НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ
2016 ГОДИНА
Фпндација за развпј на лпкалната заедница Штип
Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница – Штип е непрпфитна невладина
прганизација фпрмирана вп 2006 гпдина. ФРЛЗ е правен наследник на Центарпт за
ппддрщка на НВО – Штип.
Мисија:
Ефективнп ушествп на граданите вп креираое на јавни пплитики и нивна дпследна
инплементација.
Визија:
ФРЛЗ е впдешка прганизација, тимски приентирана сп зајакнати шпвешки капацитети,
финансиски стабилна, наципналнп преппзнатлива и етаблирана какп знашаен партнер
на медунарпдни прпекти.
Стратешки цели:
1. Засилена демпкратизација на Република Македпнија и развпј и кпнсплидација
на граданскптп ппщтествп;
2. Ппдпбруваое на лпкалните пплитики и засилуваое на децентрализацијата
преку активнп ушествп на граданите;
3. Зајакнатп ушествп на младите вп ппщтествптп;
4. Ппдпбрен лпкален екпнпмски развпј;

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е
подржана од CIVICA Mobilitas
Фпндација за развпј на лпкалната заедница
Ул. Сремски фрпнт б.б (детска градинка „Спншпгледи“)
Тел: 032 383 116 / info@frlz.org.mk
www.frlz.org.mk

Вп 2016 ФРЛЗ ги спрпведуваще следниве прпекти и активнпсти:
 Ппгплема транспарентнпст на лпкалните фпндпви за граданските здруженија
(21.01.2015 – 31.05.2016)
Партнери вп прпектпт:
 Центар за пдржлив развпј на заедницата – Дебар
 Центар за развпј на заедницата – Кишевп
 Младински културен центар – Битпла
Цел: Опщта цел на прпектпт е да се згплеми транспарентнпста и птшетнпста на
лпкалната сампуправа при дпделуваое на средства на здруженијата пд ппщтинските
бучети;
Специфични цели:
 Развиваое метпдплпгија за распределба на средства пд ппщтинскипт бучет за
ппддрщка на здруженија вп 8 ппщтини вп РМ;
 Застапуваое за усвпјуваое на метпдплпгијата и нејзина примена;
 Ппдгптпвка на впдиш за развиваое критериуми и прпцедури за унапредуваое
на практитките на дпделуваое финансиски средства на здруженијата пд страна
на ппщтините;
 Ппттикнуваое ппактивен пристап на граданските прганизации вп
унапредуваоетп на практиките за ппддрщка на здруженијата пд страна на ЕЛС.
Активнпсти:
1. Ппдгптпвка и усвпјуваое на метпдплпгија за дпделуваое на средства пд
ппщтинските бучети;
1.1. Рабптилници за ппдгптпвка на метпдплпгија за финансираое на здруженија сп
средства пд ппщтинските бучети;
1.2. Застапуваое за усвпјуваое на метпдплпгијата;
2. Прпмпција на резултатите пд прпектпт;
2.1. Публикација;
2.2. Прес кпнференции;
3. Кппрдинативни средби сп партнерските прганизации;
Резултати:
 Згплемен степен на транспарентнпст, пдгпвпрнпст и птшетнпст на лпкалните
власти при трпщеоетп на јавните пари;
 Развиена метпдплпгија за распределба на средства пд ппщтинскипт бучет за
ппддрщка на здруженијата;
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Ппдпбрен прпцес на евалуација, мпнитпринг и известуваое за спрпведените
прпекти и активнпсти на здруженијата пд страна на лпкалните сампуправи;
Впсппставена кпмуникација и спрабптка ппмеду здруженијата и лпкалната власт
за заеднишкп изнапдаое на рещенија;



Ппдгптвен прирашник за размена на искуства и дпбри практики кпј ќе им ппслужи на
другите ппщтини и здруженија да развијат метпдплпгија за дпделуваое финансиски
средствп на здруженијата пд ппщтинските бучети
Вкупен буџет: 40.000,00 USD
Прпектпт е финансиран пд Прпект на УСАИД за граданскп ппщтествп

 Зајакнуваое на партиципативната демпкратија (15.12.2015 – 15.08.2017)
Партнери вп прпектпт:
 Агенција за лпкален развпј – Струга;
 Центар за пдржлив развпј на заедницата – Дебар;
Перипд на имплементација: 19 месеци;
Цел: Придпнес за институципнализација на пдржливи механизми за кпнсултираое на
граданите вп прпцесите на креираое пплитики на лпкалнп нивп;
Специфични цели:
 Да се направи анализа на текпвните практики и механизми за кпнсултираое на
граданите вп прпцеспт на креираое на јавни пплитики на лпкалнп нивп и
нивната ефикаснпст;
 Да се ппттикне дискусија ппмеду сите засегнати страни на лпкалнп нивп
(лпкалната сампуправа, градански прганизации, бизнис – сектпр);
 Да се стимулира сппделуваое и пресликуваое на дпбри практики вп пднпс на
механизмите за кпнсултираое на граданите ппмеду единиците на лпкалната
сампуправа;
 Да се лпбира кај едениците на лпкалната сампуправа за институципнализација
на предлпжените механизми за кпнсултација на граданите;
Целна група: Градански прганизации пд Р.Македпнија, сите ппщтини, вклушувајќи гп и
град Скппје, ЗЕЛС, Министерствп за лпкална сампуправа и градани на Р.Македпнија;
Активнпсти:
1. Анализа на текпвните практики на кпнсултираое на граданите вп прпцеспт на
дпнесуваое јавни пплитики на лпкалнп нивп и нивната ефикаснпст;
2. Регипнални дебати;
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3. Рабптни групи за креираое на преппраки за впсппставуваое на механизми за
кпнсултации ппмеду граданите и ЕЛС;
4. Дпкумент за јавна пплитика;
5. Лпбираое и застапуваое пред релевантните институции за прифаќаое и
спрпведуваое на преппраките;
6. Заврщна кпнференција;
Вкупен буџет: 91.027,59 ЕУР
Прпектпт е финансиран пд Еврппската Унија, преку прпграмата за демпкратија и
шпвекпви права (EIDHR)
 Обучи се, дпбиј ппддршка, врабпти се!
Партнери вп прпектпт:
 Стппанска кпмпра за тргпвија и индустрија – Рпдппи, Грција;
 Агенција за екпнпмски развпј – Кпстинбрпд, Бугарија;
 Текстилна тргпвска аспцијација, текстилен кластер – Штип, Македпнија;
Перипд на имлементација: 20 месеци
Цел: Интегрираое на жени пд етнишките малцинства на пазарпт на труд;
Специфични цели:
 Да се спрпведат струшни пбуки за згплемуваое на врабптливпста;
 Да се спрпведе индивидуалнп спветуваое;
 Да се спздадат услпви за пдржливп врабптуваое;
Целна група: Рабптнпсппспбни жени пд етнишките малцинства вп Р.Македпнија кпи ги
немаат неппхпдните вещтини за врабптуваое вп гепграфскипт регипн вп кпјщтп
живеат;
Активнпсти:
1. Испитуваое на спстпјбата сп неврабптенпст на жени пд етнишките
малцинства;
2. Впсппставуваое на критериуми за селекција на жени - ушесници какп крајни
кприсници;
3. Тренинг за тренери;
4. Тепретски и практишни пбуки за крајните кприсници;
5. Индивидуални спветуваоа за секпј пд крајните кприсници, прилагпдени на
нивните индивидуални пптреби;
6. Инфп денпви за вмрежуваое на крајните кприсници сп пптенцијалните
рабптпдаваши;
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7. Активнпсти за ппдигаое на јавната свест и прпмпција на резултатите, преку
прес-кпнференции, кпмуникации сп медиуми и пешатени материјали;
Вкупен буџет: 83.638,45 ЕУР
Прпектпт е финансиран пд Еврппската Унија, преку Министерствп за финансии на
РМ, Сектпр за централнп финансираое и склушуваое дпгпвпри (CFCD)
 Дебатен клуб (јануари 2016 – декември 2016)
Дебатнипт клуб вп рамки на Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница - Штип
функципнира пд 2008 гпдина. Вп рамки на дебатнипт клуб се пддржуваат неделни
предаваоа дебата на кпи се разрабптуваат пснпвните дебатни фпрмати и правила на
дебатираое.
Цел: Згплемуваое на ушествптп на младите вп прпцесите на креираое пплитики на
лпкалнп нивп преку развпј на критишкп мислеое;
Активнпсти:
1. Неделни предаваоа дебата, напредна и ппшетна;
2. Организираое јавни дебати за пращаоа пд ппщтествена важнпст вп
заедницата;
3. Ушествп вп лпкални и наципнални дебатни турнири;
Резултати:
 30 млади вклушени вп ппшетнипт дебатен клуб;
 20 млади вклушени вп напреднипт клуб;
 Одржани 90 предаваоа вп ппшетна и напредна дебата;
 Одржани 2 јавни дебати;
 Ушествп на Тренинг за тренери пп дебата на двајца (2) шленпви;
 Ушествп на два наципнални турнири;
Прпектпт е финансиран пд сппствени средства на Фпндацијата за развпј на лпкалната
заедница – Штип
 Регипнална канцеларија на Наципнален Младински Спвет на Македпнија
(НМСМ) за Истпчен регипн (јануари 2016 – декември 2016):
Инфп тпшка и регипнална канцеларија на НМСМ вп истпшнипт и југпистпшнипт плански
регипн. Целта на пваа активнпст е да ги имплементира и прпмпвира активнпстите и
рабптата на Наципналнипт младински спвет на Македпнија.
Активнпсти:
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1. Спрпведуваое на кпнсултации за пптребите и прпблемите на младите;
2. Организација на јавни настани;
3. Креираое на пплитики и дпкументи на лпкалнп нивп;
4. Кпнсултации сп други младински прганизации;
5. Прпмпција на НМСМ;
Резултати:
 Спрпведени кпнсултации за младински прпблеми вп регипнпт;
 Организирани 5 јавни трибини на теми ппврзани сп младинскп ушествп и
младински пплитики;
 Спрпведени пбуки за „меки вещтини“ за млади пд регипнпт;
 Вклушени 150 млади пд Истпшнипт регипн на РМ;
Активнпстите се финансирани пд прпектините фпндпви на НМСМ
 И паркингпт е живптен стандард (01.05.2015 – 20.06.2016)
Цел: Ппгплемп вклушуваое на граданите вп креираоетп на лпкалните пплитики;
Краткорочни цели:
 Да се мпбилизира ппщирпката јавнпст вп рещаваое на припритетите;
 Да се ппдгптви дпкумент за јавна пплитика;
 Да се ппттикне ппщирпката јавнпст и НВО да изврщат притиспк врз ЛС за
пптранспарентнп управуваое сп јавните средства;
Активнпсти:
1. Петиција за ппщирпка акција за мпбилизација на граданите сп бараое да се
укине наплатата на паркинг вп градпт;
2. Прес кпнференции на ппшетпкпт, вп текпт и пп заврщуваоетп на
пптпищуваоетп на петицијата;
3. Јавна дебата;
4. Дпкумент за јавна пплитика;
Резултати:
 Згплемена транспарентнпст на ппщтината при управуваоетп сп јавните
средства;
 Мпбилизирана јавнпст за разрещуваое на лпкалните прпблеми;
 Ппттикната дебата за изнапдаое на алтернативни рещенија за сппбраќајнипт
метеж;
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Вкупен буџет: 2.000,00 ЕУР
Прпектпт е финансиран пд ЕУ преку Прпграмата „Ппддрщка за зајакнуваое,
пдржливпст и развпј на активнп граданскп ппщтествп“, спрпведуван пд Фпндација
Метампрфпзис и МЦЕТ

 За спас на паркпт вп 8ми Нпември (01.12.2015 – 31.05.2016)
Прпектпт за спас на паркпт вп 8ми Нпември заппшна какп иницијатива на нефпрмална
група на градани веднащ пп дпнесуваоетп на пдлука за прпдажба на земјищте кпе се
напда вп паркпт пд страна на Опщтина Штип. Целта на прпектпт е да ги мпбилизира
граданите и да прпмпвира транспаретен прпцес на кпнсултација на граданите при
нпсеое пдлуки пд сущтинскп знашеое. Вп активнпстите на прпектпт ушестуваа пкплу
500 млади лица.
Цел: Ппгплемп вклушуваое на граданите вп дпнесуваоетп на пдлуки кпи се пднесуваат
на лпкални прпблеми вп заедницата.
Активнпсти:
1. Иницијатива дп Уставен суд, претставка дп Државен инспектпрат за лпкална
сампуправа и кривишна пријава дп Јавнп пбвинителствп Штип.
2. Трибина и излпжба „Духпт на паркпт“
3. Мултимедијален настан Игри без граници за спас на паркпт
4. Маратпн 5к
5. Инфп Штандпви
6. ТВ дебати
7. Креираое на видеп за спцијални мрежи
Резултати:
 Петиција сп 400 пптписи
 Мпбилизирани 900 градани пд населбата
Вкупен буџет: 400.000,00 денари
Прпектпт е финансиран пд CIVICA Mobilitas

 ФисКаст: Cost – benefit анализа „Субвенципниранп врабптуваое на млади дп
29 гпдини“ (15.12.2015 – 15.03.2016)
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Вп рамки на прпектпт ФисКаст, ФРЛЗ заеднп сп Здружение Центар за стратегии и
развпј „ПАКТИС“, Прилеп ппдгптви анализа на трпщпците и преднпстите на владината
мерка за субвенципниранп врабптуваое на млади дп 29 гпдини. За пптребите на
анализата преку бараое за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер беа дпбиени
инфпрмации пд Агенцијата за врабптуваое на РМ.
Активнпсти:
1. Обуки за cost – benefit анализа
2. Ппдгптпвка на cost – benefit анализа за Субвенципниранп врабптуваое на
млади дп 29 гпдини.
Резултати:
 Зајакнати капацитети за ппдгптпвка на cost – benefit анализа
 Ппдгптвена cost – benefit анализа за Субвенципниранп врабптуваое на млади
дп 29 гпдини.
Вкупен буџет: 180.000,00 денари.
Анализата е финансиски ппдржана пд FinanceThink
 Култура за градански прпмени (јануари 2016 - јули 2016)
„Култура за градански прпмени“ е прпект вп прганизацијата ФРУ – Факултет за рабпти
щтп не се ушат, вп спрабптка сп Фпндација за развпј на лпкалната заедница – Штип
Плпщтад Слпбпда – Скппје, Центар за спвремени уметнпсти – Скппје, Лпкпмптива –
Центар за нпви инцијативи вп уметнпста и културата – Скппје.и се базира на ставпт
дека културата и уметнпста придпнесуваат, гп пбликуваат ппщтествптп и гп менуваат
вп ппзитивна наспка. Тпкму затпа прпектпт пптенцира дека културата и уметнпста имат
пплитишка мпќ и дека развиваоетп на креативнптп дејствуваое гп стимулира
ппединецпт ппјаснп да ги артикулира свпите прпблеми и ппинвентивнп да дејствува
кпн нејзинп рещаваое.
Активнпсти:
1. Уметнишки перфпрманси и прпекции;
2. Детскп катше и шаспви пп англиски јазик за деца;
3. Рабптилници за синдикалнп прганизираое;
4. Текстилни средби;
5. Рабптилница „Чпвекпви права на текстилните рабптници“;
Резултати:
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Отвпрен е Културнп Уметнишки Центар „Текстил“ (К.У.Ц. Текстил) – прпект за
защтита и прпмпција на правата на текстилните и кпжарските рабптници;

Прпектпт е финансиран пд ФООМ, преку прпграмата на УСАИД за граданскп
ппщтествп
 Прпектни и буџетски фпруми вп ппштините Центар, Струга и Струмица
(24.06.2016 – 31.12.2016)
Вп рамки на прпектпт вп ппщтините Центар, Струга и Струмица се прганизираа пп една
сесија пд прпектен фпрум и пп две сесии пд бучетските фпруми. На прпектните
фпруми граданите имаа мпжнпст да изберат една припритетна прпграма за секпја
ппщтина, дпдека на бучетските, прпект кпј ќе се финансира пд прпектен фпнд. На
фпрумите вп сите ппщтини ушествуваа пкплу 900 градани и беа избрани три прпекти за
финансираое, пп еден вп ппщтините Центар, Струмица и Струга и пп една припритетна
прпграма.
Цел: Згплеменп граданскп ушествп вп прпцесите на нпсеое пдлуки на лпкалнп нивп;
Активнпсти:
1. Една (1) сесија прпектен фпрум вп ппщтините Струга, Струмица и Центар;
2. Две (2) сесии бучетски фпрум вп ппщтините Струга, Струмица и Центар;
Резултати:
 Реализирана граданска фпрумска сесији вп ппщтините Струга, Струмица и Центар.
 Селектирани 4 прпекти кпи ќе бидат финансиски ппддржани преку кпнцептпт
„Опщтина пп мерка на граданите“.

 Реализирани пп два бучетски фпрумски сесии вп ппщтините Струга, Струмица и Центар.
 Дадени 174 предлпг прпекти пд кпи прифатени се 79 прпекти.
 Припритизирани развпјни прпграми за ппщтините Струга, Струмица и Центар.
 Вклушени 730 градани вп прпцесите на нпсеое пдлуки вп ппщтините;
Вкупен буџет: 16.600,00 USD
Прпектпт е финансиран пд Фпндацијата птвпренп ппщтествп Македпнија
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 Отчетнпст кпн заедницата (пктпмври 2016)
Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница – Штип, заеднп сп Фпндацијата Отвпренп
Опщтествп - Македпнија прганизираще јавна дискусија на тема „Отшетнпст кпн
заедницата“
Цел: Да се спгледаат трендпвите вп практикуваое на транспарентнпста пд лпкалните
власти и да се ппттикнат граданите и градански здруженија на активен пристап вп
згплемуваое на птшетнпста.
На настанпт е презентиранп делуваоетп на граданскипт сектпр вп ппттикнуваое на
транспарентнпста и птшетнпста кај ппщтините (сп фпкус на ппщтините Штип, ЧещинпвпОблещевп, Струмица, Дебар, Центар Жупа, Битпла, Нпваци, Кишевп и Пласница) и се
сппделени ппдатпци пд истражуваоа и преппраки за ппдпбруваое на спстпјбата.
Дискутирани се и предизвиците вп развиваоетп на пвпј сегмент пд
децентрализацијата.
Настанпт е финансиски ппдржан пд Фпндацијата Отвпренп Опщтествп – Македпнија
преку прпект на УСАИД за граданскп ппщтествп.
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