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ВОВЕД
Програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“, која ја спроведува
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски
иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од Европската Унија има за
цел да ги зајакне капацитетите, да информира и да придонесе кон подобро овозможувачко
опкружување за граѓанските организации и мрежите во земјата. Во рамките на програмата делуваат
три граѓански ресурсни центри во Скопје, во Штип и во Гостивар, со кои на непосреден начин се
дава поддршка на граѓанските организации преку информирање, јакнење на капацитети,
регрантирање и сл. Покрај поединечните граѓански организации, целна група се и мрежите,
коалициите и платформите на граѓански организации во Македонија, а со цел да се поттикне
здружувањето пред се по тематски области.
Во овој извештај се презентирани наодите од онлајн-анкета, во која учествуваа 113 граѓански
организации, а се спроведе во декември 2018 г. Анкетата имаше за цел идентификување на
мрежите, коалициите и други здружувања на граѓански организации, како и директен придонес кон
остварување на целта од Стратегијата на Владата на Република Македонија за соработка со и развој
на граѓанскиот сектор, за 2018-2020 г. што ќе придонесе кон активно вклучување на тематските
мрежи на граѓански организации во работни групи за изработка на прописи и стратешки документи
кои ги подготвува Владата и другите органи на државната управа.

ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ
Во овој извештај поимот мрежи опфаќа сѐ погоре наведено и го подразбира секој облик на
здружување/вмрежување на граѓанските организации, како на пример платформи, сојузи,
коалиции, федерации, алијанси и сл., било да е тој формален, неформален, регистриран или
нерегистриран како посебно правно лице, а кои дејствуваат во Македонија.
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Под регистрирана мрежа во овој извештај се подразбира сојуз на две или повеќе организации
(и други правни лица), регистриран согласно ЗЗФ1. За целите на ова истражување, под поимот
граѓанска организација се подразбира здружение, фондација, сојуз или друг облик на здружување,
регистрирана во Македонија, според Законот за здруженија и фондации (2010).

Методологија и пристап
Анкетата за идентификација на мрежите во Македонија беше спроведена онлајн2 во периодот
од 6 до 18 декември 2018 година преку одговарање прашалник. Покана за учество во анкетата беше
пратена на над 2.000 електронски адреси на граѓански организации регистрирани во базата на
податоци на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ). При пополнувањето на прашалникот на
испитаниците им беше дадена можност да го дадат своето мислење за најмногу пет мрежи во кои
членуваат.
Прашалникот се состоеше од 10 основни прашања поделени во две области:
1) Членство во мрежи во Македонија (број на мрежи, регистрација согласно Законот за
здруженија и фондации, организациска структура);
2) Основни податоци (секторска, географска припадност, податоци за испитаникот).
Прашалникот го одговорија вкупно 113 граѓански организации за кои повеќе податоци се дадени
на крајот од овој извештај.
Податоците се обработуваа со користење на СПСС, а во извештајот се прикажани во графикони
и најчесто на ниво на целиот примерок. Покрај графиконите, податоците се прикажани и во бројки.

1. ЧЛЕНУВАЊЕ ВО МРЕЖИ ВО МАКЕДОНИЈА
Граѓанските организации кои учествуваа во анкетата наведоа дека членуваат во вкупно 69
различни мрежи кои дејствуваат во Република Македонија, а кои поединечно се дадени во Прилог
1. Листа на идентификувани мрежи и електронски адреси.
Графикон 1. Членство во мрежи во Македонија

ДАЛИ ВАШАТА ГО Е ЧЛЕНКА НА
МРЕЖА ВО МАКЕДОНИЈА?

Не;
35,40%
Да;
64,60%

Скоро две третини од анкетираните
граѓански организации одговориле дека
членуваат во една или повеќе мрежи. Овој
податок ги потврдува наодите од претходните
истражувања на МЦМС за вмрежувањето, каде
членството на организациите во мрежи е околу
две третини (Чаушоска Ј., Стојанова Д., 2015).
Според податоците од анкетата 45,21 % од овие
организации членуваат во една мрежа, 28,77 %
во две мрежи, а останатите 26,02 % во три или
повеќе мрежи.

Една третина од граѓанските организации кои не членуваат во ниту една мрежа, како причина ја
навеле неинформираноста и тоа што досега не добиле покана да станат дел од некоја мрежа.
1
2

ЗЗФ
Lime Survey: https://www.limesurvey.org/
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Споредбено со истражувањето на МЦМС од 2015 година, идентификувани се нови мрежи, а скоро
половина од мрежите кои тогаш биле активни, не се спомнати од страна на граѓанските организации во
ова истражување.

1.1. МРЕЖИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Од аспект на правниот статус, 43,48 % од идентификуваните 69 мрежи се регистрирани како сојуз
согласно Законот за здруженија и фондации. Повеќе од половина од сите идентификувани мрежи
(61,22 %) имаат воспоставено структура, начин на членување и одлучување, повелби и принципи.
Графикон 2. Регистрирани мрежи согласно ЗЗФ (%)

Графикон 3. Воспоставена структура во
мрежата (%)

РЕГИСТРИРАНИ КАКО СОЈУЗ
СОГЛАСНО ЗЗФ

Не;
56,52%

Да;
43,48%

СТРУКТУРА (ЗА
УПРАВУВАЊЕ,
СПРОВЕДУВАЊЕ)

Не:
38,78%

Да:
61,22%

Идентификуваните мрежи најмногу дејствуваат во секторите: Демократија и владеење на правото
(18,84 %) и Земјоделство и рурален развој (10,14 %). Најмалку, односно со еднакво низок процент
од 1,45 % се активни во секторите: Медиуми и информатичко општество, ЕУ интеграции и политики,
Заштита на здравјето, Култура и Спорт.
Табела 1. Идентификувани мрежи по сектори на дејствување

Сектор/мрежа
Демократија и владеење на правото – 17,39%
Алијанса за човекови права и демократија
Блупринт иницијатива
Граѓанска алијанса за транспарентност
Здружение Македонско женско лоби
Коалиција „Сите за правично судење“
Коалиција за буџетски мониторинг
Мрежа за подобра легислатива РИА
Мрежа за подобрување на квалитетот на услугите во јавната администрација
Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните услуги
Мрежа на невладини организации за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки
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Платформа на граѓански организации за борба против корупција
ЦивиTакс - Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица

Земјоделство и рурален развој - 11,59%
Мрежа за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ)
Платформа на ЛАГ-ови од источниот и југоисточниот регион
Пчеларската федерација на Македонија - ПФМ
Рурална коалиција
Слоу Фуд Македонија, Битола
Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија
Федерација на фармери на Република Македонија (ФФРМ)
Фондација на производители на органски производи на Македонија (ФПОПМ)

Развој на граѓанското општество – 7,25%
ЕВ-НЕТ Мрежа за европски вредности
ИПА 2 механизам за граѓански организации
Коалиција за заедничка соработка на граѓански организации "Алијанса на заедниците"
Мрежа за финансиска одржливост на граѓански организации
Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор

Родова еднаквост – 7,25%
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
Национален совет за родова рамноправност (НСРР-СОЖМ)
Платформа за женско претприемништво
Платформа за родова рамноправност
Чуварки на јавното ќесе

Заштита на маргинализираните лица – 7,25%
4SNET - виртуелна мрежа на граѓански организации кои работат во областа на социјалната
инклузија
Македонска платформа против сиромаштија (МППС)
Национален сојуз на слепите на Република Македонија - НССРМ
Национална мрежа за борба против хомофобијата и трансфобијата
Национална платформа на организации на лица со хендикеп

Mлади – 7,25%
Коалиција на младински организации СЕГА
Мрежа на младински банки на Република Македонија (YBNM)
Национален младински совет на Македонија (НМСМ)
Сојуз за младинска работа (СМР)
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Сојуз на Извидници на Македонија (СИМ)

Заштита на животната средина – 7,25%
Вклучи се, за здрава животна средина
Движење на екологисти на Македонија (ДЕМ)
Зелена Македонија
Мрежа на архуска конвенција во Македонија
Мрежа на еколошки граѓански организации

Економски и одржлив развој – 5,80%
Локална акциона група Преспа
Мрежа „Јес“
Мрежа на регионални центри за поддршка на ММСП
Платформа за поддршка на реформскиот процес на преговарачко поглавје 20

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација – 5,80%
Мрежа за заштита од дискриминација
Неформална мрежа за застапување на Ромите од дискриминација
Платформа за мултикултурализам
Коалиција на ромски ГО - Кетане

Наука, образование и доживотно учење – 4,35%
Мрежа на понудувачи на неформално образование
Ромска образовна мрежа
Федерација на спортските педагози на Македонија

Професионални/струкови здруженија – 2,90%
Македонско лекарско друштво
Национална Асоцијација за Гешталалт терапија на Македонија

Социјална заштита и заштита на децата – 2,90%
Национален сојуз на глуви и наглуви на Р. Македонија
Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство

Медиуми и информатичко општество – 1,45%
Мрежа за медиумска писменост

ЕУ интеграции и политики – 1,45%
Мрежа 23

Заштита на здравјето – 1,45%
Национална коалиција за ТБ

Култура – 1,45%
Асоцијација на независната културна сцена - Јадро

Спорт – 1,45%

7

Македонски олимписки комитет (МОК)

Друго – 5,80%
ИнклузиваМ
Ирис-МК
Платформа за миграција
Платформа за одржливост на сервисите за превенција и поддршка на ХИВ

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Во анкетата учествуваа 113 граѓански организации. Најголемиот дел од нив се регистрирани во
општините од Скопскиот регион (47,79 %). Во рамките на Скопскиот регион, најголемиот број од
организациите кои одговорија на прашалникот се регистрирани во општина Центар (48,15 %) и во
општина Аеродром (22,2 %). Организациите од градовите од Пелагонискиот регион се застапени со
12,39 %, од кои најмногу регистрирани во Битола (64,29 %). Организациите регистрирани во градови
од Југоисточниот регион учествуваа со 9,73 % во анкетата, од кои 45,45 % регистрирани во Струмица.
Графикон 4. Региони во чии градови се регистрирани граѓанските организации

Регион во кој е регистрирана ГО
Скопски регион

47,79

Пелагониски регион

12,39

Југоисточен регион

9,73

Полошки Регион

7,96

Источен регион

7,08

Североисточен регион

5,31

Вардарски регион

5,31

Југозападен регион

4,42
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Од вкупно 113 граѓански организации, 89,38 % се со правен статус здруженија, 4,42 % фондации
и 6,19 % сојузи.
Најголемиот број од овие организации, односно 42,48 % дејствуваат на национално ниво, 25,66
% дејствуваат на регионално ниво (во рамките на земјата), додека на локално/општинско ниво
дејствуваат 11,5 %.
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Графикон 5. Ниво на дејствување на ГО

Ниво на дејствување на организацијата
Национално (Македонија

42,48

Регионално (во рамките на РМ)

25,66

Локално / Општинско

11,50

Регионално (на Балканот)

10,62

Меѓународно

6,19

Европско (ЕУ и/ или пошироко)

3,54
0
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Во следните сектори на дејствување граѓанските организации кои одговориле на прашалникот
се најмногу активни: Земјоделство и рурален развој, Демократија и владеење на правото и наука,
образование и доживотно учење. Тие најмалку се активни во секторите: Медиуми и информатичко
општество и ЕУ интеграции и политики.
Табела 2. Сектор на дејствување на организацијата
Сектор

%

Земјоделство и рурален развој

11,50

Демократија и владеење на правото

10,62

Наука, образование и доживотно учење

9,73

Заштита на животната средина

8,85

Mлади

8,85

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

7,08

Култура

6,19

Економски и одржлив развој

6,19

Социјална заштита и заштита на децата

5,31

Заштита на маргинализираните лица

5,31

Развој на граѓанското општество

4,42

Родова еднаквост

4,42

Заштита на здравјето

2,65

Професионални/струкови здруженија

2,65

Медиуми и информатичко општество

0,88
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ЕУ интеграции и политики

0,88

Друго

4,42

ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1. ЛИСТА НА ИДЕНТИФИКУВАНИ МРЕЖИ И ЕЛЕКТРОНСКИ АДРЕСИ
Бр.
1
2
3
4

Мрежа
Алијанса за човекови права и демократија
Асоцијација на независната културна сцена - Јадро
Блупринт иницијатива
Вклучи се, за здрава животна средина

5
6
7
8
9
10

Граѓанска алијанса за транспарентност
Движење на екологисти на Македонија (ДЕМ)
ЕВ-НЕТ Мрежа за европски вредности
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
Здружение Македонско женско лоби
Зелена Македонија

11
12
13

ИнклузиваМ
ИПА 2 механизам за граѓански организации
Ирис-МК

14
15
16
17
18
19
20
21

Коалиција „Сите за правично судење“
Коалиција за буџетски мониторинг
Коалиција за заедничка соработка на граѓански организации
"Алијанса на заедниците"
Коалиција на младински организации СЕГА
Локална акциона група Преспа
Македонска платформа против сиромаштија (МППС)
Македонски олимписки комитет (МОК)
Македонско лекарско друштво

22
23

Мрежа „Јес“
Мрежа 23

24
25
26

Мрежа за заштита од дискриминација
Мрежа за медиумска писменост
Мрежа за подобра легислатива РИА
Мрежа за подобрување на квалитетот на услугите во јавната
администрација
Мрежа за рурален развој на Република Македонија (МРР на
РМ)
Мрежа за финансиска одржливост на граѓански организации
Мрежа на архуска конвенција во Македонија
Мрежа на граѓански организации за подобрување на јавните
услуги

27
28
29
30
31

Е-маил адреса
blaze.minovski@gmail.com
jadro.nks@gmail.com
adrijana.lavchiska@fosm.m
k
b_stanojevska@yahoo.com
marija.mirchevska@fosm.m
k
dem@dem.org.mk
zdruzenienovus@gmail.com
antico@t-home.mk
ddimitrievska@mzl-mk.org
4x4x4bb@gmail.com
sashejovanov@humanost.o
rg.mk
ana@bankwatch.org
stojne@lastrada.org.mk
contact@all4fairtrials.org.m
k
info@cea.org.mk
roma.progress@yahoo.com
sega@sega.org.mk
prespalag@gmail.com
president@mpps.org.mk
gardmk@yahoo.com
info@mld.mk
aleksandar.filiposki@yes.or
g.mk
contact@epi.org.mk
dragana.coalition@gmail.co
m
medium@medium.edu.mk
ivana@idscs.org.mk
todoroski@zenith.org.mk
info@ruralnet.mk
konekt@konekt.org.mk
maja@mkm.mk
todoroski@zenith.org.mk
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Мрежа на еколошки граѓански организации
Мрежа на младински банки на Република Македонија (YBNM)
Мрежа на невладини организации за транспарентност,
отчетност и интегритет во јавните набавки
Мрежа на понудувачи на неформално образование
Мрежа на регионални центри за поддршка на ММСП
Национален младински совет на Македонија (НМСМ)
Национален совет за родова рамноправност (НСРР-СОЖМ)
Национален сојуз на глуви и наглуви на Р. Македонија
Национален сојуз на слепите на Република Македонија НССРМ
Национална Асоцијација за Гешталалт терапија на Македонија
Национална коалиција за ТБ
Национална мрежа за борба против хомофобијата и
трансфобијата
Национална мрежа против насилство врз жените и семејно
насилство

46
47
48

Национална платформа на организации на лица со хендикеп
Неформална мрежа за застапување на Ромите од
дискриминација
Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор
Платформа за женско претприемништво

49

Платформа за миграција

50

Платформа за мултикултурализам
Платформа за одржливост на сервисите за превенција и
поддршка на ХИВ
Платформа за поддршка на реформскиот процес на
преговарачко поглавје 20

45

51
52

maja@mkm.org.mk
info@mladiinfo.eu
gfilkov@ccc.org.mk
vetplatform.mk@gmail.com
nebiju@t.mk
info@nms.org.mk
sozm@t-home.mk
nsgnrm@gmail.com
nssrm_@yahoo.com
brizoska@gmail.com
contact@merc.mk
elena.petrovska@hera.org.
mk
dimushevska@glasprotivna
silstvo.org.mk
brankicadimitrovska@yahoo
.com
f.ismaili@sonce.org.mk
nikolov@zenith.org.mk
natasaz.abw@gmail.com
mkd.newcontact@yahoo.co
m
toshe.zafirov@progres.org.
mk
elizabeta.bozinoska@hera.
org.mk
info@yes-network.org
rodovaplatformа@gmail.co
m

54

Платформа за родова рамноправност
Платформа на граѓански организации за борба против
корупција

55
56

Платформа на ЛАГ-ови од источниот и југоисточниот регион
Пчеларската федерација на Македонија - ПФМ

57
58
59
60
61
62
63

Коалиција на ромски ГО - Кетане
Ромска образовна мрежа
Рурална коалиција
Слоу Фуд Македонија, Битола
Сојуз за младинска работа (СМР)
Сојуз на Извидници на Македонија (СИМ)
Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија

mustafa@rromassn.org
dendo_vas@yahoo.com

64
65

Федерација на спортските педагози на Македонија
Федерација на фармери на Република Македонија (ФФРМ)
Фондација на производители на органски производи на
Македонија (ФПОПМ)
Цивитакс - Група за фискални прашања во граѓанскиот и
академскиот сектор и кај физичките лица

fsprm@yahoo.com
nff@nff.org.mk

53

66
67

contact@idscs.org.mk
aleksandar.jashkov@gmail.
com
mkjanem@yahoo.com

liljana.jonoski@gmail.com
nikolce.n@slowfood.mk
vesna.ilievska@gmail.com
vlatko@scout.org.mk
spzm.pcela@gmail.com

info@fpopm.com
grupa.civitax@gmail.com
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68
69

Чуварки на јавното ќесе
4SNET - виртуелна мрежа на граѓански организации кои
работат во областа на социјалната инклузија

crpm@crpm.org.mk
dimitartasevski@yahoo.com

ПРИЛОГ 2. ЛИСТА НА ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ГО ОДГОВОРИЛЕ ПРАШАЛНИКОТ
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Организација
Албатроси
Асоцијација за развојни иницијативи - Зенит
Гео-СЕЕ Институте
ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ-Скопје
Граѓанска асоцијација за рекреативно движење - Гард
Движење за околината Молика - ДОМ Битола
Дитуриа
Еколошко друштво Солза - Пехчево
ЕКОЛОШКО ЗДРУЖЕНИЕ " ОЗОН " СТРУМИЦА
Еколошко здружение "Кладенец" Пехчево
ЗГ„Центар за климатски промени“- Гевгелија
ЗДРАВА ИДНИНА-Здружение за превенција од кардиоваскуларни
заболувања
Здружение "Сирма"
Здружение Блесок
Здружение Доверба-Куманово
Здружение Драмски Аматаерски Фестивал на Македонија-Кочани
Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Скопје
Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје
Здружение за економски развој и соработка ADEC
Здружение за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес Скопје
Здружение за Заштита и Унапредување на Животната Средина ЕкоЖивот,Кавадарци
Здружение за истражување и развој на општеството ФОРУМ ПЛУС Скопје
Здружение за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија
Здружение за органско производство и екологија Мелагро
Здружение за поддршка на семејства, поединци и групи СРЕЌЕН ЖИВОТ
Здружение за правни истражувања и анализи ЦЕНТАР ЗА ПРАВНИ
ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ Скопје
Здружение за промовирање еднакви можности за сите СВЕТ ЗА СИТЕ
Скопје
Здружение за развој на младите Европска Младинска Асоцијација
Здружение за развој на младите ФАКТОР Кичево
Здружение за родова рамноправност Една може! - Скопје
Здружение за слободен развој на мислата „Сакам да кажам“ Скопје
Здружение за Церебрална парализа
Здружение Златна Рака
Здружение КУД „Гоце Делчев“ Делчево
Здружение МЛАДИНСКИ КЛУБ ШТИП - Штип
Здружение Младински форум за соработка-Скопје
Здружение Мрежа за доживотно учење
Здружение на агроекономисти на Република Македонија ЗАЕМ

Град
Тетово
Центар
Чаир
Центар
Центар
Битола
Кичево
Пехчево
Струмица
Пехчево
Гевгелија
Аеродром
Куманово
Радовиш
Куманово
Кочани
Кисела Вода
Кисела Вода
Тетово
Шуто
Оризари
Кавадарци
Аеродром
Центар
Битола
Тетово
Центар
Аеродром
Кичево
Кичево
Центар
Центар
Тетово
Тетово
Делчево
Штип
Карпош
Тетово
Гази Баба
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39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Здружение на активности за ефективна интеграција на граѓанско
општество ЗАЕДНИЧКА АЛТЕРНАТИВА
Здружение на глуви и наглуви - Струмица
Здружение на граѓани
Здружение на граѓани „Активно општество“ Скопје
Здружение на граѓани ЕКОСКОП
Здружение на граѓани за образование, пре-квалификација и градење на
човечки ресурси Академска Регионална Асоцијација - АРА - Скопје
Здружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и
останати маргинализирани групи во Република Македонија
АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА - Скопје
Здружение на граѓани за промоција на јавната дебата КОНТРАСТА Скопје
Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопјe
Здружение на граѓани ИЛУСТРА
Здружение на граѓани ЛАЈФ СТАРТ Радовиш
Здружение на граѓани Транспарентност Македонија Скопје
Здружение на граѓани центар за граѓански организации ЦГК Скопје
Здружение на жени "Цвет"
Здружение на жени за мултикултурни активности КРЕАЦИЈА2009
Здружение на земјоделски производители „Агропродукт“ - Штип
Здружение на Медицински Сестри.Техничари и Акушерки на Р Македонија

55
56
57

скратено ЗМСТАМ
Здружение на овоштари БЛАГОЈ А. КОТЛАРОВСКИ Ресен
Здружение на педагози и психолози Велес

58
59
60

Здружение на пчелари „Пчела“
Здружение на слепи и лица со оштетен вид реалност Гостивар
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА НА ГРАД ШТИП
Здружение на уметници Македонски центар на интернационален
театарски институт/ПРОДУКЦИЈА, Скопје
Здружение на Физиотерапевти на Република Македонија
Здружение Обучувачи на јавна администрација (ПАТ) Скопје
Здружение Организација на жените на општина Свети Николе
Здружение против дискриминација ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСT
Здружение Српско друштво КОШТАНА Охрид
Здружение Хелтгрупер Самит - истражувања од областа на
здравствените и социјални политики, Скопје
Здружение Хуманитарно и добротворно здружение на ромите
„МЕСЕЧИНА ДЕБАР“ Дебар
Здружениена граѓани СКАЈ ПЛУС Струмица
ЗЗПЗ Виножито
ЗПОХ „ОРГАНО-ЛОГИСТИК“
Институт за демократија "Социетас Цивилис" - Скопје
Институт за европска политика - Скопје (ЕПИ)
Коалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ
Скопје
Коалиција на младински организации СЕГА
Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните
заедници МАРГИНИ Скопје
Консалтинг и исѕтражување на ран детски развој ЕЦДКОР

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Битола
Струмица
Карпош
Центар
Центар
Аеродром
Бутел
Аеродром
Аеродром
Крушево
Радовиш
Центар
Центар
Крушево
Велес
Штип
Центар
Ресен
Велес
Крива
Паланка
Гостивар
Штип
Аеродром
Аеродром
Карпош
Свети Николе
Ресен
Охрид
Центар
Дебар
Струмица
Радовиш
Струмица
Центар
Центар
Центар
Прилеп
Центар
Центар
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78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Кризен Центар "Надеж"
Локална акциона група Беласица Огражден Босилово
Македонско Монтесори Здружение - Здружение за модернизација и развој
на образованието и воспитанието на децата и младите и нивните
семејства
МАКС - Македонска Асоцијација за квалитет во наставата по странски
јазици.
Меѓуопштинско здружение на лица со телесен ивалидитет на општините
Велес, Градско и Чашка – МОБИЛНОСТ Велес
Мрежа ИнклузиваМ
Национална организација „Слоу Фуд Македонија“, Битола
НВО МИЛЕНИУМ
Невладина организација за единствени цели на Ромите БАРОМБалканска унија на Ромите-Скопје
Новинари за човекови права
Организација на жените "Кумановка"
Планинарско горскоспасително друштво АВА КОТА 1050 Новаци
ПРВ СКОПСКИ ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД Скопје
Прогрес Институт за социјална демократија
Профицио-мултиетничка толеранција преку економски просперитет
Пчеларско здружение Нектар Битола
Регионален Сојуз на пчеларски здруженија Виа Игнација
Ромска Асоцијација за Жени и млади ЛУЛУДИ ,Скопје
Ромски Образовна Мрежа-РОМ
Ромско хуманитарно здружение на жени "КХАМ'' Куманово
Рурална Коалиција
Сојуз - Национален совет за родова рамноправност
Сојуз за младинска работа Скопје
Сојуз на здруженија на граѓани МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија
Унија за Култура на Власите од Македонија
Фондација за локален развој и демократија ФОКУС Велес
Фондација за локален развој и развој на информатички технологии Гевгелија
Фондација за поддршка на претпријатија Тетово
(ЕСА Тетово)
Фондација за развој на мали и средни претпријатија- Струмица
Фондација Отворено општество - Македонија
ХЕПА Македонија Национална организација за унапредување на
здравјето со физичка активност
Хуманитарно Здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби
„Бравура Кооператива“ Делчево
Центар за економски анализи Скопје
Центар за образовни и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола
22 Нентори

Гази Баба
Босилово
Чаир
Центар
Велес
Центар
Битола
Тетово
Шуто
Оризари
Аеродром
Куманово
Битола
Центар
Центар
Центар
Битола
Битола
Шуто
Оризари
Ѓорче Петров
Куманово
Куманово
Центар
Центар
Карпош
Гази Баба
Аеродром
Велес
Гевгелија
Тетово
Струмица
Аеродром
Центар
Делчево
Аеродром
Битола
Битола
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ПРИЛОГ 3. АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК

1 - Основни податоци
Податоци за граѓанската организација која го одговара прашалникот.
Q01. Име на граѓанската организација:
………………………………………………………………………........................................……………

НАПОМЕНА: ЦЕЛОСЕН НАЗИВ, КАКО ШТО Е ЗАВЕДЕН ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
П 1. Општина во која е регистрирана граѓанската организација:
ЛИСТА

П 2. Година на основање на граѓанската организација:
…………………………………………………………..…............................…………
П 3. Правен статус:

1) Здружение

2) Фондација

3) Сојуз

П 4. Ниво на дејствување на организацијата:
Национално

Регионално

Локално

Ниво на дејствување 3

 Локално / Општинско

 Национално (Македонија)

 Европско (ЕУ и/ или пошироко)

 Регионално (во рамките на РМ)

 Регионално (на Балканот)

 Меѓународно

П 5. Сектор на дејствување на организацијата:
ЛИСТА

Сектори на дејствување4
 Развој на граѓанското општество

 Наука, образование и доживотно
учење

 Демократија и владеење на правото

 Mлади

 Промоција и заштита на човековите
права и антидискриминација

 Социјална заштита и заштита на
децата

 Заштита на маргинализираните лица

 Заштита на здравјето

 Родова еднаквост

 Култура

 Земјоделство и рурален развој

 Заштита на животната средина

 Медиуми и информатичко општество

 ЕУ интеграции и политики

3

Главното, доминантно, ниво на дејствување на апликантот, пр. обележете „национално“ ако главното
ниво на дејствување е дефинирано како „национално“ во статутот, стратегиите или други референтни
документи или ако апликантот спровел повеќе од половина од активностите на национално ниво во
изминативе три години.
4
Ве молиме прецизирајте го главниот сектор на кој припаѓа организацијата, како што е дефинирано во
статутот, стратегиите или други референтни документи.
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 Спорт

 Професионални/струкови здруженија

 Економски и одржлив развој

 Друго (ве молиме наведете:
_______________)

2 – Членство во мрежи во Македонија (национални)
Со поимот мрежи се опфаќа секој облик на здружување/вмрежување на граѓанските
организации, како на пример платформи, сојузи, коалиции, федерации, алијанси и сл., било да е
тој формален, неформален, регистриран или нерегистриран како посебно правно лице.
П 6. Дали вашата ГО е членка на мрежа во Македонија?
Да

Не

ДА → П 7 Не → П 6а
П 6.а. Зошто не сте членка на мрежа во Македонија?

.............

→ П9
П 7. Во колку мрежи во Македонија членува вашата ГО?
Број

П 8. Во кои мрежи во Македонија вашата ГО е активен член?*
Мрежа 1:

Мрежа 2:

Мрежа 3:

Мрежа 4:

Мрежа 5:

*Забелешки: Ве молиме наведете го целиот назив на мрежата и кратенката, на пример Сојуз на
здруженија за заштита на природата (СЗЗП). Под активен член се мисли на редовно или повремено
учество во активностите на соодветната мрежа, плаќање членарина, редовна размена на
информации и сл.
П 8.1.а. Дали „Мрежа 1“ е регистрирана како сојуз согласно Законот за здруженија и фондации
(2010)?
Да

Не

П 8.1.б. Сектор на дејствување на „Мрежа 1“

Сектори на дејствување5
 Развој на граѓанското општество

 Наука, образование и доживотно
учење

 Демократија и владеење на правото

 Mлади

 Промоција и заштита на човековите
права и антидискриминација

 Социјална заштита и заштита на
децата

 Заштита на маргинализираните лица

 Заштита на здравјето

 Родова еднаквост

 Култура

 Земјоделство и рурален развој

 Заштита на животната средина

 Медиуми и информатичко општество

 ЕУ интеграции и политики

5

Ве молиме прецизирајте го главниот сектор на кој припаѓа организацијата, како што е дефинирано во
статутот, стратегиите или други референтни документи.
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 Спорт

 Професионални/струкови здруженија

 Економски и одржлив развој

 Друго (ве молиме наведете:
_______________)

П 8.1.в. Дали „Мрежа 1“ има воспоставено структура (за управување, спроведување), начин на
членување и одлучување, повелба на принципи (или сличен документ) и сл.?
Да

Не

П 8.1.г. Кои се податоците за контакт со „Мрежа 1“?
Лице за контакт
Електронска пошта
Телефонски број:
Веб-страница (ако има):

П 8.2а. Дали „Мрежа 2“ е регистрирана како сојуз согласно Законот за здруженија и фондации
(2010)?
...
П 8.3. Дали „Мрежа 3“ е регистрирана како сојуз согласно Законот за здруженија и фондации
(2010)?

...
П 8.4. Дали „Мрежа 4“ е регистрирана како сојуз согласно Законот за здруженија и фондации
(2010)?

...
П 8.5. Дали „Мрежа 5“е регистрирана како сојуз согласно Законот за здруженија и фондации
(2010)?
....

3 - Податоци за контакт
П 9. Име и презиме на лицето кое го одговара прашалникот …………………………………….........
П 10. Податоци за контакт со лицето (мобилен и/или е-пошта):* ……………………………...............
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