НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2015 ГОДИНА

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна невладина
организација формирана во 2006 година. ФРЛЗ е правен наследник на Центарот за
поддршка на НВО – Штип

Мисија:
Ефективно учество на граѓаните во креирање на јавни политики и нивна доследна
инплементација.
Визија:
ФРЛЗ е водечка организација, тимски ориентирана со зајакнати човечки капацитети,
финансиски стабилна, национално препознатлива и етаблирана како значаен партнер
на меѓународни проекти.

Стратешки цели:
1. Зголемување на влијанието на граѓанскиот сектор во креирање и
импленетирање на јавни политки
2. Зголемување на одговорноста на граѓаните за решавање на локални проблеми
(приоритети)
3. Проширување на рамките на делување на ФРЛЗ Штип на регионот на Западен
Балкан
Годишната програма на ФРЛЗ е поддржана од CIVICA Mobilitas

Дебатен клуб (Jануари 2015 – Декември 2015):
Дебатниот клуб во рамки на Фондацијата за развој на локалната заедница функционира
од 2008 година. Годишно вклучува по 100 млади луѓе. Во рамки на дебатниот клуб се
оддржуваат неделни предавања дебата на кои се разработуваат основните дебатни
формати и правила на дебатирање.
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Цел: Зголемување на учеството на младите во процесите на креирање политики на
локално ниво преку развој на критичко мислење.

Активности: Неделни предавања дебата, напредна и почетна
Организирање јавни дебати за прашања од општествена важност во
заедницата
Учество во национални и меѓународни дебатни турнири
Резултати:

30 млади вклучени во почетниот дебатен клуб
30 млади вклучени во напредниот клуб
Оддржани 90 предавања во почетна и напредна дебата
Оддржани 3 јавни дебати
Учетсво на два национални, еден локален и еден меѓународен турнир
Освоено 3 место на национален турнир

Проектот е финансиран од средства на Фондацијата за развој на локалната
заедница
И паркингот е животен стандард (01.05.2015 – 20.06.2016)
Цел: Поголемо вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики
Краткорочни цели:
- Да се мобилизира пошироката јавност во решавање на приоритетите;
- Да се подготви документ за јавна политика;
- Да се поттикне пошироката јавност и НВО да извршат притисок врз ЛС за
потранспарентно управување со јавните средства.
Активности:
1. Петиција за поширока акција за мобилизација на граѓаните со барање да се укине
наплатата на паркинг во градот.
2. Прес конференции на почетокот, во текот и по завршувањето на потпишувањето
на петицијата.
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3. Дебата
4. Документ за јавна политика
Резултати:
- Зголемена транспарентност на општината при управувањето со јавните средства;
- Мобилизирана јавност за разрешување на локалните проблеми;
- Поттикната дебата за изнаоѓање на алтернативни решенија за сообраќајниот метеж.
Проектот е финансиран од ЕУ преку Програмата „Поддршка за зајакнување,
одржливост и развој на активно граѓанско општество“, спроведуван од Фондација
Метаморфозис и МЦЕТ

Буџетски и проектни форуми во Општините Центар, Струга и Струмица: (Април 2015 –
Декември 2015)
Цел: Зголемено граѓанско учество во процесите на носење одлуки на локално ниво
Во рамки на проектот во општините Центар, Струга и Струмица се организираа по две
сесии од буџетските и две сесии од проектните форуми. На буџетските форуми граѓаните
имаа можност да изберат една приоритетна програма за секоја општина, додека на
проектните, проект кој ќе се финансира од проектен фонд. На форумите во сите општини
учествуваа околу 1000 граѓани и беа избрани четири проекти за финансирање , по еден
во општините Центар и Струмица и два во Општина Струга и по една приоритетна
програма.
Активности: Обука за модератори и коморедатери
2 сесии проектен форум во општините Струга, Струмица и Центар
2 сесии буџетски форум во општините Стурга Струмица и Центар
Резултати: Вклучени 1002 граѓани во процесите на носење одлуки во општините
Обучени 16 Модератори и комодератори на форуми
Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество Македонија
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Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓанските здруженија
(21.01.2015 – 31.05.2016)
Цел: Општа цел на проектот е да се зголеми транспарентноста и отчетноста на локалната
самоуправа при доделување на средства на здруженијата од општинските буџети.
Специфични цели:
-

-

Развивање методологија за распределба на средства од општинскиот буџет за
поддршка на здруженија во 8 општини во РМ;
Застапување за усвојување на методологијата и нејзина примена;
Подготовка на водич за развивање критериуми и процедури за унапредување на
практитките на доделување финансиски средства на здруженијата од страна на
општините;
Поттикнување поактивен пристап на граѓанските организации во
унапредувањето на практиките за поддршка на здруженијата од страна на ЕЛС.

Активности:
1. Подготовка и усвојување на методологија за доделување на средства од
општинските буџети
1.1. Работилници за подготовка на методологија за финансирање на здруженија со
средства од општинските буџети.
1.2. Застапување за усвојување на методологијата
2. Промоција на резултатите од проектот
2.1. Публикација
2.2. Прес конференции
3. Координативни средби со партнерските организации

Резултати:
- Зголемен степен на транспарентност, одговорност и отчетност на локалните
власти при трошењето на јавните пари;
- Развиена методологија за распределба на средства од општинскиот буџет за
поддршка на здруженијата;
- Подобрен процес на евалуација, мониторинг и известување за спроведените
проекти и активности на здруженијата од страна на локалните самоуправи;
- Воспоставена комуникација и соработка помеѓу здруженијата и локалната власт
за заедничко изнаоѓање на решенија;
Подготвен прирачник за размена на искуства и добри практики кој ќе им послужи
на другите општини и здруженија да развијат методологија за доделување
финансиски средство на здруженијата од општинските буџети
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Проектот е финансиран од Проект на УСАИД за граѓанско општество

Граѓанско учество во руралните средини
Проектот е имплемениран во периодот 15 Јули 2016 до Декември 2015 во парнерство
со Норгес- Вел, Крива Паланка, ЗГ ЛАГ Гласот на селото, Куманово и Центар за рурален
развој Бујрум, Куманово
Цел: Едуцирани млади лица од руралните средини во Североисточниот регион, преку
акциско учење за значењето на општествените вредности (развој на правен поредок и
локалната самоуправа, бизнис секторот, екологија, медиуми и прашања од социјална
сфера) за развој на персонални вештини и знаења за младите.
Активности: FB страна
Телевизиски и радио емисии
Три дводневни обуки (07-08 Ноември, 28-29 Ноември и 05-06 Декември )
ТоТ за фасилитатори-младински работници
Прирачник за обучувачи
Резултати:

Зајакнати капацитети на 206 млади од североисточен регион
Обучени 15 фасилитатори – младински работници
Креиран прирачник

Проектот е финансиран од Проект на УСАИД за граѓанско општество

Регионална канцеларија на НМСМ за Источен и Југоисточен регион (2014 – 2015):
Инфо точка и регионална канцеларија на НМСМ во источниот и југо-источниот плански
регион. Целта на оваа активност е да ги имплементира и промовира активностите и
работата на Националниот младински совет на Македонија.
Активности: Спроведување на истражувања за потребите на младите
Организација на јавни настани
Креирање на политики и документи на локално ниво
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Консултации со други младински организации
Промоција на НМСМ

Резлтати: Спроведено истражување за потребите на младите и младинските
организации во Југоисточен и Источен регион.
Организирани 3 јавни трибини на теми поврзани со младинско учество и
младински политики
Креирана стратегија за младинска информираност во Југоисточен и Источен
регион
Вклучени 200 млади од Источниот и Југоисточниот регион на РМ
Активностите се финансирани од проектините фондови на НМСМ
За спас на паркот во 8ми Ноември
Проектот за спас на паркот во 8ми Ноември започна како иницијатива на неформална
група на граѓани веднаш по донесувањето на одлука за продажба на земјиште кое се
наоѓа во паркот од страна на Општина Штип. Целта на проектот е да ги мобилизира
граѓаните и да промовира транспаретен процес на консултација на граѓаните при
носење одлуки од суштинско значење. Во активностие на проектот учестуваа околу
500титни млади лица.
Цел: Поголемо вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуки кои се однесуваат
на локални проблеми во заедницата.
Активности: Иницијатива до Уставен суд, претставка до Државен инспекторат за
локална самоуправа и кривична пријава до Јавно обвинителство Штип.
Трибина и изложба „Духот на паркот“
Мултимедијален настан Игри без граници за спас на паркот
Маратон 5к
Инфо Штандови
ТВ дебати
Креирање на видео за социјални мрежи
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Резултати: Петиција со 400 потписи
Мобилизирани 900 граѓани од населбата
Проектот е финансиран од CIVICA Mobilitas

ФисКаст: Cost – benefit анализа „Субвенционирано вработување на млади до 29
години“
Во рамки на проектот ФисКаст, ФРЛЗ заедно со Здружение Центар за стратегии и
развој „ПАКТИС“, Прилеп подготви анализа на трошоците и предностите на владината
мерка за вработување на млади до 29 години. За потребите на анализата преку
барање за пристап до информации од јавен карактер беа добиени информации од
Агенцијата за вработување на РМ.
Подготвена cost – benefit анализа за Субвенционирано вработување на млади до 29
години.
Анализата е финансирана од FinanceThink
Обуки ЦВ и мотивационо писмо
Обуките организирани во соработка со Инфо Клуб Штип и се оддржаа со учесници од
младинскиот клуб при ФРЛЗ. Обуките се оддржаа во месец Ноември 2015 година. И на
истите учествуаа 30 средношколци и студенти од Штип.
Цел: Младите лица да се стекнат со основни познавања за пишување на ЦВ,
мотивационо писмо и други меки вештини.
Обуките се финансирани од средства на Фондацијата за развој на локалната
заедница

Младите за наследството – Германија (Јуни 2015 – Ноември 2015) 3 младински
размени. Проектот се имплеменитраше во партнерство со организации од Германија,
Албанија, Украина, Русија и Грција. Во проектот беа вклучени 5 челнови на
организацијата каде што имаа прилика да ја презенитраат работата на ФРЛЗ и да
остварат соработка со организациите и воедно да се здобијат со знаења за Европскиот
поредок и европскиот индентитет како концепт. Како резултат на овој проект се
овозможи соработка на организацијата со организации од Европа и се изработи
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публикација со резултатите од проектот која воедно ќе служи и за промоција на
организациите.
Проектот е финансиран од програмата ERASMUS+
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