочани

на граѓаните за сексуалното и репродуктивното
здравје.
Активности:
- Работен состанок со стручните служби од
училиштата за утврдување на активностите
за соработка;
- Дистрибуција на анкетни листови
подготвени од социолози и психолози, до 582
ученика, за утврдување на нивото на знаење
кај младите за сексуалното и
репродуктивното здравје;
- 46 групни предавања со 850 ученици од 8 и 9
одделение од основните училишта и први
клас од средните училишта;
- Реализирање на 4 теренски предавања со цел
да се опфатат повеќе социјални категории, а
пред се младите на возраст од 13 до 15 години;
- Отворено советувалиште за сексуално и
репродуктивно здравје, кое за времетраење
на проектот било посетено од 117 лица;
- Прес конференција на двете локални
телевизии од Кочани, ТВ Кочани и ТВ Канал
8, објава на интернет порталот Комарец, како
и емитување на спот на локалните медиуми
за да се поттикне посетеноста во
советувалиштето;
- Промоција на проектот преку делење на
пропаганден материјал: тетратки – 1000
примероци, флаери – 1000 примероци и
плакати – 140 примероци со логото на
здружението и Владата на Република
Македонија;

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 155.667,00
- Патни трошоци...................... 4.000,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
300,00
- Други директни трошоци 4.580,00
- Индиректни трошоци....... 18.116,00
- Специфични трошоци..... 117.337,00
Вкупно........................................... 300.000,00
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Здружение SOS
Куманово

Граѓани со иста
цел

Спроведување на анкета со 210 ученици за
оценување на резултатите од проектот.
Цел: Иницирање воспоставување ефективен и
ефикасен систем на мрежно работење помеѓу
граѓанските здруженија и локалните медиуми
преку креирање на политики за поддршка на
семејството.
Активности:
Активностите се реализирале во две фази.
Прва фаза:
- Користење на две канцеларии за потребите
на проектот во Куманово во рамките на SOS
Куманово и во Старо Нагоричане;
- Реализирање на истражување во три
општини.;
- Формирање на проектна структура со
вклучување на локален медиум како
партнер;
- Редовни средби и состаноци;
- Спроведување на ТВ анкета;
- Спроведување на теренско истражување
преку анкетирање на граѓаните/младите од
општините вклучени во проектот;
- Медиумска презентација на проектот.
Втора фаза:
- Одржување на ТВ дебата за улогата и
значењето на заедничкото делување помеѓу
граѓанскиот сектор и единиците на
локалната самоуправа;
- Изработка на видео запис;
- Изработка на брошура;
- Организирање 5 работилници за

10.12.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 112.110,00
- Патни трошоци.................... 19.999,00
- Опрема............................................25.000,00
- Канцелариски материјал. 15.035,00
- Други директни трошоци 9.824,00
- Индиректни трошоци....... 16.002,00
- Специфични трошоци....... 102.030,00
Вкупно............................................ 300.000,00
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Центар за
развој на
општеството
Милениум
Врапчиште

Локален
потенцијал како
регионално
богатството

Здружение на
граѓани
Симбиоза Штип

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

детектирање на потребите на целните групи
вклучени во проектот.
Цел: Развивање летен и есенски планински
туризам во Врапчиште, преку промотивна
стратегија на регионот, со постоечките шумски
природни богатства.
Активности:
- Идентификување на работен тим на
проектот;
- Собирање на информации за шумските
плодови во атарот на општина Врапчиште;
- Организирање на две панел сесии – трибини;
- Печатење на информативно-промотивни
материјали (брошура – 1000 примероци,
панфлети – 1000 примероци, плакати - 200
примероци);
- Хостирање и одржување на веб сајт.
Цел: Запознавање на младите од Штип и
Карбинци со културните вредности во својот
регион, да сфатат дека верските слави и обичаи
се дел од културната историја на нивните
животни простори и да ги пренесат културните
вредности на своите врсници и туристите.
Активности:
- Подготовки за изведување на проектот и
избор на цела група;
- Одржување на повеќе работилници во
основните училишта и три работилници во
Националната установа – Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
- Организирање изложба на изработки на
тема: „Верските слави и обичаи фундамент

1.12.2015 31.05.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 162.000,00
- Патни трошоци..................
6.000,00
- Опрема....................................
0,00
- Канцелариски материјал. 18.000,00
- Други директни трошоци. 11.000,00
- Индиректни трошоци....
24.000,00
- Специфични трошоци.... 79.000,00
Вкупно......................................... 300.000,00

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 86.000,00
- Патни трошоци...................... 20.000,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 6.700,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 191.000,00
- Вкупно........................................ 303.700,00
Сопствено учество на организацијата:
3.700,00 ден.
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Здружение за
култура и
екологија
Вевчанска
Традиција
Вевчани

Валавичарството дел од културниот
идентитет на
Вевчани

на живото културно наследство низ детските
очи и раце“;
- Реализација на три еднодневни екскурзии со
посета на повеќе културно историски
локалитети и посета на домови на различни
етнички групи за да се разговара за живото
културно наследство;
- Истражувачки посети на локалитети и
храмови;
- Одржување на работилници за презентирање
на снимениот материјал од екскурзиите;
- Креирање на печатен медиум „Календар на
настаните од живото културно наследство за
Штип и Карбинци“;
- Подготовка за печат и печат на календарот
во 1000 примероци во боја;
- Медиумска евалуација на спроведените
активности;
- Гостување во „Дневна соба“ на локалната ТВ
и презентирање на спроведените активности,
појдовните проблеми и очекуваните
резултати.
Цел: Подигање на нивото на свест и едукација на
општата целна група за потребата од сеопфатно
презентирање и заштита на богатиот етнолошки
материјал, а особено народните занаети и
традиции како што е валавичарството, како негов
највпечатлив дел.
Активности:
- Припремни работи и расчистување на
теренот;
- Градежни работи кои опфаќаат

25.12.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени..............................
0,00
- Патни трошоци................... 30.000,00
- Опрема...........................................
0,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци 5.000,00
- Индиректни трошоци....
0,00
- Специфични трошоци... 265.000,00
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Центар за
детска и
младинска
иницијатива
Виделина
Прилеп

Адекватен
пристап до
изворите со вода и
нивно уредување

реставрирање на веќе постоечките ѕидови
како суштински елемент за финалната
обработка на волнените производи кои се
перат во комплексот на валавиците;
- Столарски работи.
Цел: Обезбедување адекватен пристап до
изворите со вода, нивно уредување и одржување,
како и анимирање на јавноста за значењето на
постојните извори на вода и потребата од
зачувување на истите.
Активности:
- Формирање на координативно тело со
претставници на неколку здруженија,
локалната самоуправа, ЈКП Комуналец и ЈКП
Водовод;
- Прес конференција;
- Снимање на состојбата на природните
ресурси;
- Теренски активности по локалитетите
Вештачко езеро, изворот во близина на
црквата Св.Димитрија с. Селце и манастирот
во с.Оревовец, Паркот на Могилата на
непобедените, месност Чумова чешма и
Паркот на Револуцијата (поставување маси,
клупи, настрешници, корпи за отпадоци,
засадување на дрвца);
- Фотографирање на реконструираните извори
со вода;
- Припрема, печатење и дистрибуција на
флаер за природните извори со вода во
општина Прилеп (600 примероци);
- Промотивна средба во просториите на МКЦ

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

12.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 44.500,00
- Патни трошоци..................... 17.500,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал
6.955,00
- Други директни трошоци 3.085,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци.... 227.400,00
Вкупно......................................... 299.440,00
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Центар за
помош и
интегрирање на
недоволно
развиените и
развиените
подрачја во
граѓанското
општество НВО Центар
Кичево

Промоција на
културното
наследство од
Кичевскиот
регион

Здружение за
истражување и
развој ИТ
Креатив
Битола

Запознај го
Пелистер

“Пет до дванаесет“.
Цел: Запознавање на луѓето со културно
историските споменици и знаменитости кои се
наоѓаат на територијата на општина Кичево и
нивната важност за историјата и културата на
Македонија.
Активности:
- Прибирање на информации за културно
историските споменици и знаменитости на
територијата на општина Кичево;
- Документирање на лице место
(фотографирање);
- Изработка и печатење на брошура (200
примероци);
- Промоција на брошурата во салата на
Советот на општина Кичево, пред
претставници на локалната самоуправа,
музејот и училиштата во општина Кичево.
Цел: Промоција на природните и културните
богатства и развој на туризмот во Пелистерскиот
регион.
Активности:
- Прибирање на фото и видео материјали од
природните и културните богатства,
туристички и угостителски капацитети во
Пелистерскиот регион;
- Дизајнирање, изработка и печатење на
брошури и флаери;
- Дизајнирање и изработка на Веб - страна;
- Изработка и поставувањето на патоказни
знаци од страна на волонтери;
- Одржување на семинари и работилници.

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 140.000,00
- Патни трошоци.................... 24.000,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал.. 18.000,00
- Други директни трошоци 2.400,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 115.600,00
Вкупно............................................ 300.000,00

1.12.201531.05.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 226.130,00
- Патни трошоци...................... 10.000,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал. 24.850,00
- Други директни трошоци.. 2.000,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци......... 37.000,00
Вкупно........................................... 299.980,00
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Здружение
Минерва тим
Свети Николе

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

Цел: Придонес во заштита на културното
наследство во општина Свети Николе
Активности:
- Одржување на почетна прес конференција во
Општина Свети Николе;
- Демонтажа на старите дрвени прозорци и
набавка и поставување на нови прозорци со
заштитни решетки и санација на ѕидните
површини околу прозорците во музејот во
Свети Николе;
- Подготовка на Студија за развој на туризмот.

1.12.2015 15.01.2016

Здружение
Романо Вас Ромска рака
Скопје

Ромски креативен
камп

Цел: Заштита, чување, презентација и
популаризација на нематеријалното културно
богатство преку пренесување на знаења и
вештини по пат на креативни работилници.
Активности:
- Избор на деца на возраст од 10 до 14 години за
учество во креативниот камп;
- Изработка на шаблони од страна на ментори
со чија помош децата ги изработуваа
креациите;
- Реализирани 32 креативни работилници за
изработка на венчиња, корпи, срми за елеци,
како традиционално обележје на ромската
носија;
- Реализирани 12 посети на музеи, театри,
Спомен куќата на Мајка Тереза, културни
споменици, етно село итн.
- Изработен видео запис од креативните
работилници со поддршка од ТВ Шутел.

23.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 30.000,00
- Патни трошоци...................... 3.000,00
- Опрема........................................ 210.000,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци. 63.460,00
- Индиректни трошоци........ 18.000,00
- Специфични трошоци...... 60.000,00
- Вкупно....................................... 384.460,00
Сопствено учество на организацијата:
84.460,00 ден.
Доделени средства:
300.000,00
Структура на расходи:
- Вработени................................. 132,949,00
- Патни трошоци.................... 54.778,00
- Опрема.........................................
0,00
- Канцелариски материјал.
199,00
- Други директни трошоци 16.678,00
- Индиректни трошоци........ 66.400,00
- Специфични трошоци....... 28.620,00
Вкупно............................................. 299.624,00
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Здружение
Извиднички
одред „Димитар
Влахов“ Велес

Младинско
економски
рурален туризам

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

Инклузија преку
спорт

Цел: Промовирање на младинското
самовработување преку искористување на
природните ресурси и подзаборавените стари
занаети во Република Македонија, како и
создавање на одговорност кај младите кои
пристапиле во извидничкото движење.
Активности:
- Медиумска кампања и лобирање преку
медиуми;
- Организирање на првиот камп на тема „Да не
се заборави“;
- Организирање на вториот камп на тема
„Традиционална економија“;
- Организирање на третиот камп на тема
„Собирна економија и исхрана во природа“;
- Организирање на четвртиот камп на тема
„Учиме за бизнисот“;
- Промоција на прирачникот „Логорување“;
- Прес конференција, истакнување на
резултатите и затворање на проектот;
- Завршна емисија на ТВ Канал 21.
Цел: Подобрување на квалитетот на живеење на
лицата со посебни потреби во регионот
Брегалница преку нивно вклучување во јавниот
живот и учество во граѓанското општество според
принципите на еднакви можности и
унапредување на човековите права.
Активности:
- Формирање на регионален тим (4
претставници од локалните власти и 6 од
НВО) и подготовка на содржината на
програмата и стратегија за имплементација

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени...................................
0,00
- Патни трошоци....................... 124.982,00
- Опрема......................................... 34.400,00
- Канцелариски материјал.. 11.510,00
- Други директни трошоци.. 27.550,00
- Индиректни трошоци.......... 37.347,00
- Специфични трошоци........ 64.368,00
Вкупно.............................................. 300.157,00

20.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени............................... 146.664,00
- Патни трошоци..................... 62.910,00
- Опрема...................................... 29.180,00
- Канцелариски материјал 22.590,00
- Други директни трошоци 16.000,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци...... 22.700,00
Вкупно............................................ 300.044,00
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Здружение
Доверба
Куманово

Преку младинско
претприемништво
до рурален развој

на проектот. Редовни средби и состаноци
(консултации);
- Медиумско прикажување и претставување
на настаните од проектните активности;
- Спортски игри- еден ден натпревари
(Делчево, Берово);
- Спортски игри – еден ден натпревари
(Пехчево, Македонска Каменица);
- Медиумска презентација;
- Верификација на меморандумот „Инклузија
преку спорт“ за лица со хендикеп;
- Печатење и дистрибуција на брошура;
- Евалуација.
Цел: Подршка на развојот на регионот на
општините Старо Нагоричане, Ранковце и
Кратово преку стимулирање на
претприемништвото во функција на руралниот
развој.
Активности:
- Избор на учесници врз основа на јавен повик
и подготовка на работилниците;
- Организирање на тридневен семинар во
Куманово за 20 невработени лица за
структура на бизнис план, елементи на
процесот на планирање и можни извори на
финансирање на бизнис планот;
- Организирање на дводневна работилница во
Старо Нагоричане за изработка на бизнис
план;
- Доработка на бизнис плановите и
комуникација помеѓу учесниците и
менторите;

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 89.500,00
- Патни трошоци...................... 147.700,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал.. 3.000,00
- Други директни трошоци. 12.000,00
- Индиректни трошоци........ 6.000,00
- Специфични трошоци....... 41.800,00
Вкупно............................................. 300.000,00
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Здружение за
артикулација
на младински
интерес Форум
за авангардна
креативност
ФАК Прилеп

Adventure Tourism
Office

Презентирање на сработеното во општина
Куманово;
- Изработка и дистрибуција на 500 брошури
„Преку младинско претприемништво до
рурален развој“.
Цел: Промоција на Прилеп како центар за
активен туризам во Република Македонија кој ќе
ги задоволи барањата на потенцијалните туристи
од земјата и од странство преку привлекување на
инвестиции, развој на потребната
инфраструктура, збогатување на туристичката
понуда и јакнење на човечките ресурси.
Активности:
- Формирање на работен тим;
- Организација на семинар во Крушево во
присутство на градоначалниците од
регионот, спортски федерации и здруженија,
донатори и поддржувачи на спортски
активности, хотелиери, превозници и
претставници на општините Прилеп и
Крушево;
- Обука на волонтер;
- Дизајн и печатење на брошура и
разгледници;
- Дизајн и одржување на веб страна
www.prilepinfo.mk;
- Отварање и промоција на Центарот за
активен туризам;
- Посета и презентација на брошурата на
Балканската конференција за активен
туризам во Охрид.

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 124.444,00
- Патни трошоци...................... 30.000,00
- Опрема........................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци. 14.975,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци...... 141.840,00
- Вкупно........................................... 311.259,00
Сопствено учество на организацијата:
11.259,00 ден.
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29

Здружение за
соработка и
развој АМГ
Преспа Скопје

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

Детски
парламент на
Македонија за
Штип и
Карбинци
Штип

Препознај ги,
афирмирај ги и
практикувај ги
македонските
производи

Цел: Зголемување на туристичката понуда преку
размена на искуства, обуки, како и преку
изработка на веб страна на која ќе може
бесплатно да се претставуваат понудите и
капацитетите на туристичките работници.
Активности:
- Изработка на веб страна
(www.visitprespa.com) за туристичките
капацитети од Преспанскиот регион и
ангажирање на лице со договор на дело за
нејзино одржување;
- Одржување на еднодневна обука во Ресен за
воведување на светски трендови во понудите
на локалните туристички работници (30
учесници);
- Изработка на летоци и брошури за
запознавање на туристичките работници со
веб страната.
Цел: Зголемување на побарувачката и
потрошувачката на македонските производи,
преку подигнување на свеста кај најмладите
потрошувачи и воопшто кај граѓаните, за користа
од зголемената потрошувачка на македонски
производи.
Активности:
- Работа на терен (посета на поголемите
маркети во Штип, с.Карбинци и Злетово и
снимање на македонските производи);
- Ревизија на направените снимки;
- Компјутерска подготовка и техничка
обработка на 3000 флаери и 2200 брошури;
- Растурање на печатениот материјал на

1.10.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 90.000,00
- Патни трошоци.................... 59.559,00
- Опрема......................................
0,00
- Канцелариски материјал..
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци.... 151.750,00
- Вкупно...................................... 301.309,00
Сопствено учество на организацијата:
1.309,00 ден.

01.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 108.000,00
- Патни трошоци..................... 10.000,00
- Опрема....................................... 30.000,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 9.999,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци..... 139.655,00
Вкупно............................................ 297.654,00
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Здружение
Центар за
демократски
развој и
интеграција
Визија – ЕУ
Дебар

Младински
мултиетнички
иницијативи

најфрекфентните места во Штип, с.
Карбинци и Злетово (на пазарите, пред
продавниците и слично);
- Медиумска евалуација на проектот.
Цел: Обезбедување услови за надминување на
предрасудите кај младите преку организирање на
едукативни работилници за запознавање на
културните вредности и градење на успешен
соживот, толеранција и доверба.
Активности:
- Формирање на тим за имплементација на
проект;
- Медиумска презентација на целите и
активностите на проектот на локалните
телевизии и интернет порали;
- Избор на лица кои ќе учествуваат во
активностите на проектот;
- Одржување на работилници за 80 млади
лица од различна етничка припадност и на
возраст од 18 до 25 години на теми:
„Запознавање со културата и традицијата на
албанската, македонската, ромската и
турската заедница“, „Изучување на
македонски, ромски, труски и албански ора,
песни и обичаи“, „Запознавање со
традиционалната облека на македонската,
албанската, турската и ромската заедница“,
„Запознавање со техники и вештини како и
позитивни искуства од други региони за
градење на соживот, толеранција и доверба
меѓу младите од македонска, албанска,
ромска и турска етничка заедница“;

1.12.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 118.798,00
- Патни трошоци...................... 20.000,00
- Опрема.......................................... 24.900,00
- Канцелариски материјал 30.000,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци...... 106.951,00
Вкупно........................................... 300.649,00
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Здружение за
култура и
фолклор
Фолклорен
ансамбл
Кочани

Центар за таленти

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

Културниот
идентитет на
Македонците по
потекло од
Егејскиот дел на
Македонија како
фактор за јакнење
на довербата и

Заеднички хепенинг за соживот, толеранција
и доверба „Младински мултиетнички
иницијативи“;
- Печатење на публикација во 1000 примероци;
- Мониторинг и евалуација, преку
дистрибуција на 2000 прашалници до
граѓаните на општина Дебар.
Цел: Подобрување на културното надоградување
кај младите и децата во Општина Кочани.
Активности:
- Реализирана балетско-драмска претстава
,,Децата од Недојдија“ со учество на 33
членови на возраст од 4 до 18 години;
- Претставата била изведена на ,,Денс фест“ во
Скопје организиран од страна на РИЦ
(Рисимкин истражувачки центар), а во
втората половина на 2016 година планирано е
гостување во Виница, Штип, Прилеп,
Пробиштип, Радовиш и Скопје.

Цел: Афирмација на етничкиот, јазичниот,
културниот, верскиот и историскиот идентитет,
континуитет, наследство и простор на
Македонците од Егејскиот дел на Македонија.
Активности:
- Концерт одржан на 25.12.2015 година во
Пазар (Јаница) во Република Грција;
- Единаесетти традиционален концерт „Песни

1.11.2015 30.06.2016

12.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 177.202,00
- Патни трошоци.................... 16.860,00
- Опрема........................................ 54.797,00
- Канцелариски материјал.. 12.000,00
- Други директни трошоци.. 12.310,00
- Индиректни трошоци........
0,00
- Специфични трошоци....... 18.850,00
Вкупно............................................ 292.019,00
Преостанатите 7.981 денари се
наменети за телефонски сметки и
печатење на флаери за уписи во
учебната 2016/2017 во „Центарот за
таленти“, формиран преку овој
проект.
Доделени средства:
300.000,00
Структура на расходи:
- Вработени..................................
0,00
- Патни трошоци...................... 402.412,00
- Опрема......................................... 28.710,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 22.265,00
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Скопје

коегзистенцијата
меѓу
македонскиот и
грчкиот народ и
нивните држави
Македонија и
Грција.

Здружение за
европска
интеграција
Европска
гледна точка
Битола

Граѓаните и
Европската Унија

и ора од Егејот“;
- Концерт на музичката група „Љубојна“;
- Премиера „Сведоци – Австралија“ во
кинотека на Македонија;
- Одбележани 112 години од смртта на Гоце
Делчев;
- Чествување за децата бегалци од граѓанската
војна во Грција ;
- Традиционален концерт „Песни и ора од
Егејот 2015“;
- 111 години од раѓањето на Андреј Чипов;
- 141 години од раѓањето на Крсте Петков
Мисирков;
- Осветена Македонска црква „Свети Цар
Константин и Света Царица Елена;
- Македонска Вечер Егеј;
- Осма Загоричанска Вечер.
Цел: Информирање на граѓаните и урбаните
заедници за политиките на Европската унија,
обезбедување на услови за партиципативна
вклученост на граѓанските организации од
Пелагонискиот регион за креирање на локалните
стратегии и зајакнување на партиципативната
демократија на локално ниво.
Активности:
- Врсничка едукација – вклучување на
младите, средношколците и студентите во
едукација за политиките на ЕУ;
- Организирање на трибини за информирање
на граѓаните на следните теми:
- Кратки информации за ЕУ, правата и
обврските на Република Македонија како

- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци..... 12.000,00
- Вкупно........................................ 465.387,00
Сопствено учество на организацијата:
165.387,00 ден.

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................. 171.000,00
- Патни трошоци.................... 30.000,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци. 1.500,00
- Индиректни трошоци...... 46.500,00
- Специфични трошоци..... 51.000,00
Вкупно.......................................... 300.000,00
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Здружение на
граѓани
политички
прогонувани,
затворани и
осудувани за
идените на
самобитноста
на
македонскиот
народ и
неговата

Продолжување на
активностите на
јакнење на
владеењето на
правото за
потребите на
граѓаните
прогонувани,
затворани и
осудувани за
самобитноста на
македонскиот

земја членка на Европската Унија;
- Развојот на институциите во Република
Македонија во процесот на усогласување
на ЕУ законодавствата за искористување
на ИПА фондовите;
- Користа од поделбата на територијата на
Република Македонија во осум плански
региони и нивната улога за развојот на
општините;
- Што е ИПА – и нејзините пет компоненти;
- Финансирање на ИПА – компонента,
имплементација на финансиските
средства, мониторинг и евалуација;
- Пример како се пополнува ИПА
апликација;
- Вклучени страни во ИПА (Општина,
Плански регион, Јавни институции и
граѓански здруженија);
- Пишување на завршна брошура со
впечатоци и заклучоци од трибините.
Цел: Остварување на основните уставни и
посебните социјални права на прогонуваните и
затвораните лица за идеите на самобитноста на
Македонскиот народ и неговата државност, како
и членовите на нивните семејства.
Активности:
- Продолжување на активностите за
имплементација на Законот за политичките
затвореници;
- Активности околу подготвување на Законот
за рехабилитација на политичките
затвореници и нивните семејства.

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени..............................
0,00
- Патни трошоци.................... 225.223,00
- Опрема....................................
0,00
- Канцелариски материјал
8.709,00
- Други директни трошоци 66.068,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци....
0,00
Вкупно.......................................... 300.000,00
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државност
Скопје

35
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Здружение за
развој на
ромската
заедница
СУМНАЛ
Скопје

Здружение за
волонтеризам
Волонтерски
Центар Скопје

народ од 1945 1990 год. и
негување на
придобивките од
нивното делување
Со добра
информација кон
решение

Преку магазин до
развој на
информатичкокомуникациски
вештини кај
младите

Цел: Зајакнување на капацитетите на младите
Роми преку примена на информатичкокомуникациските технологии
Активности:
- Избор на заинтересирани кандидати за
учество во обуките за информатичкокомуникациските технологии;
- Реализирање на 8 обуки за компјутерски
програми (по 2 еднодневни обуки месечно во
траење од 4 часа), за 10 млади Роми во
општина Чаир на возраст од 14 до 18 години;
- Изработка на билтен од страна на обучените
млади за споведените активности во текот на
обуките;
- Графички дизајн и подготовка за печатење
на билтенот;
- Промоција на билтенот „Со добра
информација кон решение“.
Цел: Поттикнување на свеста кај младите за
постојан професионален и личен развој во
областа на информатичко – комуникациските
вештини, преку овозможување пристап до
информации од магазинот ВОИСЕС,
овозможување обуки од областа на онлајн
новинарството и овозможување практична
работа за лица кои сакаат да стекнат искуство
како преведувачи, графички дизајнери, уредници

1.01.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 192.000,00
- Патни трошоци....................
5.000,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал 18.000,00
- Други директни трошоци 7.200,00
- Индиректни трошоци.......
0,00
- Специфични трошоци........ 77.800,00
Вкупно............................................ 300.000,00

15.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени................................ 76.760,00
- Патни трошоци...................... 90.390,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал. 15.181,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци......... 18.196,00
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Фондација за
негување на
македонското
културно
наследство
МАКЕДОНИКА
Скопје

Бесплатни
лектири за
основно и средно
образование

на магазин, лектори, монтажери на слика, аудио и
видео.
Активности:
- Обука на 3 групи млади лица од страна на
професионален тим обучувачи од
Волонтерски центар Скопје (ВЦС) и нивна
практична работа под надзор на стручни
лица од ВЦС за надградба на магазинот
ВОИСЕС
- (http://issuu.com/vcsvoices/docs/voices_febru
ary_ge4d2257298cd4) и новата веб страна
креирана од волонтерите и учесници
https://voiceskopje.org/
Цел: Придонес во формирањето на дигитално
образовано општество преку објавување на
бесплатни лектири и поттикнување на читањето
на книги кај учениците, со што ќе се овозможи и
промовирање на македонскиот јазик во земјата и
во светот.
Активности:
- Избор на 30 лектири за основно и средно
образование од македонски и странски
автори, согласно програмата на Бирото за
развој на образованието;
- Превод на 5 лектири од англиски јазик;
- Пречукување на делата во посебен софтвер,
литературна и јазична коректура и редалтура
на текстовите;
- Објавување на е-лектирите на сајтот на
Фондацијата www.makedonika.mk за да биде
достапни преку компјутер, таблет и
смартфон.

- Специфични трошоци....... 100.296,00
Вкупно............................................ 300.823,00

12.11.2015 30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени..............................
0,00
- Патни трошоци...................
0,00
- Опрема.....................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци
0,00
- Индиректни трошоци.....
0,00
- Специфични трошоци..... 300.000,00
Вкупно........................................... 300.000,00
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Здружение на
креативни
индивидуалци
Нов Блесок
Битола

Преку еднакви
можности и
почитување на
човековите права
до општество без
криминал и
корупција

Здружение за
култура и

Промоција на
заедничките

Цел: Подигање на јавната свест за почитување на
човековите права и слободи, како и
овозможување на еднакви можности на сите
граѓани на Република Македонија, а со тоа и
придонес кон општество без дискриминација.
Активности:
- Консултативни средби со претставници на
општините Битола, Могила, Новаци, Демир
Хисар и Ресен и јавните претпријатија кои се
под ингеренции на овие општини;
- Консултативни средби со Комисиите за
еднакви можности при петте општини;
- Избор на учесници на работилниците;
- Подготовка на информативни – едукативни
флаери;
- Подготовка на материјалите на
работилниците;
- Спроведување на пет едукативни
работилници на тема недискриминација и
еднакви можности;
- Изработка и усогласување на план и
програма за еднакви можности при
комисиите на петте општини со помош на
експертите на проектот;
- Шест медиумски претставувања на проектот;
- Подготовка на ТВ џингл за медиумско
претставување на проектот;
- Подготовка и реализација на три 90 минутни
емисии со две реемитувања;
- Евалуација на проектот.
Цел: Унапредување на културните вредности на
Полошкиот регион, со посебен акцент на

1.02.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

Структура на расходи:
- Вработени.................................. 101.333,00
- Патни трошоци...................... 67.970,00
- Опрема......................................... 15.450,00
- Канцелариски материјал.. 21.177,00
- Други директни трошоци.. 19.539,00
- Индиректни трошоци......
0,00
- Специфични трошоци....... 74.465,00
Вкупно............................................. 299.934,00

1.03.30.06.2016

Доделени средства:

300.000,00

30

40

уметност
Традита
Тетово

културни
вредности во
нашето општество

Здружение
ДРИТА АГВ
Гостивар

Учи и сподели
знаење за свој
просперитет и
напредок

афирмација на културниот диверзитет на
регионот.
Активности:
- Изложба од студентите на ликовна уметност
на Факултетот за уметности при Државниот
универзитет во Тетово;
- Книжевна вечер;
- Трибина на тема: „Промоција на заедничките
културни вредности во нашето општество“.
Цел: Зголемување на информираноста на
студентите, преку креирање на веб платформа
како извор на содржини што директно или
индиректно ги засегаат младите.
Активности:
- Формирање на работни тимови;
- Одбирање на дизајн за платформата;
- Дизајнирање на информативно -забавниот
дел на платформата и делот за размена на
материјали;
- Прибирање на информации и тестирање на
информативно забавниот дел и делот за
размена на материјали;
- Активирање на платформата;
- Изработка и пуштање на промотивен
материјал;
- Дизајнирање и активирање на smart phone
апликација;
- Изработка на промотивно видео за делот
размена на материјали;
- Подготвување и одржување на обуки (обука за
кариерен развој на студентите; обука за
охрабрување на младите за започнување на

10.11.2015 30.06.2016

Структура на расходи:
- Вработени.............................. 163.376,00
- Патни трошоци..................
0,00
- Опрема....................................
60.159,00
- Канцелариски материјал.
0,00
- Други директни трошоци
1.810,00
- Индиректни трошоци.........
0,00
- Специфични трошоци........ 74.567,00
Вкупно............................................. 299.912,00
Доделени средства:
300.000,00
Структура на расходи:
- Вработени................................ 126.000,00
- Патни трошоци....................
0,00
- Опрема.......................................
0,00
- Канцелариски материјал
0,00
- Други директни трошоци 12.615,00
- Индиректни трошоци........ 42.000,00
- Специфични трошоци....... 119.300,00
Вкупно.............................................. 299.915,00
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-

сопствен бизнис и две предавања од неколку
бизнисмени од Македонија за нивните
практични искуства);
Промоција на платформата;
Евалуација на проектот.
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