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I. За организацијата
Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ (РЦОР) е непрофитна
организација со седиште во Кратово. Во своето делување освен Кратово ги опфаќа
општините: Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане и Пробиштип, во матичниот
регион, и општините Куманово, Кочани и Делчево, во поширокиот регион на
делување. Во перодот од 2003-2006 година функционира како Центар за поддршка
на НВО, финансиран преку CARDS на Европската Агенција за Реконструкција,
успешно исполнувајќи ја мисијата за зајакнување на граѓанското општество во
регионот.
Од Ноември 2006г. е регистрирано како самостоен правен субјект ЗГ
„Регионален центар за одржлив развој“ кој беше правен, но и морален наследник на
претходната организација и веќе започнатите активности. Во текот на октомври 2010
година, а во согласност со новиот Закон за здруженија и фондации, беше извршена
пререгистрација, при што од Здружение на граѓани се трансформира во Здружение
„Регионален центар за одржлив развој“, и беа направени основните статутарни
прилагодувања.
 Мисија: Мобилизација и одржливо искористување на сите расположиви
ресурси во локалните заедници, за поголем придонес кон социоекономски развој и интеграција на регионот, пред се во сопствени рамки,
а со тоа и полесна и побрза интеграција на Македонија во рамки на евроатлантските асоцијации.
 Визија: Развиен, стабилен и независен цивилен и економски сектор, кој во
соработка со јавните институции и бизнис секторот, непречено ќе делува
кон подобрување на условите за живот во локалната заедница,
подобрување на социо-економската состојба, намалување на процентот
на невработени, подобрување на популационата политика и создавање на
услови за сеопшт локален развој.
 Стратешки цели: Ефективен и стабилен развој на регионот, во кој
дејствуваат ефикасни институции и транспарентна власт, а локалните
заедници преку одржливо искористување на соспствените ресурси да
креираат можност за развој во духот на хармонија, меѓусебен соживот,
толеранција и разбирање.
 Индиректни цели: привлекување на странски капитал и инвестиции,
подобрување на социо-економската состојба на населението, намалување
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на процентот на невработеност и креирање на професионална, ефикасна
и транспарентна власт и локални институции.
 Крајна цел: Создавање на локални заедници во кои на секого ќе му се
пружи можност за изразување на сопствената креативност и потенцијал,
заедници кои ќе претставуваат привлечно место за живеење, работење и
инвестирање, се целосна искористеност на потенцијалите, ставени во
функција на социо-економски раст и развој.
Организацијата е насочена кон поддршка и одржлив развој на локалната
заедница, поголема мобилизација на расположивите ресурси и социо-економско
зајакнување и интеграција на регионот пред се во сопствени рамки, а потоа и
интеграција на Македонија во рамки на ЕУ. Преку различни коалиции и видови на
активности со други организации, се стремиме кон давање на поддршка и придонес
кон сите прогресивни и демократски методи на дејствување во различни сфери на
општественото живеење.
Во исто време ја развиваме соработката помеѓу граѓаните и власта, ја
продлабочуваме воспоставената соработка меѓу заинтересираните страни во
ефективни партнерства и создаваме услови за целосна граѓанска партиципативност
во креирањето локални политики. Во тој контекс даваме максимален придонес во
развојот на заедниците преку создавање одржлив модел кој ќе биде применлив
независно од промената на власта, заснована на стручност, компетентност и
професионална посветеност и независност во сопственото делување.

II. Осврт на состојбата и предизвиците во 2016 година
Изминатата 2016 година за нашата земја беше година на големи
општествени и политички кризи, предвремени парламентарни избори, турбуленции,
народни движења, протести, граѓански активизам но воедно и отпочнување ба хајка
против цивилниот сектор, насловена како десоросоизација на општеството. Како
година на предвремени парламентарни избори кои се одлагаа во неколку наврати за
да се одржат во текот на месец Декември, 2016 ја одбележаа активностите кои беа
во знакот на Шарената револуција, и активностите на Специјалното јавно
обвинителство. Ова беше уште една од годините во кои Македонија не доби покана
за членство во ЕУ, а листата на барања за реформи во сверата на правото,
сузбивањето на корупцијата и департизација на институциите, слободата на
медиумите и почитување на основните човекови права и слободи се прошируваше
со нови барања и услови. Тоа е доволен доказ дека демократските процеси
назадуваат
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На локално ниво продолжи рапидната тенденција на иселување на
населението од сите возрасти од Кратово и регионот во западноевроспките земји во
потрага по подобра егзистенција и стабилност. Покрај ова, со секоја измината
година се повеќе се чувствуваше политичката поделба на населението, што исто
така претставува предизвик за работата во граѓанскиот сектор од општеството.
Бизнис секторот од ден на ден се потешко и потешко се справуваше со
предизвиците за одржување на профитабилност. Невработеноста статистички
опаѓаше но бројот на невработени и затворени фирми од ден на ден растеше.
Минималните примања и борбата за подмирување на основните животни потреби
беше предизвикот со кој се соочуваат се поголем број на семејства. Од тие причини
здружението се одлучи за покренување на законодавна иницијатива за регулирање
на минималната плата и работното време во текстилната и конфекционерската
индустрија.
Ваквите прилики, ондосно предизвици во текот на 2016 година, беа
причина да РЦОР, како организација, земе став и учество, односно дипринос во
насока на коректно решавање и надминување на општествените проблеми, во
согласност со сопствената мисија и визија. Од таа причина, во текот на месец
октомври и ноември 2016 се приклучи на неформалната мрежа „Ние одлучуваме“ и
во рамки на истата зема учество на сите активности кои беа спроведени на локално
и национално ниво.
Во вака неповолна година сепак како организација успеавме да го
зачуваме правецот на делување, трасиран во изминатите десетина години, во
услови кога средствата и помошта до кои може да се дојде, од година на година,
драстично се намалува и е oкарактеризиран со постојан тренд на опаѓање.
Долгогодишното и нескромно резиме на РЦОР беше препознаен од повеќе
органзиции кои преку понуда за партнерство ја укажуваа довербата во работата на
нашата организација. Во таа смисла, РЦОР потпиша неколку нови меморандуми за
соработка.
Во текот на 2016г. се имплементираа неколку проекти во различни
области како што се: невработеноста на младите во Кратово, подобрување на
статусот на месните самоуправи, подобрување на статусот на вработените во
текстилната, кожарската и конфекционерската индустрија, поголема вклученост на
јавноста при креирање на политики на локално ниво, човекови права и слободи,
процес на одлучување, младински активизам, спорт и спортски активности,
граѓански активизам, младински политики, туризам, неформално обраозвание и
организација и учество во поголем број на активности како конференции, обуки,
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информативни настани и средби. Овие иницијативи беа од особен интерес и
значење за целокупната локална заедница и дадоа позитивен импулс на севкупните
случувања и процеси на локално и регионално ниво. Од друга страна поголемата
вклученоста на граѓаните во покренувањето на иницијативи и носењето на одлуки на
локално ниво, е од исклучително значење како за процесот на децентрализација,
така и за севкупните демократски процеси во државата.
Организирањето на локални средби, состаноци, дебати за решавањето на
проблеми од мал обем во локаните заедници, овозможи да се одржи постојаниот
контак со целните групи. Мобилизирањето на различни субјекти и нови човечки
ресурси, како и деталното познавање на состојбите на локално и регионално ниво,
тимската работа, навременото спроведување на активностите, соработката со други
организации и институции, членството во асоцијации и коалиции како и чувство на
вистинските проблеми да се делува во вистинско време ќе биде добра основа за
успех, понатамошно опстојување, раст и развој на организацијата во целина.

III. Реализирани активности во 2016 година
Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ – Кратово во текот на
2016 -та година реализираше многубројни активност во рамки на повеќе проекти, во
кои учествуваше како носител, партнер или соработник. Главни области на работа
беа: спорт, млади и вработување, туризам, јавни набавки, креирање на младински
политики, граѓански активизам, работнички права, право на слобода на изразување
и одлучување и култура.
Во текот на 2016 година, РЦОР ја продолжи воспоставената соработката
Младински Образовен Форум (МОФ) од Скопје, Finance Think, Мировен Корпус
Македонија, Општина Кратово, СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово, Здружение на
Жени „Спектар“ од Кратово, соработка со организации и институции во рамки на ЛАГ
„Осоговски Лисец“, „Младински Сојуз“ – Крушево, интернационалниот филмски
фестивал „Македокс“, „Ајде Македонија“ од Скопје. Во текот на 2016г., РЦОР
оствари неколку нови партнерства и соработки со „Националниот Демократски
Институт“ Скопје и со Здружението „Тивкото мнозинство „Гласно“ од Штип и
„Квантум Прима“ од Кавадарци.
Во продолжение следи краток преглед на активностите реализирани во 2016
година.
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1.Проект: „Анализа на трошоците и придобивките од изградбата на делницата
Демир Капија Смоквица“
Во текот на месец Јануари и Февруари 2016 година, нашето здружение
учествуваше во подготовката на кост–бенефит анализа на државната политика од
областа на инфраструктура, поконкретно анализа за изградбата на делницата од
Коридорот 10 од Демир Капија до Смоквица. Подготовката на оваа анализа се
вршеше во партнерство со здружението „Квантум Прима“ од Кавадарци, а
финасиски менторираноод Finance Think од Скопје и со финасиска поддршка од
Британската Амбасада во Скопје. По извршеното сеопфатно истражување, беше
подготвен официјален документ во кој се претставени податоците поврзани со
трошоците кои се предвидени за целосната имплементација на проектот, како и
бенифитите кои би требало да се појават по градењето и пуштањето во употреба на
оваа автопатска делница. Во исто време финалниот документ ја покажува
оправданоста на овој проект како по македонската економија така и за граѓаните во
целина. Анализата е спроведена на референтен период од 30 години (од 2011 до
2041 години).
2. Проект: „Подршка за вработување на младите во Кратово“
Во текот на 2015 година со финасиска поддршка на МЦЕО од Скопје е
спроведен проектот „Подршка за вработување на младите во Кратово“. При тоа како
приоритетен проблем беше таргетиран невработеноста на младите луѓе. Во
последните десетина години општина Кратово се соочува со рапидно и масовно
иселување на луѓето од сите возрасти, а најмногу младите луѓе, со цел потрага по
стабилно и добро платено работно место. Резултат на оваа тенденција е
намалување на природниот наталитет и запуштени населени места.
Општа цел на проектот е да се забавуви, односно намали на трендот на
миграција на младите преку зголемување на можности за нивно вработување во
Кратово.
Како специфични цели на проектот беа зададени: зголемување на
информираноста на младите за потребите на локалниот пазар на труд, поттикнување
на младите за отпочнување на сопствен мал бизнис во Кратово и вклучување на
младите за креирање на мерки за вработување на младите.
Партнери во имплементацијата беа: Локален совет на млади во Кратово и
Агенција за вработување на Р Макдонија - Подрачна единица Кратово.
За остварување на целите на проектот, спроведени се следните активности:
Истражување з а потребите на пазарот на труд на локално ниво и организирање на
трибина и промоција на документот со резултатите од истражувањето.
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Сл.1 Од трибината за промоција на проектните резултати
3. Kонтрапротести vis-a-vis протести
Слободата на изразување и организирање е една од врвните придобивки и
привилегии на било кое демократско општество. Слободата на сопствена мисла и
изразување е клуч во развојот, неприкосновеноста и независноста на секоја
индивидуа. Преку слободно заземање ставови по определени теми и преку
слободна размена на идеи и информации со другите, луѓето можат подобро да се
разберат самите себе и својата околина. Ова право уште повеќе им ја зголемува
личната сигурност, но и безбедноста и почитта кон државата. Слободата на
изразување промовира и добро владеење, а со тоа што засегнатите лица јавно и
јасно ќе ги искажат својот став и/или негодување со определена одлука на
државните власти, придонесуваат кон јакнење на принципот на добро владеење во
една држава. На тој начин власта станува свесна за одредени проблеми за кои луѓето
бараат од државата одлучна акција и со самото тоа и се дава шанса соодветно
да реагира и да преземе мерки со кои би ги надминала посочените теми
и проблеми.
Во последниве десетина години Македонија е можеби една од ретките
држави во светот, во која на поголемиот број на најавени протести се закажуваат
контрапротести. Во една ваква ситуација кога законските и уставните одредби
дозволуваат организирање и изразување на слободна желба на поединец или
определена група, логично е да се постави дилемата: Дали контрапротестите во
реалниот контекс и ситуација се метода која ги унапрдува или гуши демократските
процеси во едно општество како што е македонското? За таа цел спроведеме јавно
истражување на темата и феноменот на контрапротести преку анкета на која траеше
21 ден, а потоа беа сублимирани и систематизирани добиените податоци и
информации.
Генералните заклучоци од истражувањето се:
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Граѓаните на Република Македонија знаат дека слободата на изразување и
правото на протест се права загарантирани со Уставот. За нив

најпрепознатливи методи на граѓанско дејствување се: протестот (94%),
потпишување петиција (89%), штрајк (81%), референдум (80%), граѓанско
здружување (72%), синдикално организирање (69%) и др. Само 18% од
испитаниците ги препознаваат контрапротестите како демократска форма на
граѓанско дејствување и организирање. Поголемиот дел од граѓаните
поддржуваат и учествуваат на протести. Дури 65% од испитаниците
поддржале или учествувале на неколку протести, 17% учествувале на сите
протести, а 5% учествувале на еден протест.


Граѓаните се поделени околу прашањето дали контрапротестите се законски
дозволени – 54% од испитаниците сметаат дека се дозволени, а 46% дека се
незаконски. Исто така, поголемиот дел од испитаниците – 89% сметаат дека
контрапротестите се организираат од политички причини и дека имаат
скриена заднина, а само 11% сметаат дека тие се организираат од чисти
морални и човечки побуди. Дури 79% од граѓаните сметаат дека не постои
оправданост за контрапротестите, а 75% дека тие ги уназадуваат
демократските процеси.



Поголемиот дел од испитаниците (74%) сметаат дека Македонија е светски
феномен во организирање контрапротести, а дури 88% мислат дека
контрапротестите се користат само за креирање лажна слика за вистината,
дека внесуваат раздор во општеството и дека тие всушност го гушат правото
на протест. Само 12 % од испитаниците сметаат дека контрапротестите се
борба за идеали и цели.

4.Донација на спортска опрема за Тениски клуб Кратово
Во Јули 2016 година Тенискиот клуб Кратово од Кратово, доби донација на
спортска опрема во висина од 1700 долари. Иницијативата беше потикната од Сашо
Јовановски, претседател на Тенискиот клуб од Кратово, а прибирањето на
средставата преку платформата за Crowd funding: GENEROSITY.COM беше спроведено
од страна на Алисон Смит, волонтерка на Мировен Корпус во нашето здружение. Во
текот на неколку месеци (декември 2015 – мај 2016) беа донирани парични средства
со кои се набави тениска опрема и тоа: 21 рекет од различен тип - рекративни,
јуниорски, професионални, 300 топчиња, торби за рекети, корпи за топчиња и
грипови.
Целокупната тениската опрема беше свечено донирана на Тенискиот клуб од
Кратово на 7 јули 2016 г, за која што цел беше одржан пригоден настан на тенискитот
игралиште во Кратово во присуство на 30-ина љубители на тенискиот спорт,
пријатели и медими. Настанот беше посетен и од директорот на Миревен Корпус во
Македонија. По завршувњето на настанот беше организирана мала свеченост во
ресторанот „Кратовски мерак“.
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Сл.2 Настан за донација на спортска опрема на Тенискиоти Клуб од Кратово
5. Проект: Месните и урбаните заедници - основна клетка во процесот на
демократско одлучување
Во перодот од Август 2016 – Март 2017 година нашето здружение го
имплементира проектот „Месните и урбаните заедници - основна клетка во
процесот на демократско одлучување“. Со имплементација на проектот сакаме да
направиме сондажа за нивото на функционирање и поставеност на облиците на
месна самоуправа, но во исто време и обид да се зголеми и подобри степенот на
проактивност и функционалност на месните и урбаните заедници во 5 општини во
североисточниот дел на Р Македонија. Со тоа сакаме да го зголемиме учеството на
граѓаните при носењето на одлуки на локално ниво, но и да се зголеми и подобри
степенот на транспарентно, отчетно и одговорно работење на единиците на локална
самоуправа.
Иницијативата се спроведува во рамки на Североисточниот и источниот
плански регион, во општини со мешана етничка структура и различна големина.
Целна група се 5 ЕЛС и тоа Кратово, Крива Паланка, Пробиштип, Ранковце и Старо
Нагоричане, месните и урбаните заедници во овие општини и жителите на
територијата на овие општини. Како клучни активности кои ќе бидат спроведени се:
1. Истражување за степенот на активитет и поставеност на месните и урбаните
заедницис во 5 општини.
2.Подготовка и дистрибуција на флаер во 10.000 примероци за воочените
состојби и надлежноста и улогата на облиците на месна самоуправа во процесот на
донесување одлуки.
3.Подготовка и дистрибуција на листа на надлежности на облиците на месна
управа во 300 примероци до сите ЕЛС и претседатели месни и урбани заедници.
4.Организирање на 15 промотивни средби во различни месни и урбани одбори.
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5. Организирање на тркалезна маса на тема „Улогата на месните и урбаните
заедници во процесот на носење одлуки“, со учесници од ЕЛС, ЗЕЛС, месни и урбани
заедници/РЦОР, ЕЛС, ЗЕЛС, Медиуми.
6.Подготовка и доставување на еден официјален извештај од спроведените
активности до сите ЕЛС со препораки за подобрување на воочените слабости и
недостатоци во насока на подобрување на меѓусебната соработка и размена на
информации од взаемен интерес.
Основните заклучоци од направеното истражување се:
1. Во овие 5 општини има вкупно 149 МС, од кои 126 се МЗ и 23 се УЗ. Од нив
легитимно раководство има во 18 или само кај 12% што е многу мал процент. Од
овие 149 МС, 63 се активни што е 42% од вкупниот број.
2. Општина Кратово во градскиот реон нема спроведено постапка за територијална
поделба на урбани заедници.
3. Од МЗ во Кратово, во руралните средини, во кои има изберено раководства, сите
се со истечен мандат од поодамна. Истиот случај е и со Општина Старо Нагоричане,
каде мандатот на Советот на МЗ е истечен во текот на 2016 година и е потребно да
се спроведе нова постапка за избор на легитимни раководства.
4. Крива Паланка има направено територијалан поделба со одлука на седница на
Совет одржана на 27.09.2010 година, но нема спроведено постапка за избор на
раководство во МС.
5. Само во Општина Ранковце и Општина Пробиштип има МС кои имаат легитимно
раководство и тоа 4 во Ранковце и 14 во Пробиштип, но тоа е повторно многу низок
процент во однос на вкупниот број на МС.
6. МС во општините кои беа цел на интерес, генерално се во многу мал % активни,
што наведува на фактот дека тие недоволно ги застапуваат интересите на граѓаните.
7. Поголемиот број на МС или воопшто немаат или имаат раководства со истечен
мандат.
8. МС немаат донесено и усвоено Деловник и Програма за својата работа.
9. Соработката и помошта на МЗ од страна на ЕЛС треба да се интензивира и
зголеми.
10. Градоначалниците речиси воопшто не ја користат можноста да им делегираат
одредени надлежности на МС, за што треба да да обезбедат финансиски средства, а
граѓаните треба да покажат поголем интерес и ангажман во нивното секојдневно
функционирање.
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Сл. 3 Симболика на организација на МЗ
6. Законодавна иницијатива „Пристојно работно време и пристојна плата за
вработените во текстилната, конфекционерската и чевларската индустријата“
Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ од Кратово во
соработка со NDI и Здружението „Тивкото мнозинство - Гласно“ од Штип, покрена
законодавна иницијатива под наслов: „За пристојно работно време и соодветен
приход за вработените во текстилната, конфекционерската и чевларската
индустријата“. Имено досегашните информации говорат дека работниците во овие
сектори понекогаш работат и по 70 часа неделно за минимален приход од 7.000 до
9.000 денари. Условите за работа во најголемиот број на погони од оваа област, под
напливот на странски инвестиции и приватен капитал, од ден на ден се се потешки и
неиздржливи. Во услови кога и државата субвенционира за определени работни
позиции и упорно сака да привлече странски капитал врз грбот на работникот,
прагот на сиромаштија, минимални плати, услови за работа и не почитување на
работничките права во оваа сфера не биле никогаш на едно пониско рамниште и
ниво.
Сето ова работникот мора да го издржи под стресни околности, често
малтретирање, понижување и омаловажување за минимални 143 евра месечен
надоместок, во определени случаи на црно, без соодветен социјален и здравствен
надоместок. Само како напомена, според официјални статистички показатели,
Македонија со 143 евра е со најмал просек во регионот на Балканот, зад Косово,
Босна, Албанија, Црна Гора, Хрватска, Србија или Словенија со 600 и Грција каде
минималецот е 683 евра.
Нашата идеја со оваа законодавна иницијатива е да имаме закони и
работодавци кои пред се ќе ги почитуваат работниците, ќе ги унапредуваат
работничките права и корелации, а не само да ги експлоатираат и ги гледаат како
алатка за индивидуално богатење и профитирање. Токму затоа се предвидуваат низа
на измени во законот за работни односи кои предвидуваат: воведување на систем за
електронско отчитување на работното време, поврзување на системот со двете
клучни министерства за Економија и Финансии, ефикасна проверка и моментален
увид на трудовите инспектори, зголемување на паричните казни за евентуално
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непочитување на законските одредби, дефинирање на условите за организирање на
штрајк и зголемување на минималната плата во овие сектори. Со ова се надеваме
дека ќе направиме реално поместување на состојбите во свера на почитување и
подобрување на работничките права, подобрување на семејната, материјална и
социо-економска состојба на поголем број на семејства како и поместување на
прагот на сиромаштија и овозможување на пристојни услови за работа.
7.Запознај го Кратово на велосипед
Проектот „Запознај го Кратово на велосипед“, е проектна идеја која ќе се
реализира во периодот на 2016 и 2017 година, а финансиски е поддржана со
средства од Министерство за економија. Проектот има за цел да се промовира еден
нов и невообичаен во локален контекс, туристички тренд кој може да го промовира
регионот на локално и регионално ниво, да се допринесе во популаризацијата на
културно-историското и природното наследство и да се промовира одржливото
искористување на сите локални ресурси, да се допринесе за економско зајакнување
на регионот, да се зголеми економската бенифит за услужните дејности во свера на
туризмот, да се стимулира индивидуално инвестирање во сместувачки капацитети,
да се инвестира во развој на занаетчиските дејности и подготовка на сувенири, да се
стимулира промоција и искористување на традиционалната храна и рецепти, чистата
и незагадена животна средина, воздужните бањи на околните планински врвови, да
се стимулираат капитални инвестиции во свера на туризмот, а со тоа да се влијае на
запирање на миграциите.
За реализација на проектот ќе се имплементираат следниве активности:
Набавка на велосипеди,
Креирање на туристичка понуда,
Медиумска промоција и
Креирање на асоцијација „Кратовска Културна Алијанса“.
Со средствата од овој грант ќе се набавeни 4 велосипеди од кој еден е
донација од УНИОР Комерц Скопје, и ќе бидат искористени и во функција на
организирање на велосипедските маршути во околината на Кратово. Велосипедите
се ставени на располагање на посетителите со потпишување на реверс за користење.
За секој од нив ќе се води поединечна евиденција за да се направи анализа на
искористеноста и оправданоста на вложените средства.
Во соработка со вклучените лица во тимот но и надворешни соработници,
ќе биде направена понуда од минимум 5 различни велосипедски тури. Истите ќе
бидат прилагодени според локацијата, интересот и тежината на самата релација, во
зависност од возраста и интересот на посетителите. Турите ќе се засноваат на база на
еднодневен, дводневен и тродневен аранжман. Во нив ќе бидат инорпорирани
различни сегменти кои ќе поврзуваат авантуризам, природа, култура, традиција,
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кулинарство, историја, религија, спорт и рекреација, флора, фауна и други области
според интересот на гостите.
Паралелно на овие активности ќе имаме и интензивна медиумска кампања
на локални, регионални и национални печатени и електронски медиуми со
тенденција
да
се
оформи
специјализиран
сајт
за
оваа
намена
www.osogovobiketurizm.mk Понудите кои ќе бидат креирани освен преку медиумска
афирмација, ќе бидат доставени до поголемите туристички агенции во државата и
регионот и ќе бидат направени линкови со сродни организации на балканот. За нив
ќе се подготват и 3 соодветни промотивни материјали со мапи и водичи на
македонски и англиски јазик. За таа цел во различни фази од имплементација на
проктот ќе се врши медиумска промоција со тематски изјави, прес конференции или
соопштенија, кои ќе ја следат динамиката на имплементацијата на проектните
активности.

Сл. 4 Промотивен постер
Во следната фаза, поради сериозниот и систематски пристап и
унапредување на започнатиот процес, а во отсуство на такво или слично тело, ќе се
пристапи кон оформување на неформална Асоција Кратовска културна алијанса. За
почеток тоа ќе биде тело од 8-10 различни правни субјекти кои се занимаваат или
работат во сверата на промоција на туризмот на овие подрачја, со интенција во
следниот период да се проширува со нови заинтересирани поединци или
организации кои би работеле на опстојување, подобрување и унапредување на
туристичката понуда.
8. Кампања „Ние Одлучуваме“
Регионален центар за одржлив развој зеде активно учество во кампањата
„Ние одлучуваме“ која се спроведе во периодот на месец октомври и ноември пре
Предвремените парламентарни избори 2016 година.
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Граѓанската акција имаше за цел да ги зајакне демократските капацитети во
општеството преку директен пристап и дискусија со граѓаните. Акцијата следува
после договорот за разрешување на политичката криза од Пржино, а претходи на
предизборниот период кој се очекува да се случи во април 2016 година. Граѓанскиот
ангажман во овој период на демократско пасивизирање на општеството е неопходен
за да се врати довербата меѓу жителите на градовите и селата во државата.
Активноста се спроведуваше во неколку фази при што основна цел е да се
сведат на минимум сите неправилности и злоупотреби на гласачкото тело за
предвремените парламентарни избори на 11 Декември оваа година. Кампањата се
спроведуваше преку издавање и дистрибуција на 3 броја на печатен весник, поделба
на промотивни материјали, поставување на инсталации на определени прометни
локации во урбаните подрачја, непосреден контакт со гласачите, кампања на
социјалните мрежи како и отворање на бесплатна телефонска линија за пријавување
на изборни нерегуларности и злоупотреба на гласачкото право на 0800 88888. Во
кампањата се вклучени над 200 активнисти од различни невладини организации.
Нашата организација беше задолжена за спроведување на активностите во
три општини и тоа Крива Паланка, Кратово и Пробиштип со вкупно 5 активисти и
поголем број на волонтери кои ги помогнаа активностите.
Примарни целни групи:
 Граѓани на возраст од 25 до 50 години (граѓани кои го комплетирале своето
образование, работат или бараат работа, се наоѓаат пред предизвик дали да
се ангажираат за подобро утре, дали да попуштат пред државната
машинерија или да ја напуштат државата, граѓани кои можат да влијаат врз
своите родители-пензионери и врз помладите генерации)

Сл.5 Официјално лого на кампањата
Секундарни целни групи:
 Граѓани на воразст од 18 до 25 години (млади, студенти, во образовен процес
или во потрага по работа)
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Граѓани на возраст од 50 до 75 години (возрасни, сведоци на различни
политички времиња, инертни по однос на потребата од граѓански активизам,
најподложни на влијанија на државниот апарат)

9. Учиме, комуницираме и градиме просперитетни мулти–етнички односи во
североисточниот плански регион на Македонија
Здружението од 2016 учествува и во имплементацијата на проектот на ЗЖ
“Спектар“ од Кратово, под наслов “Учиме, комуницираме и градиме просперитетни
мулти–етнички односи во североисточниот плански регион на Македонија (Кратово,
Липково, Куманово и Старо Нагоричане)“ подржан од Европска Унија и кофинасиран
од Шведската Агенција за меѓународна развојна соработка (SIDA), а суб-грантиран од
страна на Фондација “Квинна Тилл Квинна“ и Организација на жени „Кумановка“ од
Куманово.
Основна цел на проектот е: Зголемувањето на свеста и капацитетот на млади
луѓе и жени од различна етничка припадност од Северо-источниот плански регион
(СИПР) во врска со потребата за комуникација во интерес на мирот, унапредување на
меѓуетничките односи и човековите права преку образованието, отворен
меѓуетнички дијалог и дебата, дружење и вмрежување.
Во рамки на проектот ќе се спроведат неколку активности и тоа:
1.Анкета за скенирање на меѓуетничките односи кај млади луѓе и жени во СИПР во
првите 15 години од Охридскиот рамковен договор.
2.Работилница за едукација на млади луѓе и жени од СИПР за содржината на
Охридскиот Рамковен Договор и неговата имплементација.
3.Дебата за учество на млади луѓе и жени, од различна етничка припадност од СИПР
во изнаоѓање на нови предлози и идеи за подобрување на меѓуетничкиот соживот,
преку негување и унапредување на културата за отворена јавна дебата.
4.Камп за зголемување на ниво на интерконекција на млади луѓе и жени, од
различна етничка припадност од СИПР, преку разбирањето на спецификите и
разликите помеѓу различните етникуми и откривањето на заеднички полиња на
интереси.

10. Младински дебатен клуб
Локалниот дебатен клуб во текот на 2016 година броеше околу 20 активни
членови – ученици во СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово. Во зависност од
активностите тие се состануваа 1-2 неделно. Покрај редовните активности за дебата,
следење на кратки документарни филмови, различни активности и квизови за
стекнување на нови вештини и знаења во соработка со волонтерката на Мировен
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Корпус, тие активно учествуваа и во локални акции за расчистување и разубавување
на јавни локации во градот и околината.
На ден 14 март 2016г, со почеток од 12.30ч во во СОУ „Митко Пенџуклики“ –
Кратово се одржа јавна дебата на тема „Кабинетската настава – причина за
зголемениот број на изостаноци“. Два тима подолени на афирмативен (Антонио
Арсовски, Даниел Јакимов и Кристијан Доневски) и негациски (Ивана Павловска,
Магдалена Димитријевска и Жаклина Георгиевска). Модератор на истата беше
Калинка Стефановска, професорка по социологоија. Дискутираа и разгледуваа
аргументи за кабинетската настава, како понова пракса во формалното образование,
и поврзаноста на истата со се поголемиот број на изостаноци кај средношколците.
На овој настан учествуваа околу 50-ина учениции и професори, кои се вклучија
јавната дебата со конкретни коментари и прашања до дебатерите. Оваа јавна дебата
е организирана во рамки на социолошката секција под раководство на професорката
Калинка Стефановска и во соработка со дебатниот клуб на МОФ центарот во
Кратово.
Од 7-8 мај 2016 година на ФОН Универзитет во Скопје се одржа Националното
дебатно првенство Mаcedonia Open 2015. На овој турнир зедоа учество 4 членови на
МОФ центарот во Кратово: Христијан Спиридонов, Емилија Пановска, Магдалена
Димитријевска и Мартин Георѓиевски. Тезата на која се дебатираше "This House
Believes That the international community should be more aggressively involved in the
resolution of Macedonian's internal political crisis".

Сл.6 Уредување на локалитетот Карши Бавча
Една од позначајните активности на овој клуб беше волонтерската акција
„Волонтерство во боја“ што се спроведе на 15 мај 2016 г. на локалитетот „Карши
Бавча„ во Кратово, со подршка од Проектот на УСАИД за граѓанско општество.
Акцијата се состоеше од: чистење на локалитетот од отпадоци, бојадисување и
заштита на дрвена ограда на мостот, кој е дел од локалитетот и фарбање на
бетонските седишта на амфитеатарот во боите на македонското знаме (црвена и
жолта). Истата имаше за цел чистење и санација на локалитетот „Карши Бавча“,
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враќање на првобитната намена на локалитет и подигање на јавната свест кај
локалното население за заштита на животната средина.
Во рамки на кампањата „10 денови активизам“ мрежата на Y-PEER
Македонија поддржана од страна на UNFPA и UNDP, огранизира работилница
наменета за млади на ден 10 декември 2016 г. Работилницата беше за активностите
на Y-PEER Македонија, граѓанските аспекти и Одржливите развојни цели која има за
цел да ги запознае учесниците со активностите на мрежата на Y-PEER Македонија и
со агендата 2030 на ОН како и со Целите за Одржлив Развој и нивното значење во
нашето општество.
11. Курсеви по странски јазици
Во текот на 2016 година, се одвиваа курсеви по германски и француски јазик,
Обуките трајат по 6 месеци, а по завршената контролна проверка на сите кандидати
кои покажале солидни знаења им се доделуваат сертификати за успешно завршен
прв степен. Оваа година вкупно во сите јазични групи и нивоа на совладаност на
познавање на јазиците имавме запишано околу 30 учсници од кои 20 успешно ги
завршија започнатите курсеви. Како едукатори беа Ирена Младеновска по
германски јазик и Зорица Давитковска по француски јазик.

Сл. 7 Дел од посетителите на курсеот по германски јазик

IV. Партнерства и соработки
1. Посета на Американскиот амбасадор Џес Бејли
На 24 Јуни, во посета на Кратово и на нашето здружение беше американскиот
амбасадор во Р. Македонија Џес Бејли. Посетата беше можност тој да се информира
за условите на работа на цивилниот сектор како и активностите на волонтерите од
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Мировен Корпус. Определено време од средбата беше одвоено за разговор со
младите членови на волонтерскиот клуб МИК, за перспективите и можностите кои
им се нудат на младите на локално ниво, за активностите кои се имплементираат во
рамки на клубот, како и за нивните идни планови во свера на образованието. При
посетата на Кратово официјално беше пуштена во употреба Златкова Кула, која е
реновирана со средства од Американската амбасада и Министерството за култура.

Сл.8 Од работната посета со Американскиот амбасадор Џес Бејли
2. РЦОР полноправен член на Асоцијцијата „Ајде Македонија“
По успешното спроведување на акцијата „Македонија без отпад 2015“ во која
што од Општина Кратово зедоа учество над 40 волонтери за чистење на градското
речно корито на Кратовска Река, на 16.03.2016г. се одржа седница на Собранието на
Асоцијацијата „Ајде Македонија“ – Скопје која е главен носител на активностите
„Македонија без отпад“. На оваа седница беше донесена едногласна Одлука за
прием на Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ – Кратово како
рампноправен член на Асоцијацијата.

Сл.9 Чистење на коритото на Кратовска Река и градски парк Карши Бавча
Во текот на 2016 година, Здружението како полноправен член на мрежата
“Ајде Македонија” по втор пат зеде учество во големата национална акција
“Македонија без отпад 2016”. При тоа на 1 Октомври повеќе од 25 волонтери од
Кратово, во соработка со Општина Кратово и останатите локални институции,
учествуваа во чистењето на отпад на неколку јавни локации во Кратово, меѓу кои
речното корито на Кратовска Река, “Карши Бавча” и споменикот од НОБ.
Акцијата оваа година е спроведена со поддршка на Швајцарската агенција за
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поддршка и развој (СДЦ), преку програмата „Цивика Мобилитас„ и компаниите
Осигурување Македонија и Еконелектрон. Преку оваа акција се вклучуваме во
светската акција за чистење „Let’s do it world”.
3. Соработка со Фондацијата Тмобиле за Македонија и ВИП
Во текот на 2016 година здружението оствари соработка со Фондацијата
Тмобиле за Македонија за претплатниците на мрежата со префик 070 и 071/143-401
и ОНЕ ВИП за корисниците со префикс 075,076, 077, 078/143-464 преку кои беа
донирани средства за помош на семејство настрадано во поплавите на Скопје на 6
Август 2016 година. Прибраните средства се уплатени на сметката на
десетгодишниот Ведран Велиновски кој во оваа елементарна непогода ги загуби
својата мајка и осумгодишниот брат. Вкупната сума на донирани средства е 126.500
денари.

27.02.2017год.
Кратово
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Претседател,
Здружение „Регионален центар за одржлив развој“
Јасмина Давитковска

