НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ
2018 ГОДИНА
ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА – ШТИП

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна и невладина
организација, формирана во декември 2006 година, како правен наследник на Центарот
за поддршка на НВО – Штип. Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е
прва фондација за заедницата во Република Македонија.

Визија
Фондацијата за развој на локалната заедница е водечка организација, тимски
ориентирана со зајакнати човечки капацитети, финансиски стабилна, национално
препознатлива и етаблирана како значаен партнер на меѓународни проекти.
Мисија
Ефективно учество на граѓаните во креирање на јавни политки и нивна доследна
имплементација.
Стратешки цели
– Засилена демократизација на Република Македонија и развој и консолидација на
граѓанското општество;
– Зајакнато учество на младите луѓе во општеството;
– Подобрен локален економски развој;
– Подобрување на локалните политики и засилување на децентрализацијата, преку
активно учество на граѓаните.
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Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во периодот април 2015 – март
2018 е институционално поддржана од програмата Цивика Мобилитас – програма за
поддршка на граѓанското општество, спроведувана од Швајцарската агенција за развој
и соработка (СДЦ), НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка
(МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведска.
Годишната програма на ФРЛЗ, работата и тековните активности беа поддржани од
Цивика Мобилитас.Инситуционалната поддршка покрај реализирање на тековната
работа, овозможи институционален развој и јакнење на капацитетите на
организацијата, со цел постигнување на одржлив развој и зголемување на влијанието на
ФРЛЗ во локалната заедница.
Вкупен буџет: 5.940.000 денари.
Во 2018 година, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип ги спроведуваше
следните проекти и активности:

 Силни граѓански организации за позитивни социјални промени
Партнери во проектот: Институтот за развој на заедницата – Тетово и Центар за
одржлив развој „АЛКА“ – Скопје;
Период на имплементација: 30 месеци;
Цел: Зголемување на влијанието на локалните граѓански организации во процесите на
донесување на одлуки, со крајна цел за обезбедување на позитивни социјални промени;
Специфични цели:
o Креирање транспарентни и отчетни процедури од ЛС за финансирање на ГО од
буџетите и ситмулирање реплицикација на истите меѓу ЛС;
o Градење на капацитетите на ГО за: транспарентност и отчетност, учество во
процесите за донесување одлуки, лобирање и застапување, истражување, собирање
и обработка на податоци, социјални медиуми, вмрежување и градење на коалиции;
o Зајакнување на финансиските и инситуционалните капацитети на локалните ГО за
зајакнување на поврзаноста со конституентите;
o Зајакнување на ефикасноста од вклучувањето на ГО во донесување на јавните
политики;
Целна група: Целна група на проектот се локални граѓански организации од
Македонија, 16 локални самоуправи, а како крајни корисници се сите граѓани на
Република Македонија;
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Активности:
1. Развивање на методологија за распределба на средства до ГО од општинските буџети
1.1 Избор на локални самоуправи;
1.2 Подготовка на методологија;
1.3 Усвојување на методологии (лобирање и застапување) ;
1.4 Регионални настани за споделување добри практики;
2. Јакнење на капацитетите на локалните ГО
2.1 Компаративна анализа;
2.2 Проценка на потребите за обуки за локалните ГО;
2.3 Менторирање;
2.4 Развивање на план за обуки и материјали за обуки;
2.5 Испорака на обуки;
2.6 Финансиска поддршка до ГО;
3. Промоција
3.1 Завршна конференција;
3.2 Медиумска покриеност;
3.3 Подготовка и дистрибуција на промотивни материјали;
Вкупен буџет: 18.701.089 денари
Проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ е
финансиски поддржан од Европската Унија, преку IPA – Civil Society Facility and Media
Programme 2015

 Ефективен механизам за граѓанско учество
Цел: Подобрување на квалитетот на локалните јавни политики преку зајакнување на
капацитетите на општинските совети и локалните граѓански организации за креирање
јавни политики и мониторинг.
Период на имплементација: 36 месеци
Целна група: Членови на општинските совети и граѓански организации од Источниот
плански регион
Крајни корисници: Општини и општински совети, локални граѓански организации и
граѓани од Источниот плански регион
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Активности:
 Јакнење на капацитетите на општинските совети;
 Воспоставување советодавни тела на општинските совети;
 Јакнење на капацитетите на локални граѓански организации;
 Мониторинг на препораки до Советот од локални граѓански организации;
 Поддршка на заеднички локални акции;
 Вмрежување;
 Публикации за резултатите од спроведениот мониторинг на работата на
општинските совети.
Вкупен буџет: 6.076.046 денари
Проектот “Ефективен механизам за граѓанско учество“ е финансиски поддржан од
Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

 Правна помош и поддршка за застапување и одржливост на локални
граѓански организации
Проектот „Правна помош и поддршка за застапување и одржливост на локални
граѓански организации“ го имплементираат Здружението на млади правници на
Македонија, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, Данскиот совет за
бегалци и Коалицијата сите за правично судење.
Период на имплементација: 30 месеци
Цел: Проектот има за цел да влијае на зголемувањето на учеството на граѓанските
организации во процесите на донесување закони, креирање на политики и носењето
одлуки на локално и национално ниво. Зајакнувањето на капацитетите на граѓанските
организации во однос на нивната отчетност, ефикасност и одржливост е предуслов за
ефективно вклучување и учество во процесот на креирање на добри закони и политики.
Цели на проектот:
1. Подобрување на актите кои ја уредуваат внатрешната организација на граѓанските
орагнизации и нивна поддршка во обезбедување на целосна усогласеност со обврските
кои произлегуваат од законите во РМ
2. Зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации за застапување
засновано на докази на локално и национално ниво
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3. Зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации за развивање на
проекти и управување со проектен циклус

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Активности:
I.Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации која обезбедува
правно советување на локални граѓански организации кои не се во финансиска можност
да користат професионални услуги од адвокат, а се соочуваат со проблем од правна
природа кој го отежнува нивното работење и дејствување или имаат потреба од правна
поддршка за реализација на одредена активност со која ги остваруваат своите цели.
II.Развивање на алатка за управување со правници ризици во граѓанските
организации која ќе им овозможи рано идентификување и превенција на ризиците од
правна природа на која се или би можеле да бидат изложени граѓанските организации
како и дефинирање на мерки и активности за нивно надминување. Алатката ќе биде
наменета за органите на управување на организациите.
III.Непосредна менторска поддршка на граѓански организации во следниве
области:
Подготовка и подобрување на внатрешните акти на граѓанските организации (статути,
политики и правилници) како и правна поддршка за исполнување на законските обврски
кои ги имаат граѓанските организации
Подготовка на планови за застапување и помош при поединечни активности за
застапување на граѓанските организации пред локалните и националните власти
Изработка на проектни апликации, управување со проектен циклус и организациски
развој
IV. Обуки за персоналот и членовите на граѓанските организации за:
Административно и финансиско работење на граѓанските организации
Застапување базирано на докази и подготовка на план за застапување
Правни механизми за влијание на политики
Изработка на проектни апликации и прибирање на средства
Организациски менаџмент, стратешко планирање и мониторинг и евалуација на проекти
V. Директна финансиска поддршка за најмалку 10 локални граѓански организации
за реализација на активности за застапување за подобрување на политики и
прописи
Вкупен буџет: 5.781.000 денари
Проектот „Правна помош и поддршка за застапување и одржливост на локални
граѓански организации“ е финансиски поддржан од Европската Унија, преку IPA – Civil
Society Facility and Media Programme 2016-2017
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 Граѓаните одлучуваат!
Цел: Поддршка на партиципативниот развој на заедницата преку модел на директно
граѓанско учество во локалната демократија во насока на развивање отчетни, доверливи
и способни локални институции и зголемување на граѓанската идентификација со
локалните институции.
Период на имплементација: 15 месеци
Специфични цели:
- Воспоставен нов механизам за граѓанско учество во донесувањето на одлуки
(Форуми во зедницата)
- Зголемени капацитети на граѓаните и на јавните претпријатија во 2 општини за
надлежностите на општините, механизми за консултации со граѓаните и
лобирање и застапување;
- Зголемување на транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на локалните
институции (ЈП);
- Градење капацитети на граѓаните за мониторинг на локалните институции;
- Систематско вклучување на потребите на граѓаните (вклучително и на ранливите
групи) во планирањето на ЈП.
Целна група: 600 граѓани од Штип и Карбинци, јавните претпријатија (3 во Штип и 1
во Карбинци) и претставници на локални граѓански организации.
Крајни корисници: граѓаните на Штип и Карбинци
Активности:
 Студија за граѓанското учество во донесувањето на јавните политики во
Штип и Карбинци и деск анализа на тековната состојба на јавните
претпријатија (ЈП)
 Информативна кампања за надлежностите, контактите и сервисите
овозможени од ЈП и локалните самоуправи
 Организација на Форуми во заедницата за годишно програмско
планирање на ЈП
 Зајакнување на капацитетите на граѓаните и на вработените во ЈП
 Мониторинг на препораките произлезени од форумите
 Поддршка на граѓанските препораки произлезени од форумите
 Документ за јавни политики и вмрежување
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Вкупен буџет: 2.812.500 денари
Проектот „Граѓаните одлучуваат!“ е финансиски поддржан од Olof Palme
International Center.

 Споредба на дигитални курикулуми за здравствено образование и
образование за социјална грижа
Цел: Зголемување на човечките капацитети на провајдерите на образование за возрасни
кои ќе работат на интеграција на ИКТ во наставниот процес.
Период на имплементација: 12 месеци
Специфични цели:
- Размена на добри практики од е-учење и имплементација на ОЕР (Отворени
едукациски ресурси) во образованието на возрасни;
- Редизајн на постоечките курсеви за социјална грижа;
- Развој на дигитален модел применлив во сите партнерски институции;
- Креирање на нови курсеви за возрасни со интегрирани ИКТпреку е-учење и ОЕР;
- Креирање на отворени едукациски ресурси наречени „Изучувачки објекти“.
Активности:
 Анализа на претходни искуства во земјите на проектните партнери;
 Споредба на различните дигитални курикулуми за здравствено образование и
социјална грижа;
 Редизајн на постојните дигитални курикулуми;
 Обуки за провајдерите на образование за возрасни кои ќе им овозмоќат нови
вештини, употреба на е-учење и ОЕР на ефикасен начин;
 Воспоставување на минимален број на ОЕР употребливи во курсевите;
 Промоција и дисеминација на проектните резултати.
Вкупен буџет: 3.410.175 денари
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Проектот „Споредба на дигитални курикулуми за здравствено образование и
образование за социјална грижа“е финансиски поддржан од Национална агенција за
европски образџовни програми и мобилност преку Erazmus+ програмата на ЕУ.

 Воспоставување на ЕКВЕТ во образованието за здравствена и социјална
грижа

Цел: Промовирање транспарентност и препознавање на постигнувањата и
квалификациите при учење, вклучувајќи го и неформалното образование користејќи
ЕКВЕТ
Период на имплементација: 26 месеци
Специфични цели:
 Воведување на целите на ЕКВЕТ: мобилност на обучувачи преку
поддршка на доживотното учење во насока на обезбедување
флексибилност
на наставните програми за постигнување на
квалификации
 Воведување на принципите на ЕКВЕТ како образовни постигнувања,
единици на постигнувања, ЕКВЕТ поени, кредити, доверба и партнерство
 Воспоставување на концептот на имплементација на ЕКВЕТ

Активности:
- Воведување на заеднички опис на едининци од образовните постигнувања,
вклучувајќи ЕКВЕТ кредити за стручно образование и професии за здравствена
грижа
- Воведување на заеднички дескриптивен опис на образовните активности и
компетенци во форма на единици според препораките на ЕКВЕТ и ЕКР
- Усвојување на методологија за прибирање ЕКВЕТ кредити според резултатите и
квалификации од образованието/учењето
- Дефинирање зеднички стандарди за процена на компетентноста
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-

Дефинирање заеднички стандарди за процена на резултатите од формалното и
неформалното образование
Креирање модел за персонализирана транскрипција на остварени резултати од
образованието во релација со ЕУРОПАС инструментите за транспарентност
Споредба на резултатите од образованието/учењето кои ќе овозможат мобилност
Развој, трансфер и спроведување на дополнителни квалификации за централни
професионални компетенци базирани на модели од другите професии
Анализа на постоечките курикулуми и локалниот контекст
Тренинзи и работилници
Подготовка и дистрибуција на прирачници
Вкупен буџет: 8.894.376 денари

Проектот „Воспоставување на ЕКВЕТ во образованието за здравствена и социјална
грижа“ е финансиски поддржан од Национална агенција за европски образовни
програми и мобилност преку Erazmus+ програмата на ЕУ.

 Младински клуб „Актив“
Младинскиот клуб „Актив“ во рамки на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип континуирано функционира од 2008 година.
Во рамки на младинскиот клуб се оддржуваат неделни предавања за дебата на кои се
разработуваат основните дебатни формати и правила на дебатирање.
Цел: Зголемување на учеството на младите во процесите на креирање политики на
локално ниво преку развој на критичко мислење;
Целна група: млади (средношколци и студенти);
Активности:
1. Неделни предавања дебата;
2. Организирање и учество на јавни дебати за прашања од општествена важност во
заедницата;
3. Поддршка на локални младински иницијативи.
Проектот е финансиран од средства на Фондацијата за развој на локалната заедница
– Штип;

Фондација за развој на локалната заедница – Штип
ул. „Ванчо Прќе“ 6р. 67/1
Тел./факс: +389 32 383116
E-mail: info@frlz.org.mk
www.frlz.org.mk

 Регионална канцеларија на Национален Младински Совет на Македонија
(НМСМ) за Источниот плански регион
Инфо точка и регионална канцеларија на НМСМ во Источниот плански регион за 2018
година.
Цел: Да ги спроведува и промовира активностите и работата на Националниот
Младински Совет на Македонија;
Активности:
1. Спроведување на консултации за потребите и проблемите на младите;
2. Консултации со други младински организации од регионот;
3. Консултативни средби со младите од регионот за изготвување на Закон за млади;
4. Промоција на НМСМ;
Активностите се финансирани од проектините фондови на Националниот Младински
Совет на Македонија;

 Регионална канцеларија на Граѓанската асоцијација МОСТ за мониторинг
на Референдум 2018 за општините Штип, Пробиштип и Карбинци
Цел: Да се спроведе мониторинг на процесот на остварување на Референдумот 2018 во
општините Штип, Пробиштип и Карбинци
Активности:
1. Организирање на обука за набљудувачи на избирачки места во општините Штип,
Пробиштип и Карбинци;
2. Мониторинг на Референдумот 2018;
Активностите се финансирани преку Граѓанската Асоцијација МОСТ;

 Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во текот на 2018 година
учествуваше и логистички поддржуваше настани, фокус групи и работилници кои се
организираа во Штип, од страна на други граѓански организации и донатори.

Фондација за развој на локалната заедница – Штип
ул. „Ванчо Прќе“ 6р. 67/1
Тел./факс: +389 32 383116
E-mail: info@frlz.org.mk
www.frlz.org.mk

