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Институционално и програмско зајакнење на НОВУС  Струмица;   
Зголемување на кредибилитетот и довербата на јавноста во ЦИА НОВУС, како и во
целокупниот  граѓанскиот сектор како фактор и коректив на властите;
Зголемување на кредибилитетот и довербата помеѓу ЦИА НОВУС и целокупниот
граѓанскот сектор, институциите и останатите релевантни општествени чинители како
партнери;
Зголемување на нивото на партиципативно учество на граѓанскиот сектор во процесот
на креирање и имплементирање на политиките на властите и во таа насока
донесувањето на одлуките;
Зголемувањето на граѓанската солидарност во рамките на вмрежувањето на
граѓанскиот сектор  во процесот на унапредување на квалитетот на живот на граѓаните
и во таа насока борба против говорот на омраза и корупцијата;
Унапредување на демократските процеси на локалнои национално ниво во рамките на
промоцијата, застапувањето и лобирањетосогласно потребите и приоритетите на
граѓаните,

Вовед

Овој документ  ги содржи визијата, мисијата, основната цел, Стратешките цели и во нив
специфичните цели, активностите преку кои ќе се остварат нашите цели и очекуваните
резултати во рамките на определена временска рамка за 2020-2024 година и начинот на
финансирање. Истиот ќе претставува основен водич за работата на членството и на
избраните раководни лица во  органите и телата на Здружението на граѓани „Центар за
истражувањa и анализи НОВУС“ од Струмица за претстојниот четиригодишен период.
Основна стратешка цел на која ќе се концентрираме во нашата работа а ќе биде остварена
преку реализирани активности во овој четиригодишен период е здружението да се зајакне 
 на сите нивоа, да стане препознатлива организација кај младите која ќе креира простор и
сцена за развој  и поддржка на млади, да биде силен и препознатлив фактор во
граѓанскиот сектор како на локално така и на национално ниво и да се етаблира како 
 сериозен коректив на локалните и националните власти во процесот на градење на
демократско општество, општество со еднакви можности за сите. Општество во кое ќе се
почитуваат човековите права и слободи на секој граѓанин.

Со исполнувањето на шесте столба или главни стратешки цели за:

и во нивни рамки исполнувањето наутврдените  специфични цели и активности кои
произлегуваат од шесте столба.

Здружението на граѓани ЦИА НОВУС од Струмица со своето искуство, посветеност,
професионалност и иновативност, водејќи се од основните вредности и принципи во овој
четиригодишен период ќе се стреми во целост да ги реализира  планираните активности
заради исполнување на очекуваните резултати за да во иднина  како силно, самостојно и
независно здружение, поединечно  и како дел од целокупниот граѓански сектор ќе
придонесе да го зацврсти младинскиот активизам и активното вклучување на младите во
заедницата како и зајакнување на својот кредибилитет и кредибилитетот на  целокупниот
граѓански сектор во локалната заедница и во  државата.
Темелите на здружението „НОВУС“ се помагање, решавање и справување со социјалните
и економските проблеми на ранливите општествени групи, преку идентификување и
развивање на чуство на солидарност и помагање на овие групи.



Што работи и како делува ЗГ ЦИА НОВУС Струмица

Кои сме ние?

Здружението на граѓани ЦИА НОВУС од Струмица е доброволна, непрофитна, граѓанска
организација, формирана во 2013 година. Работиме во полето на млади, неформална
едукација, човекови права, социо-економски развој на заедницата како и промовирање
на отчетно и транспарентно работење на институциите.
 
Што сакаме да постигнеме / Која е нашата главна цел?

Нашата цел е подобрување и зголемување на капацитетот кај младите како и
подобрување на нивните компетенции и вештини преку нивен ангажман и инволвирање
во граѓански активизам и волонтерство како и подобрување на целокупната социо
економската состојба на граѓаните во заедницата.
 
Зошто сакаме  да го постигнеме тоа?

Активностите и проектите кои ги спроведва ЦИА НОВУС од Струмица има за цел да
постигне поголема вклученост на граѓаните и младите во креирање на општествени
политики со крајна цел развиена социо-економска положба на граѓаните.
 
За кого сакаме да го постигнеме тоа?

Нашата примарна таргет група се младите од Струмица и Струмичкиот микро регион со
секундарниот таргет пошироката популација од овој регион.
 
Како ја постигнуваме нашата цел?

Спроведуваме активности и проекти преку кои се промовираат граѓански активизам и
волонтерски акции, истражувања и утврдување и мапирање на проблеми со цел
изнаоѓање активности кои би резултирале со решавање на мапираните проблеми.
 
Каде делуваме?

Нашите активности се примарно фокусирани на Срумица и Струмичкиот микро регион.



Опис на процесот на донесување на Програмата за младински
иницијативи

Процесот на стратешко планирање на идните активности на Здружението на граѓани
ЦИА НОВУС од Струмица беше спроведен во периодот Август-Септември 2020 година
во рамките на планираните активности како дел од проектот „Силни и гласни млади –
Здрава и перспективна заедница“ како дел од „Проектот за младинско изразување“ на
Младински образовен форум кој го спроведува во партнерство со Младински сојуз –
Крушево и Центар за балканска соработка Лоја, а e финансиран од IPA Civil Society
Facility на Европската Унија.
Истиот беше раководен од страна на членовите на ИО и другите членови на
здружението, а работата беше координирана со логистичка и експертска поддршка со
долгогодишно искуство за раководење со процес на стратешко планирање од надвор. 
Процесот на подготовка се состоеше од анализа на моменталната состојба, како и на
потребите и плановите на здружението и младите во Струмичкиот микро-регион.

Активности кои придонесуваат за зголемување на капацитетите на младите за
работи во корист на заедницата;
Конкретни активности и иницијативи кои ќе се спроведат во периодот 2020-2024; и
Активности за мотивација и промоција на успешни младински иницијативи.

Содржина на планираните иницијативи и активности за
периодот 2020-2024

За успешна реализација на активностите и иницијативите кои се предвидени за
престојниот четиригодишен период истите ќе бидат поделени во три категории односно:

1.

2.
3.

Во целокупниот процес на подготовка и дизајн на активностите беа спроведувани
анализи, фокус групи и конкретни предлози на поголема група млади и претставници на
граѓански организации кои работат во  Струмичкиот микро-регион како и на членството,
волонтерите и работните тимови на ЗГ ЦИА НОВУС Струмица, со цел здружението да
одговори на фактичките потреби на нашите целни групи.



 Курс за пишување проекти; 
 Курс за маркетинг на социјалните мрежи;
 Курс за застапување и лобирање;
 Запознавање со можности и начини на финансирање проекти. 

Дел 1: Зголемување на капацитетите на младите за работи во
корист на заедницата (project management)

Обезбедување обуки за млади луѓе, кои потоа им доставуваат работилници на своите
врсници за кохезија и развој на заедницата. Овие курсеви ќе им овозможат на младите
да стекнат вештини како што се управување со проекти, лидерство, комуникација и
лобирање во заедницата, како и развивање на компетенциите критичко размислување и
аналитички вештини.

 За овие цели ЗГ ЦИА НОВУС ќе спроведе активности:

Со развивање на компетенциите и вештините кај младите преку овие курсеви
дополнително ќе се создаваат можности кои им помагаат да истражуваат и да решаваат
важни социјални прашања на креативни начини преку истражување, правење пилот
проекти и иницијативи и застапување и лобирање. Обуките и вештините кои ќе бидат
стекнати за време на истите имаат за цел да се зголеми знаењето кај младите кои во
иднина ќе се пренесуваат преку врскничка едукација, а ќе влијаат за развој на
граѓанскиот сектор, младинскиот активизам како и на нивното идно вработување или на
кој било од нивните потфати за претприемништво.

Активностите во овој дел ќе бидат спроведени со ресурси од ЦИА НОВУС и ќе започнат
со реализација во 2020, со што годишно ќе бидат спроведени по еден курс за тематските
области со можност за спроведување на додатни peer to peer курсеви спроведени од
млади кои успешно ги завршиле истите. Не се исклучува можноста и за надворешна
поддржка и финансирање на овие курсеви.



Запознавање со основните човекови права и концептите на
недискриминација преку игри и тренинзи

Човечка библиотека
Интерактивни курсеви и работилници
Јавни акции и настани за поддигање на свеста за човековите права 
Активности кои ќе ја адресиираат и испитат јавната перцепција за почитување на
човековите права

Дел 2: Учиме преку неформална едукација. Организирање и
спроведување активности од млади за млади за подобра

заедница

Преку планирани, структурирани програми и процеси на лично и социјално интерактивно
образование за млади ќе бидат дизајнирани низа тренинзи и настани за подобрување на
вештини и компетенции, надвор од формалната наставна програма каде младите ќе се
запознаваат и ќе учат за човековите права и образованието за човекови права. 

Едукацијата, обуките, подигањето на свеста, информациите, практиките и активностите
кои имаат за цел преку опремување на учесниците со знаење, вештини и разбирање и
развој на нивните ставови и однесување, да имаат улога на мултипликатори на
знаењето со што ќе придонесат во градењето и одбрана на универзална култура на
човековите права во општеството , и унапредување и заштита на човековите права и
основните слободи.

За таа цел младите ќе имаат можност со поддржка од персоналот на ЗГ ЦИА НОВУС да
спроведат активности во форма на:

Активностите и иницијативите предвидени во оваа област воглавно ќе бидат поддржани
со ресурси од ЦИА НОВУС.



• Aртивизмот е забавен - ад-хок иницијативи

Доближување на концептот за Artivism или активизам преку уметност на младите од
Струмичкиот микро-регион. Со доближувањето на овој концепт до младите истите ќе
имаат можност да имаат креативни решенија за мапирани проблеми во заедницата како
и како и да го изразат нивното мислење за некоја состојба на креативен начин, а во исто
време ќе бидат видливи во заедницата и ќе дадат социјална критика за истите.

Според потребите на младите како и можностите на здружението ќе бидат поддржани
по минимум два ad-hoc Artivism настани на годишно ниво за периодот 2020-2024 година,
самостојно, во соработка со средните општински училишта во Струмичкиот микро-
регион или останатите партнери на здржението.

*Начинот на финансиска поддржка на овие настани ќе биде воглавно поддржан од
ресурси на ЗГ ЦИА НОВУС, но не се исклучува и можноста истите да бидат прибавени
од донации или солидарно финансирање од НОВУС заедно со некој од партнерите на
здружението или донации. Активностите за поддржка на ad-hoc Artivism активности се
веќе отпочнаа во третиот квартал од 2020 и ќе продолжат во наредниот четиригодишен
период.

• Герила акции

Поддржка на три герила акции на годишно ниво. Темите за герила акциите ќе варираат
согласно потребите и проблемите со кои се соочуваат младите во Струмичкиот микро
регион.

Целта на поддржката на герила акциите е младите да го привлечат вниманието на
јавноста за да се заинтригира јавноста за одреден проблем како и да сепренесе
пораката за истите.

*Начинот на финансиска поддржка на овие настани ќе биде воглавно поддржан од
ресурси на ЗГ ЦИА НОВУС, но не се исклучува и можноста истите да бидат прибавени
од донации или солидарно финансирање од НОВУС заедно со некој од партнерите на
здружението. Активностите за поддржка на герила акции се веќе почнати во втората
половина од 2020 и ќе продолжат во наредниот четиригодишен период.



 Социјална инклузија 
 Образовна инклузија 
 Нееднаквост, недостапност и лишување од права
 Општествени/социјални решенија
 Културни прашања
 Прашања поврзани со животната средина

• Млади социјални иноватори

Програма за поддржка на млади и едукатори за социјална иновација која ќе овозможи
младите да делуваат како движечка сила за промени во нивната локална и поширока
заедница. Во склоп на оваа програма ќе се поддржат креативни иницијативи за
надминување на проблеми во заедницата во областите на:

За остварување на целите на оваа програма како и на креаивните иницијативи од
страната на креаторите на овие иницијативи ќе се развијат услуги, пилот проекти и
модели на добри практики кои ќе ги содржат елементите на креативност, претприемачки
квалитет и социјално влијание на идејата. За подобро адресирање на прашањата
произлезени од областите ќе се спроведуваат истражувања и извештаи, ќе се
дистрибуираат едукациони материјали и акции во заедницата. 

Преку интерактивни работилници наменети за различни возрасни групи, ќе им се
помогне на младите да ја препознаат својата креативност и нивниот потенцијал, да
научат за социјалните иновации и да добијат вистинско разбирање дека тоа што го
прават прави разлика во однос на човековите права, заедницата, еднаквоста,
менталната и физичката благосостојба и животната средина. Со тоа ќе се помагне да се
зајакнат капацитетите на младите за справување со несигурноста и промените во
општеството. 

Оваа програма истовремено ќе нуди иновативни и флексибилни начини за младите да
се инволвираат во социјална иновативна акција и да служи како платформа за
искажување на мислењето на младите за нивните гледишта за социјалните проблеми
како и начин за креирање подобра заедница. Во исто време оваа програма ќе промовира
иницијативи кои имаат позитивно влијание врз животот на младите и кои придонесуваат
за личен развој на младите во заедницата. 

*Оваа пилот програма ќе се имплементира доколку се добие финансиска поддржка
добиена од донатори со почеток во 2021 и ќе трае една година со можност за
продолжување.



Интерактивни работилници и обуки;
Поддржка на креативни младински иницијативи;
Јавни акции за граѓанска вклученост;
Следење и мониторирање на процесот на носење јавни политики на локално и
национално ниво од страна на млади;
Застапување и лобирање во процесот на носење јавни политики на локално и
национално ниво.

• Граѓанска вклученост – Рамнодушноста (апатијата) е
здодевна

Едногодишна програма за поддржка и едукација на млади која има за цел преку
користење уметност и технологија да ги инволвира младите луѓе во демократските
процеси. За овие цели ќе се организираат социјални настани со цел вклучување младите
луѓе во демократските процеси како и вклучување на младото гласачко тело во делот на
запознавање на политиките на локално и национално ниво и како тоа ги засега нив –
мобилизатори на заедницата.

Активностите и иницијативите кои ќе бидат поддржани во рамки на оваа програма се
состојат од:

Оваа пилот програма е дизајнирана со цел младите да стекнат компетенции во
областите на идентификација на прашања од заеднички интерес на заедницата,
собирање информации за проблемот на заедницата како и исентификација на ресурси и
стратегии за решавање на тие проблеми за да се овозмои развој на целокупната
заедница. 

Со планираните активности и поддржката на младинските иницијативи кои ќе произлезат
во текот на имплементација на оваа програма, процесот на зајакнување на заедницата
ќе се огледа во зајакнати капацитети на индивидуи и групи, чиј развој е неопходен за
промена во заедниците.

*Оваа пилот програма ќе се имплементира доколку се добие финансиска поддржка
добиена од донатори со почеток во 2022 и ќе трае една година со можност за
продолжување.



• Претприемачки викенди за млади

Настаните „Претприемачки викенди за млади“ се активности кои ќе се одржуваат на
период од шест месеци односно ќе бидат спроведени два викенди за претприемаштво
на годишно ниво. Викендите ќе се промотивни настани во вид на мини саеми, средби или
работилници на кои ќе се даваат услугите за кариерно советување на млади како и
советување, пишување бизнис планови како и начини на финансирање. На
претприемачките викенди за млади истите ќе имаат можност да се запознаат и да ги
претстават своите идеи пред бизнис заедницата или останатите засегнати страни како и
да најдат нови можности за финансирање, како и вмрежување со бизнис заедницата и
успешни претприемачи.

*„Претприемачките викенди за млади“ ќе бидат спроведувани во соработка со Бизнис
заедницата на Струмица, ЦЕФЕ Струмица и ЦЕФЕ Македонија со почеток во 2021
година.

• Активности за вмрежување на млади со останати граѓански
организации

Настани кој ќе се одржува на шест месечен период односно двапати во годината. Истиот
ќе биде во форма на еднодневен саем каде што организациите кои ќе земат учество ќе
имаат можност да ја претстават нивната работа на присутните на саемот, можностите
кои ги нудат како и промоција на нивните активности и можности за вклучување на
млади и останати заинтересирани во нивните организации.

Волонтер на годината 
Младинска иницијатива на годината 

Дел 3: ИДЕЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА, ПОБЕДА! Активности за
мотивација и промоција на успешни млади и  младински

иницијативи

Активностите за мотивација и промоција на успешни младински иницијативи ќе се
одржуваат на крајот од секоја календарска година, ќе се даде можност на младите од
Струмичкиот микро-регион кои во тековната календарска година дале придонес за
развојот на заедницата, развојот на граѓанскиот сектор и со тоа придонеле кон промоција
на младинскиот активизам и волонтерството ќе бидат доделени награди и признанија во
две категории:

Процесот на номинација и избор на учесниците и победниците на овие награди ќе биде во
вид на распишан јавен конкурс кој потоа ќе биде подложен на јавно гласање. На
добитниците на овие награди ќе биде доделено јавно признание за нивниот ангажман во
изминатата година, со можност за добивање и парична поддржка за спроведување
самостојни или групни иницијативи.







Изјави од млади кои спроведувале младински иницијативи во
соработка и поддржка со ЦИА НОВУС во 2020

„Практично сум нов член на организацијата Новус засега имам учествувано само во
неколку проекти, а се надевам повеќе во иднина. Би сакала да ја издвојам

иницијативата ,,Здравјето пред се”. Ова беше една акција во која ние имавме можност
да мериме крвен притисок и шеќер на граѓаните и дававме совети како тие што

имат висок и низок крвен притисок и шеќер да се справат со тоа, а согласно со тоа
изработивме и флаери на кој беа напишани препораките и мерките од Ковид-19. Иако

немам искусено многу, јас за овие неколку месеци откако сум член на оваа организација
почуствував што значи вклученост во заедницата и работење за бенефит на

заедницата. Во иднина се гледам како активен член кој ќе учествува во разни проети
и активности во кој ќе можам да стекнам секаков вид на вештини.“ 

- Анамарија Јованова

„Пред неколку месеци случајно добив прилика да се вклучам во една активност
спроведена од НОВУС. Можам да кажам дека можноста да бидам член на една ваква

организација за мене претставува вистинско богатство бидејќи знаењата и
искуствата кои ги црпам со секоја нова средба и активност се непроценливи. Притоа

таму стекнуваме вредни пријателства и неизмерно се забавуваме“ 
– Зорица Стојева

„Благодарна сум на Новус затоа што токму мене ме избраа да ја претставам и да
оставам белег на денешната состојба во нашето општество.

Чувствував голема обврска кон луѓето кои си ги посветија кариерите и животите
за да придонесат кон справување со пандемијата и со поддржката на Новус и група
млади волонтери спроведовме иницијатива и изразивме благодарност до нашите

супер херои .
Се надевам и ќе бидам среќна доколку тоа што сакав да го кажам, успеав да го

прикажам преку моето уметничко дело. Во иднина би сакала да им се остави повеќе
простор и можност на младите да одлучуваат и да допринесат за подобрување на

состојбите во нашето општество.“
- Јана Мицева
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