
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           
 

 

 

Наративен и финансиски 

извештај  

 Центар за истражување и 
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за  
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Проект „Волонтерството надеж за иднината“        

Наративен извештај 

Проектот “Волонтерството надеж за иднината” започна со реализација на 15.11.2019, и 

истиот заврши на 31.10.2020. Овој проект е во соработка со средните општински училишта во 

општина Струмица, СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ Никола Карев, а е 
финансиски подржан од страна на Цивика Мобилитас, проект на Швајцарска агенција за развој 

и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ. 

Проектот има за цел промовирање на волонтерството и обезбедување на постојан 

развој преку јакнење на волонтерското ангажирање на локално ниво во општина Струмица, 

преку спроведување низа волонтерски акции кои поттикнуваат граѓанско учество. За 
времетрањето на овој проект беа анимирани и вклучени вкупно околу 110 млади од Струмица 

и струмичкиот микро-регион ( о.Босилово, о.Василево, о.Ново Село и о.Струмица.) 

 

Во периодот од 01.01.2020 година до 31.10.2019 година во рамки на овој проект, кој го 

спроведувавме во соработка со средните општински училишта се реализираа следните 

активности: 

 

 16.01.2020  Се реализираше фокус група за идентификување на нови методи и техники 

за јакнење на волонтерското ангажирање на локално ниво. 

 17.02.2020 Се организираше реализација обука за волонтерство, со цел промовирање на 

волонтерството во СОУ „Јане Сандански“ Струмица. 

 25.02.2020 Се организираше реализација обука за волонтерство, со цел промовирање на 

волонтерството во СОУ „ Димитар Влахов“ Струмица. 

 03.03.2020 Се организираше реализација обука за волонтерство, со цел промовирање на 

волонтерството во СОУ „Никола Карев“ Струмица. 

 Во периодот од 19.05.2020 до 05.03.2020 се организираа 3 практични онлајн 
работилници во трите општински средни училишта “Од идеа до реализација”, со цел 

креирање на кампањи за волонтеризам и преставување на позитивни примери од 

волонтерски акции на кои младите ги стекнаа потребните вештини и знаења за водење и 

креација на самостојни кампањи. Во овие три активности беа опфатени 30 млади. 

 Формирани беа 3 посебни младински работни групи кои работат на детектирање на 
проблеми во заедницата, планирани и спроведени беа три посебни кампањи или 

волонтерска акции. Во оваа активност беа анимирани и вклучени 30 млади од Струмица. 

1. 18.07.2020 Почна со спроведување волонтерската акција и кампања 

„Здравјето пред се“ која беше иницирана и спорведувана од ученици од СОУ 
„Димитар Влахов“ Струмица. 

2. 23.07.2020 Почна со спроведување волонтерската акција и кампања „Стоп за 

Дискриминација“ која беше иницирана и спродедувана од ученици од СОУ 

„Јане Сандански“ Струмица. 

3. 23.07.2020 Почна со спроведување волонтерска акција и кампања „Паркирај 
совесно!“ која беше иницирана и спроведувана од ученици од СОУ „Никола 

Карев“ Струмица. 

 18.08.2020 спроведени беа 3 кафе средби во кои учество земаа околу 40 млади и студенти 

кои разменија искуства од нивни претходни волонтерски акции или кампањи. 

 03.09.2020 реализиран отворен ден за млади луѓе со младите волонтери и членови на 

НОВУС и други организации заради нивно запознавање со можностите за волонтирање во 

граѓански организации. 

 Спроведена активност- Волонтер за еден ден, каде 4 млади луѓе по препорака на 

НОВУС учествуваа во акции и активности на други организации и во општина 



Струмица. Двајца од младите волонтираа при реализација на активностите во рамки на 

Струмица Опен Фестивал, еден волонтираше во акција спроведена од Црвен Крст 
Струмица и еден волонтираше во активност спроведувана во рамки на проект на 

општина Струмица. 

 

 

Резултати од проектот: 

 Воспоставена соработка и направено вмрежување со 10 граѓански оргазации и трите 

средни општински училишта СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ 
Никола Карев заради заедничко делување на локално ниво околу промовирањето на 

волонтерството и граѓанскиот активизам помеѓу граѓаните, а особено помеѓу младата 

популација. Со активностите за вмрежување беа анимирани 50 млади од Струмичкиот 
микро регион. 

 Реализирани 3 обуки за волонтерство во средните општински училишта во Струмица 

СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ Јане Сандански. Низ обуките беа 

анимирани над 90 млади. 

 Реализираани 3 волонтерски акции/кампањи во кои директни учесници беа младите 

волонтери со помош на членови од проектниот тим.  

1. Волонтерска акција“Паркирај совесно” насочена кон зголемување на свесноста 

и сообраќајната култура на возачите. Младите поделија 250 флаери ( 3 различни 
дезени на флаери) или ги поставуваа летоците и флаерите на погрешно 

паркираните возила. Покрај ова се разговараше со возачите и случајните 

минувачи за поттикнување на свеста за безбедност во сообраќајот и совесно 
паркирање. 

2. Волонтерска акција “Стоп за диксриминација” каде младите креираа три 

различни лифлети и три различни постери со испишани пораки против 

дискриминацијата. Беа поделени 250 лифлети и поставени 50 постери на видни 
места каде најчесто се собираат младите. 

3. Волонтерска акција “Здравјето пред се” каде инволвираните млади имаа 

креирано два вида на флаери со чија помош ги потсетуваа на возрасните за 

значењето од почитувањето на мерките за спречување на КОВИД 19,  совети и 
препораки за практикување на здрави животни навики. Покрај ова за време на 

настанот учесниците мереа на сите заинтересирани минувачи крвен притисок и 

шеќер во крвта. Се поделија 250 флаери, а крвниот притисок и шеќер во крвта 

беа измерени на 100 граѓани. 

 Зголемено младинско учество и членство во граѓанските организации активни во 
Струмица и струмичкиот микро регион. 

 

 

 

Финансиски извештај 

 
Во следната табела е прикажан буџетот  за целокупното времетраење на проектот. 

 

  

ВО МКД Одобрено Реализирано  

Буџетска линија Вкупно Реализирано  Остаток (МКД) 

I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ       

Плати и надоместоци     0 

Проектен координатор 53.400 53.400 0 

Проектен асистент 46.800 46.800 0 

      0 

      0 



Вкупно за I 100.200 100.200 0 

II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ       

Транспорт     0 

  12.000 12.000 0 

Сметководствени трошоци 12.000 12.000 0 

      0 

Услуги     0 

      0 

Информации и комуникација 12.000 12.000 0 

      0 

      0 

Вкупно за II 36.000 36.000 0 

III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ       

А1.Организирање на фокус група       

A1.2. Ангажман на експерт/ фасилитатор ( 
хонорар со вклучен персонален данок) 

6.600 6.600 0 

А1.3. Набавка на работни материјали за фокус 
група за учесници ( папки, тефтер, пенкала) 

6.000 5.950 50 

А1.4.Набавка на освежување/ кетеринг за 
фокус група 

6.000 6.000 0 

А3.Обуки за волонтерство     0 

А3.1. Ангажман на тренер/ експерт за обуките 19.800 19.800 0 

А3.2.Набавка на работни материјали за 
обуките 

15.000 15.000 0 

А3.3.Набавка на освежување за обуките 15.000 14.983 17 

А.4.Работилници за креирање на кампања     0 

А4.1.Ангажман на тренер за работилниците 15.000 15.000 0 

А4.2.Обебедување на потребните материјали 
за групите за започнување со кампањите 
(летоци, рекламен материјал) 

15.000 15.267 -267 

А.4.3.Ангажман на ментори за потребите при 
реализацијата на кампањите кои е планирано 
да ги спроведат учениците. 

21.300 21.300 0 

А5.Дизајн и печатење на брошура       

А5.1.Печатење на брошура 20.000 19.800 200 

А.5.2.Ангажман на дизајнер за потребите на 
брошурата. 

6.700 6.700 0 

А8.Организација на кафе средби за 
бенефитите од волонтерство 

    0 

А8.1. Трошок за освежување при организација 
на кафе средби ( кафе, вода, сок) 

6.000 6.000 0 

А9. Организација на отворен ден можностите 
за волонтирање 

    0 

А9.1.Ангажман на фасилитатор,модератор на 
отворениот ден 

5.000 5.000 0 

А9.2.Набавка на освежување за отворениот 
ден 

6.000 6.000 0 

А11. Организација на фокусгрупа за 
волонтерски искуства 

    0 

А11.1.Ангажман на експерт/фасилитатор за 
фокус група 

5.000 5.000 0 

А11.2.Набавка на материјали за фокус група 6.000 6.000 0 

А11.3.Набавка на освежување за фокус група 6.000 6.000 0 

Вкупно за III 180.400 180.400 0 

ВКУПНО I + II + III 316.600 316.600 0 



Проект „Силни и гласни млади- Здрава и 

перспективна заедница“ 

 
Наративен извештај 

Проектот “Силни и гласни млади- Здрава и перспективна заедница” започна со 
реализација на 10.12.2019 и истиот заврши на 31.10.2020 година. 

Проектот бешее финансиран од страна на Младински образовен форум МОФ и негова главна 

цел е зајакнување на капацитетите на локалните младински структури преку развој на практики 
насочени кон слобода на изразување.  

 

 

 10.08.2020 Беше одржана воведна прес конференција со медиумите за запознавање на 
граѓаните со целите и активностите на проектот, оваа активност беше реализирана 

преку писмено обраќање и испраќање на информација до медиумите и нејзино 

објавување заради запознавање на јавноста со проектот и целите кои треба да се 
постигнат. 

 04.09.2020 Спроведена фокус група со цел изнаоѓање на нови начини и концепти за 

иницирање на младинско вклучување во младински организации на која присуствуваа 

вкупно 11 учесници. 

 Формирање на локална мрежа од младински организации. Потпишан меморандум за 

соработка со 10 граѓански организации и заедничко обврзување за поттикнување на 
младите и нивно помагање во процесите на младинско вклучување и активизам при 

носењето на политики и одлуки на локално ниво. 

 Креирана програма преку вклучување на млади луѓе и претставници од младински 

организации за развој на младински иницијативи за периодот од 2020-2022. 

 Формирано младинско јадро во рамките на организацијата сочинето од млади луѓе кои 
беа  обучуваат на темите младински активизам и вклучување. 

 19.10.2020 – 20.10. 2020 Беше одржана дводневна работилница ”Младите и нивното 

вклучување во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.” Реализирана 

дводневна обука во која учество земаа 24 млади кои беа обучени за начините и 
мозностите за нивно вклучување во процесите на донесување на одлуки на локално 

ниво. 

 Креирана датабаза на младински организации во ЈИПР, која ги опфаќа младинските и 

останатите активни организации од ЈИПР. 

 Спроведена кампања “Слободно се изразувам- идеите ги споделувам гласно.” 

 25.10.2020 – 26.10.2020 Беше спроведен мотивациски викенд за млади од Струмичкиот 

регион. Реализиран дводневен настан, каде на младите учесници во рамки на два дена 
им се обратија 6 успешни млади луѓе, со цел нивно охрабрување и мотивирање да 

бидат активни граѓани и да се вклучат во процесите на донесување одлуки како и 

контрола при нивното спроведување и имплементација. На овој настан присуствуваа 
околу 30тина млади од Струмица. 

 Истражување и утврдување на фактичката состојба со младите и младинските 

организации. Утврден репрезентативен примерок земајќи ги во предвид сите 

демографски карактеристики, креиран анкетен прашалник и започнат процесот на 
дистрибуција на прашалникот. Спроведено истражување на територија на Струмичкиот 

микро регион, а по завршување на истото беше изработен детален извештај со 

добиените резултати кои беа промовирани и дистрибуирани до релевантните засегнати 

страни. 

 Изработен прирачник на позитивни и иновативни практики од западноевропските земји 
каде младите учествуваат во процесите на донесување на одлуки. Истиот беше 

дистрибуиран во 200 примерока до сите засегнати страни.  



 

Резултати од проектот: 

 Унапредување на младинското учество, зајакнување на капацитетите на младите и 

вклучување во процесите на носење на одлуки. 

 Зајакнување на младинското јадро и видливост на младите и младинското учество 

 Истражување, анализа и набљудување на проблематиката во младинските политики и 
сигнализирање на истата во јавноста. 

 Креирање на механизми за соработка со институции и засегнати страни. 

 Поттикнување на активно граѓанство, слобода на изразување и човекови права. 

 Подигање на свеста за потребата на младински активизам. 

 За времетрањето на овој проект беа анимирани и опфатени над 100 млади од 

Струмичкиот микро-регион. 
 

 

 

 

Финансиски извештај 

 
             Во следната табела е прикажан буџетот  за целокупното времетраење на проектот. 

 
 

Буџетска ставка Единица 
Бр. на 

единици 
Единечна 

цена  
Вкупно  Потрошено Останато 

1. Човечки ресурси              

1.1. Проектен координатор  месец 6 200 1200 1201,17 -1,17 

1.2 Проектен асистент месец 6 170 1020 1020,99 -0,99 

Вкупно за човечки ресурси  2220 2222,16 -2,16 

2. Транспорт           0 

2.1. Локален транспорт  месец 6 50 300 248,27 51,73 

Вкупно за транспорт 300 248,27 51,73 

3. Трошоци за проектната акција           0 

3.1. Фасилитатор за фокус група ( 
хонорар) настан 1 100 100 100 0 

3.1.1.Освежување за фокус група  настан 1 100 100 100 0 

3.1.2.Материјали за фокус група настан 1 100 100 99,28 0,72 

3.2.Ангажман на експерт за креирање на 
програма за развој на младински 
иницијативи (хонорар) месец 1 200 200 200 0 

3.3.Тренер за работилница настан 1 100 100 100 0 

3.3.1. Храна и освежување за 
работилница настан 1 100 100 100 0 

3.3.2.Материјали за работилница настан 1 100 100 99,28 0,72 

3.4.Материјали за мотивациски викенд настан 1 300 300 292,23 7,77 
3.4.1 Храна и освежување за мотивациски 
викенд настан 1 200 200 200 0 

3.4.2.Изнајмување на простор за 
мотивациски викенд настан 1 100 100 100 0 

3.4.3.Фасилитатор за мотивациски викенд настан 1 100 100 100 0 

3.5.Ангажман на анкетари за 
истражување анкетар 4 100 400 400 0 

3.6.Печатење на флаери за кампања 
"Слободно се изразувам-идеите ги 
споделувам гласно" број 500 0,6 300 292,96 7,04 

3.7.Печатење на прирачник број 200 2 400 390,62 9,38 



3.8.Ангажман на дизајнер за дизајн на 
прирачник и флаер. дизајн 2 50 100 100 0 

Вкупно директни трошоци за проектната акција 2700 2674,37 25,63 

4. Други трошоци (кои не спаѓаат во 
ниедна од горните катергории)           0 

4.1.           0 

Вкупно други трошоци 0   0 

5.ВКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ  (1+2+3+4) 5220   5220 

6. Административни трошоци (макс. 7% од вкупните директни трошоци )     0 

6.1.Административни трошоци       300 365,89 -65,89 

7.ВКУПНО ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ    300 365,89 -65,89 

            0 

 Вкупни трошоци за проектната акција 
(5+7)       5520 5510,69 9,31 

 

 

 

 

 

 

 

Иницијатива „За нашите херои“ 

 

Наративен извештај 

 
Иницијативата „За нашите херои“ се одржа на 28.02.2020 која имаше за цел преку уметност да 
се оддаде почит на медицинските работници и сите останати есенцијални работници кои за 

време на глобална пандемија се бореа на првите борбени линии против Ковид-19.  

За целите на оваа младинска иницијатива 15 млади луѓе предвододени од младата уметничка и 
илустратор Јана Мицева изработија мурал во дворот на СОУ Јане Сандански во знак на 

поддршка и благодарност на луѓето кои се на првите борбени линии против корона вирусот 

кој го тишти целиот свет.  

На финалниот ден од активноста активно учество зедоа и заменик амбасадорот на 
Обединетото Кралство г. Доминик Отвеј како и шефот на програми г. Ричард Мелион. 

 

 
 

 

 

Финансиски извештај 
  

Оваа активност беше поддржана од Амбасадата на Обединетото Кралство во Република 
Северна Македонија со 600 британски фунти. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

„Кафе со Амбасадор“   

  

 Наративен извештај 

 
На ден 20.02.2020 ЦИА НОВУС Струмица организираше настан неформална средба 
неформална кафе средба со Амбасадорката на Велика Британија во Р. Северна Македонија Г-а 

Рејчел Галовеј, на кој настан младите од Струмица имаа можност да разговараат на многу 

теми и да поставуваат прашања за младински програми, проекти за поддршка на млади и 
граѓански сектор, стипендиски програми и образовни можности. 

Настанот започна со обраќање на Извршниот Директор на ЦИА НОВУС Г-н Ѓорги Милушев, 

а на настанот присуствуваа и Заменик Амбасадорот на Велика Британија во Р. Северна 

Македонија Г-н Доменик Отвеј, како и Програмскиот Координатор од Амбасадата на Велика 
Британија Г-н Ричард Мелион. 

На неформалната кафе средба која се одржа во кафетерија “Нагоре” присутни беа околу 40 

млади на најразлична возраст.  

 

 

„Use your Power“  Erazmus+ 

 

Наративен извештај 
   

“Use your Power” е проект кој е дел од програмата Erasmus + на Европската Комисија. Истиот 

е доделен од  страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 

во делот на „Образование и млади - KA105 – проекти за мобилност на млади и младински 
работници“ со вкупен буџет од 15.932 €.  Истиот требаше да отпочне со спроведување во 

месец октомври 2020 година но поради пандемијата предизвикана од Ковид-19, 

спроведувањето на истиот се одлага за 2021.  
 

Партнери на проектот се: Elios – Италија, FUND ACIJA STUDENTSKI TOLAR – Словенија, 

ASOCIATIA DE TINERET ONIX – Романија и  IRSE – Полска. 

 
   Цели на овој проект се: 

 Познавање за концептите на активно граѓанство, партиципативна демократија, 

основни човекови права;  

 Познавање за состојбата во различни европски земји и заедници со фокус на Северна 

Македонија, Италија, Словенија, Полска и Романија (предизвик, пристапи и 
политики);  

 Откривање и споделување на добри практики и примери на граѓански активизам;  

 Обука за граѓанско ангажирање и застапување во матичните заедници;  

 Предности на неформалното образование, интеркултурно учење и комуникација, 

социјално вклучување 
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