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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2007 
 

за работата на Фондација за локален развој и демократија ФОКУС Велес 
   

Fondacijaта za lokalen razvoj i demokratija - FOKUS е nevladina i neprofitna 
organizacija kojа uspe{no se transformira od Centar za poddr{ka na NVO - Veles vo samostoen 
subjekt koj работи на poddr{ka na lokalniot razvoj, граѓанското општество  i demokratija засновани  нa 
principite na dobro op{tinsko vladeewe i odgovorno gra|anstvo. Со сvoeto deluvawe даваше 

активен pridones vo lokalniot razvoj i razvojot na gra|anskoto op{testvo i demokratijata vo 
op{tinitе:  Veles, ^a{ka, Gradsko i Lozovo, a svoite proекти za rabota гi naso~uvaше sprema 
lokalnite potrebi i prioriteti. 

Fondacijata FOKUS  ja razvivaше sorabotkata pome|u gra|anite i vlasta, со своите редовни 

активности ја prodlabo~uvaше sorabotka воспоставена помеѓу zainteresiranite strani vo partnerstva 
i поттикнуваше практикување на  gra|anska participativnost vo kreiraweto lokalni politiki. 
Своите aktivnosti gi naso~i kon ulogata na faсilitator na procesite vo zaednicata даде pridones 
vo podgotovka na sektorot za aktivno vklu~uvawe vo decentralizacijata, како и подобрувањето на  
usloviте za aktivno gra|anstvo koe samostojno i avtonomno se organiziraат и ja praktikuvaat svojata 
mo} pravej}i analizi na sostojbite vo zaednicata i odgovornosti vo javnata politika vo gri`ata za 
zaedni~kite bogatstva. Osoben fokus беше посветен на aktivirawe na funkcijata na mesnite i 
urbani zaednici preku informirawe za tekovnite procesi i nadgradba na nivnite kapaciteti. Го 

poddr`уваше procesot na zaedni~ko kreirawe lokalni strategii i implementacija na postoe~kite.  
Fondacijata FOKUS  sekojdnevno vo ramkite na sekojdnevnite aktivnosti  uspe{no dade pridones 
vo unapreduvaweto na  sorabotkata i zajaknuvawto na kontaktite na NVO so srodni organizacii od 
regionot ja stimulira{e razmenata na informacii i iskustva. Исто така во оваа година 
фондацијата се посвети внимание за зголемување на јавната свест во насока на развој на локалната 
филантропија. Преку различни техники за мобилизирање на локални ресурси, прибраните 
средства ќе се уптребуваат за подобрување на услови за работа и сервисирање за потребите на 
граѓаните во Велес. Прибирањето  на финансиски средства од локални извори во првиов период се 
насочи за доопремување на детското одделение при Општата болница во Велес.  
 Zapo~natiot proces na decentralizacija i dobivaweto na kandidatski status na zemjata za 
~lenka na EU ja nametnuvvaat potrebatata od celosno i kontinuirano informirawe i edukacija na 
gra|anite za procesite i podgotovka na NVO za prezemawe poaktivna uloga vo tekovnite i razvojni 
procesi.   
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Celi: 
� Zgolemuvawe na u~estvoto na gra|anite vo procesite na odlu~uvawe i razvojot na zaednicata; 
� Vospostavuvawe na praktiki za transparetno i odgovorno op{tinsko vladeewe; 
� Sozdavawe uslovi za kreirawe  praktitki i unapreduvawe na odgovorno op{tinsko vladeewe 

so po~ituvawe na prinicpite na dobro vladeewe   
� Razvoj na regionalna i me|unarodna sorabotka; 

 
Fondacijata gi ostvaruva{e svoite celi preku prezemawe razni aktivnosti, kako {to se и  

slednite:  
� Analizi na aktuelnite sostojbi i sledewe na razvojnite procesi vo zaednicata za procesite 

na decentralizacija; 
� Organizirawe tribini, TV debata, kampawi i javni raspravi i regionalni sredbi po 

aktuelni pra{awa vo zaednicata za pocelosno i redovno informirawe na gra|anite;   
� Organizirawe manifestacii i podignuvawe na kvalitetot na javniot `ivot na gra|anite i 
� Organizirawe i ispora~uvawe obuki  i servisi za potrebite na NVO. 

 

 

 

Fondacijata Fokus }e gi implementira svoite celi preku slednite programski oblasti:  
 

 Programa za komunikacii i sorabotka; 
 Programa za jaknewe kapaciteti; 
 Programa za razvoj i dobro vladeewe.   
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 Programa za razvoj i dobro vladeewe 
 

Vo ramki na ovaa programa, Fokus realizira aktivnosti za sopstven institucionalen razvoj, obuka 
za upravnite i izvr{ni tela na fondacijata za uspe{no upravuvawe kako i sopstvena promocija i }e 
realizira aktivnosti vo nasoka na podobruvawe na op{tinskoto vladeewe vo op{tinite vo koi 
deluva. Со цел да се заajaknат  sopstvenite kapaciteti  вo sorabotka so MCMS se organiziraa 2 

obuki za zajaknuvaweto na kapacitetite na ~lenovite na UO i NO kako i vrabotenite vo 
Fondacijata za menaxirawe, administrativno i finansisko rabotewe. Fondacijata уsvoi Пrograma 
za rabota so volonteri. Vo рамки на programata EMU 2 на УНДП  obezbedi dopolnitelni kadri 
pravnik  i англиски jaziк, со што во 3 месечен период успеа со ангажманот на 2 волонтери да ги унапреди 

своите капацитети.  Промовирајќи ја својата работа, фондацијата  podgotvi sopstven promotiven  
materijal,  издаде Билтен  - Хронологија на едно раѓање, раст и развој i izvr{i javna prezentacija 
na programata za rabota na Regionalniot NVO saem vo Strumica i Negotino, kako i na 
nacionalniot NVO saem  и  podgotvi sopstvena veb strana. За практикувањето на отчетното и 

транспаретно работење, фондацијата од ФИООМ obezbedi поддршка во финансиски sredstva za godi{na 
revizija. Po odnos na dobroto vladeewe Fondacijata }e gi sumira rezultatite od analiza na 
sostojbite so mesnite i urbani zaednici i vrz osnova na utvrdenite potrebi do krajot na 2007 god }e 
aplicira za fondovi za sledni aktivnosti.  Оrganiziraвме една  TV debatа vo koja }e se 
prezentiraat prioritetite na gra|anite na gra|anite na Veles, vo debatata u~estvuvaa pretstavnik 
na NVO i Gradona~alnikot na Op{tina Veles.  Vo sorabotka so Op{tina Veles se organiziraa  3 
javni raspravi za Nacrt - Buxetot za 2008 godina  i nacrt dokumentite za 2008 godina.  
 

  Programa za jaknewe kapaciteti 
 

Vo ramki na ovaa programska oblast, Fokus realizira aktivnosti koi  pridonesоa za 
zajaknuvawe na kapacitetite na NVO i za`ivuvawe na funkcijata na  mesnite i urbani zaednici. 
Fondacijata preвzemа aktivnosti za pogolemo i poaktivno vklu~uvawe na gra|anite vo 
donesuvaweto odluki vo lokalnite zaednici i razvivawe na sorabotkata vo efektivni partnerstva. 
Preku ovaa programa se obezbedуваа potrebniте informacii i kontakti na NVO od regionot so cel 
da se razmenat pozitivnite iskustva.  

Fondacijata zapo~nа so aktivnosti predvideni so proektot @iveewe vo multietni~ka sredina-
Gra|ani so ednakvi prava, mo`nosti i za{tita - poddr`an od EK na EU a implementiran od 
FIOOM. 
 

 Programa za komunikacii i sorabotka 
 

Vo ramkite na ovaa programa, Fondacijata prevzema aktivnosti so koi  gi dobli`uva{e 
potrebnite informacii do NVO. So op{tinite vo koi deluva Fokus, se ostvari sorabotka vo delot 
na informirawe na gra|anite. Vo ova programa preku sproveduvawe na anketa na mesnite 
samouprvai se podgotvi analiza na aktuelnite sostojbi i sledewe na razvojnite procesi vo 
zaednicata.  Fondacijata ostvari i direktna sorabotka so drugi NVO i institucii so koi  
realizira{e zaedni~ki aktivnosti.  Vo sorabotka so Centar za institucionalen razvoj CIRa od 
Skopje  se organizira{e rabotilnica za novoto predlog re{enie za zakonot za volonterstvo. 
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 ВОЛОНТЕРСКИ КЛУБ 
 

Фондацијата ФОКУС како мала локална, професионална, независна и транспарентна 
организација која ги следи состојбите и развојните процеси во целост работејќи на 
демократизација на заедницата, давајќи му поддршка на процесот на децентрализација и 
добивањето на кандидатски статус на земјата за членство во ЕУ  практикува континуирано 
информирање и едукација на граѓаните за процесите и подготовка на НВО за преземање поактивна 
улога.  Затоа фондација со намера да осигура вклучување на граѓаните во општествено корисна 
работа - волонтери, сака да воспостави вклучување на волонтери кои ќе бидат корисни, како за 
организацијата, така и за себе, важно е тие да се вклучуваат само во добро развиени и дефинирани 
проекти и активности со јасно предвидени очекувани ефекти врз работата на организацијата во 
остварувањето на нејзината мисија. Со цел да се промовира доброволната работа во полза на 
развојот на локалната заедница преку подигнување на свеста кај граѓаните за нивната улога и 
одговорност за демократизација на заедницата. Сакајки да учествуваме во подобрувањето  на 
условите за живот во локалната заедница по пат на доброволно ангажирање на граѓаните во 
решавањето на општествените проблеми и нивно вклучување во афирмација на одговорностите и 
грижата во заедницата во која што живеат.  
Фондацијата Фокус во 2007 година донесе едногодишна програма за работа на Волонтерски клуб 
кој  преку своите редовни волонтерски активности требаше да ги оствари следните цели: промоција 
на волонтеризмот; формирање на волонтерски клуб; воспоставување на кодекс и правила за 
работа; организирање на едукација и обука на волонтери; идентификување на потребите во 
заедницата за волонтерска работа; поддршка на граѓанскиот сектор и воспоставување  партнерства 
со јавниот и приватниот сектор.  
 Но овој период во контекст на спроведување на програмата за работа на клубот направени се 
први чекори за инфромирање на ученици, млади и граѓани за важноста на волонтерството. За 
другите активности потребно е да се одреди посигурен пристап за дејствување во рамките на самата 
фондација. 
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 ОСТВАРУВАЊЕ И ПРЕДИЗВИЦИ 
 
Фондацијата ФОКУС  во изминатата година реализираше над 80% од планираните 

активности. Се реализираа 4 проекти и 7 партнерства со локални НВОи и институции од областа на 
филантропијата, зајакнувањето на учеството на граѓаните во креирање на јавните политики, 
здравјето на луѓето и зачувување  на културните традиции.  Pridonesovme vo  gradewete na 
mehanizmi и promovirawe odr`liv participativеn модел za razvoj na заедницата. Отпочнавме 
процес за зајакнување на капацитетите и на месените и урбани заедници. Во следниот период 
предвидуваме и реалзиација на obuki na NVO i mesnite i urbani zaednici ve}e se obezbedeni 
finansiski sredstva a del od obukite i konsultantskite uslugi }e bidat ispora~ani od vrabotenite 
vo Fokus ќе се  podgotvат  i soodvetni prira~nici za obuki kako i povolni paketi na uslugi koi 
Fondacijata mo`e da gi ponudi.  

 Покрај постигнатите резултати, фондацијата аплицираше со свои проекти на јавен оглас на 
МИМ, но не доби поддршка. Во изминатиот период се дејствуваше и на развивање на сервисите во 
фондацијата при што се забележува слабата финансиска моќ на НВОи за плаќање на услугите.  

Во периодот пред нас е со полн со предизвици за зголемување на одржливоста на 
фондацијата, ќе отпочнеме со спроведување на Стартегијата за развој на ФОКУС за периодот 2008 
– 2012 година, веќе го имаме годишниот Акционен план во кој отпочнуваме со подготовка на 
стратегија за односи со јавноста, а голем предизвик е редефинирањето на организациската 
структура, која има големо влијание врз поефективно остварување на резултатите. Истовремено, 
треба да се посвети внимание на подготовка на Стратегија за соработка на Општина Велес со 
граѓанскиот сектор и изнаоѓањето на точки на интерес за нашата организација во Стратегијата за 
соработката на Владата на Р. Македонија со граѓанскиот сектор. Посебнo внимание потребно е да се 
посвети на унапредување на партнерствата и соработката со фондации, институции и меѓународни 
организации.  

 Fondacijata }e aplicira za obezbeduvawe finansiski sredstva od NED (poddr{ka na 
gra|ansko u~estvo vo lokalnoto upravuvawe i razvoj na gra|anski institucii za sledewe na rabotata 
na lokalnite vlasti i institucii i zastapuvawe za pozitivni promeni-fokus Makedonija) . 

Po odnos na редовно информирање на НВО и МС,  Fondacijata }e obezbedi objavuvawe na 
klu~ni dokumenti i izve{tai od doma{nata i me|unarodnata legislativa na svojata veb strana. 
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 Активности на фондацијата ФОКУС во 2007 година 
 

ОСНОВАЊЕ   
24 октомври 2006 
Денес е вторник. Тополите цврсто го потпираа небото над Велес. Дождот најавуваше нов импулс во 
престојната македонска пролет. Демократијата доби силен сојузник. Се роди ФОКУС. Фондација за 
локален развој и демократија.  
 
УПРАВЕН ОДБОР  
29.12.2006 – одржана конститутивната седница на УО 
Како во изворните народни приказни во кои за управниот одбор се говори  
како за наречниците, на првиот состанок на управниот одбор на  
Фондацијата, „наречниците“ ги одредија животниот пат и правецот на  
движење на „новороденчето“.    
 
 
ВЕБ СТРАНА 
Веб страница www.focus.org.mk.  Извонредна, ажурирана, место за информирање, место за 
потсетување, место за полемика, место  кое  се почесто го посетуваат и учат од нас дури и оние кои 
по дефиниција треба да се учителите. Се насмевнуваме со дискретно задоволна насмевка. Не 
гласно. Колку да не им го реметиме мирот додека читаат . 
Посетете не и Вие, напишете нешто. Оставете трага. 
 
СОРАБОТКА СО НВО 
13.02.2007 – Работилница за закон за волонтерство во соработка со  
ЦИРА.  Волонтерите се соработници, НЕ бесплатна помош. 
Учествувавме во организација на работилницата за законот за 
 волонтерство. Се согласуваме, критикуваме, предлагаме.  
Закон за волонтери? ДА ДА ДА 
 
 

24-26.01.2007- Работилница за Закон за донации и спонзорства во соработка 
со ФИООМ Го добивме она што ни недостасуваше, Закон за донации и 
спонзорства. Почитувани спонзори и донатори, ние ги разгледавме 
можностите наскоро, Вие ќе ги согледате придобивките... 

 
 
 
04.04.2007 – Дебата за улогата на Комисиите за односи меѓу заедниците 
 во општините: Велес, Градско, Лозово и Чашка во соработка со  
ЗГ „Заеднички вредности“ Проект “Дијалог за интеракција, застапување  
и  вмрежување за правата на малцинствата во практика во ЈИЕ”.  
Креираме и зајакнуваме локални мрежи и коалиции заради  
поттикнување  ефективен дијалог и интеакција со локалните власти,  
надлежните државни институции и медиуми.  
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02.05.2007 – учество на трибина “ЕУ стандарди за животната средина”  
Европски искуства во поглед на заштита на животната средина. Добредојдени. Рестартот на 
топилницата вечна тема. Научивме многу. Најмногу дека Н.Е. Е. Фуере е одличен дипломат. 
Заменик Министерката за екологија е дипломат. Впечаток: многу дипломати, премалку конкретни 
одговори, а сé уште многу отворени еколошки прашања.  
 
31.05.2007 – Етички кодекс за избраните претставници на Локалната самоуправа 
Многу од нашите локални функционери до денес имаа слушнато за Кодак, со Кодексите послабо им 
одеше. Од денес е поинаку. Конечно имаат кодекс за  
избраните претставници, а ние на што да се повикаме за нивното одговорно работење. Се надеваме 
дека оваа симпатична брошура нема да им служи само за сликање.  
 
01.11.2007 – содавање на мрежа „Македонија без ГМО“ 
ГМО.  Заштита од контаминација  со  генетски модифицирани организми, преку едукација, 
размена на искуства, лобирање, промовирање и развој на органското земјоделие и прогласување 
ГМО слободни зони. 
Се вмреживме, ја поддржавме Вила Зора, застанавме на браникот на  органското земјоделство.  
Велес, прва слободна ГМО зона. Избравме сигурни партнери. Партнерите имаат сигурна поддршка 
во нас. Ја продолжуваме битката за нови слободни ГМО територии. 
  

- Зелената коалиција се обедини за Велес! 
Фондација ФОКУС   од периодот на работењето како Центар за поддршка на НВО е 
членка на ЗЕЛЕНАТА КОЛАЦИЈА во која ќленуваат  и  Општина Велес, ЕД „Вила Зора“; ЕГ 
„GREEN POWER“; Друштво на родители за грижа за здраво поколение; Здружение на родители на 
деца заболени од церебрална парализа, Органзиација на жени Велес; Извиднички Одред „Димитар 
Влахов“ . Поводот за повтрното активирање пред јавноста беше најавениот рестарт на најголемиот 
загадувач во Велес Топлиницата за олово и цинк. 
 
 
21.11.2007  - Прес-конференцијата на која беше  претставен проектот  
”Насмевка во пижами”, чија цел е прибирање на финансиски  
средства од локални извори за доопремување на детското одделение  
при Општата болница во Велес и зголемување на јавната свест во  
насока  на развој на локалната филантропија. Преку различни  
техники за мобилизирање на локални ресурси, прибраните средства  
ќе бидат употребени за набавка на постелнина, детски пижами,  
сликовници, детска литература, постери, слики и др. со што би се подобрил амбиентот за престој на 
децата кои се лекуваат на ова одделение.  
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СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА  ВЛАСТ 
 
Од градоначалниците на четирите општини (Велес, Градско, Лозово и Чашка) ја добивме 
целосната поддршка за реализација на проектот „Општини според визија на граѓаните“, 
финансиски поддржан од Фондацијата Институт отворено општество Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.02.2007 – Состанок со градоначалникот на општина Чашка 
Сериозните предизвици бараат сериозни партнери. Се состанавме со градоначаникот на Чашка.  
 
20.02.2007 – Состанок со градоначалникот на општина Лозово 
Во функција на локалниот развој и демократија, на вистинско место сме, разговор со 
градоначалникот на општина Лозово. 
 
06.03.2007 – Состанок со градоначалникот на општина Градско 
Повторно прифатена подадената рака за соработка, овој пат со градоначалникот на општина 
Градско.  
27.03.2007 – Учество на јавна расправа на Министерството за правда  - Малолетничка 
деликвенција, потребен е закон за нејзина превенција.  Не повикаа, се отповикавме, активно 
учествуваме во програмата.  
 
10.04.2007 – Состанок со раководните тела на општина Велес 
 
13.04.2007 – Присуство на седница на Совет на општина Чашка 
Го претставивме проектот “Живеење во мултиетничка средина- граѓани со еднакви права, 
можности и заштита”. Разликите навистина обединуваат, силата е во различноста. Различноста 
постои. Силни сме.  
 
12.11.2007 – Работилница за одредување на Граѓанските приоритет  
во Општина Чашка 
Месни заедници третпат. Овојпат во Чашка. Фокус  заедно со  
локалната самоуправа. Многу луѓе со свои карактеристични  
проблеми, не многу поразлични од своите велешки соседи.  
Работилница Граѓански приоритети. Ги детектиравме и проблемите и приоритетите. Ги 
испративме на вистинска адреса –планот на програмите на општината за 2008 година. Сојузници 
сме во нивната реализација. 
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21. 11.2007 – Работилница за одредување на Граѓанските  
приоритет во Општина Градско. Месни заедници овојпат  
во Градко. Многу луѓе со свои карактеристични проблеми,  
не многу поразлични од своите соседи. Работилница Граѓански  
приоритети. Ги детектиравме и проблемите и приоритетите.  
Ги испративме на вистинска адреса –планот на програмите  
на општината за 2008 година. Сојузници сме во нивната  
реализација. 
 
23. 11.2007 – Работилница за одредување на Граѓанските приоритет во Општина Лозово.  
Месни заедници на крај и во Лозово. И овде луѓе со свои карактеристични проблеми ио потреби. 
Работилница Граѓански приоритети. За прв пат во оваа општина се детектираа и проблемите и 
приоритетите. Доставени се до надлежните за да се внесат во планот на програмите на општината 
за 2008 година.  
 
СОРАБОТКА СО БС 
 

3.05.2007 – Презентација на ПроКредит банка- соработка на банката со НВО. 
Ако читателот на овие редови веќе стана нетрпелив очекувајќи конечно да 
биде споменат бизнис секторот, еве убава вест. ЕВЕ ГО! 
ПроКредит банка ги претстави своите можности пред НВО секторот во Велес. 
Разговаравме за поволни услови за НВО и за можностите за заеднички 
придонес во заедницата. Со здружени сили за Велес ќе има силно светнат 
ден. 

 
 
ВОЛОНТЕРСТВО 
14.03.2007 – ЕМИ 2, Проект за посредување при вработување на високообразовани кадри 
Активно партиципиравме во проектот ЕМИ 2, ги отворивме вратите за младите и амбициозни 
кадри желни за докажување. Интервјуиравме 6 многу добри кандидати, одбравме одлични двајца. 

 
Многу наскоро се потврди дека го направивме вистинскиот избор на 
волонтери.  
21.05.2007 – Презентација на волонтерски клуб пред учениците од 
основните училишта 
Можеби премали за интернационалната терминологија, но доволно 
возрасни да научат како да си помогнат себе си и на оние на кои им треба 

помош. Иднината на велешкиот волонтеризам обединета околу Волонтерскиот клуб на Фокус (нас 
лесно ќе не препознаете на сликите). 
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МАНИФЕСТАЦИИ 
 
10.02.2007 – Питијада 
Растеме, се развиваме и по трет пат подготвени му погледнавме во очи на предизвикот „Питијада 
2007“. Примивме повратен импулс од граѓаните.  
Не поддржаа во голем број. Тројството се потврди како формула за успех.  
Ние, локалната власт и бизнис секторот.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.2007 – КРОС „Да трчаме- здраво е“! 
Се вклучивме, помогнавме скромно, но искрено за доброто и здравјето на сите нас.  
 
9.05.2007 – Одбележан Денот на Европа во Велес, поставени штандови 
 Се сеќавате ли на Тото Кутуњо и познатиот рефрен “Unite, unite Europe”  
Тогаш ќе ви стане појасно да разберете зошто ги поставивме силни  
штандови низ епицентралното и периферното градско подрачје.  
Желбите се легитимни онолку колку што веруваме во нив.  
Ние веруваме во Европскиот концепт. Честит 9. мај, Денот на Европа! 
 
14 - 15.06.2007 – Регионален НВО Саем - Неготино 

НВО саем во Неготино, Волонтерскиот клуб на Фондацијата Фокус пред 
првиот посериозен предизвик, да се излезе пред сродните, пред своите, пред  
пријателите  и да се даде одговор на дилемата која сами си ја поставивме. 
„Волонетри Да или ДА“ беше дилемата без алтернатива, интересот преголем, 
ние сериозно нови во костецот со волонтерската  

 
проблематика, но со надменост на силата на глаголите МОЖАМ и САКАМ, го свртевме вниманието 
на оние кои на патеката загазиле порано. По завршувањето на презентацијата на нашиот 
вголонтерски клуб, бевме среќни. Покажавме дека можеме, дека знаеме, дека илустративно 
одговоривме на теоретската сенилност. Се смеевме ..среќни, некои дури и фаќаа прибелешки, 
искуства од нашето скромно (до тогаш) искуство. 
 
16 - 17.11.2007 – НВО Саем - Форум на граѓанското општество   
Земавме активно учество на шестиот по ред НВО саем,  
кој се одржа во Скопскиот саем Носечката тема на саемот беше   
„Еднакви можности за сите“. Заедно со уште 5 наши пријателски  
органзиции на еден штанд се промовиравме во најдобро светло, на  
овој настан ја отпочнавме и кампањата за собирање на  
фианнсиски средства за Детското одделение во Велес. Имавме успешна  
презентација и на Саемот на општините, кој се одржуваше истовремено со  
саемот на НВО. 
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31. 11. 2007 г. - Хуманитарен Спортски натпревар организиран од 
СПОРСТКИТЕ ЛЕГЕНДИ Пепи Мансаков и Васко Хаџи Василев. Ззаедно 
со спортските легенди од македонскиот и велешки спорт беше 
организиран хумантираниот натпревар со цел да се помогне обновувањето 
на детското одделение при Општата болница во Велес. 

 
 
 

25. 12. 2007 год. - Новогодишен перформанс на Андријана Димитриевска 
Збогувајќи се  со својот  роден Велес со јубилеен концерт и промоција 
 на книгата „Животот е“ младата пијанистка Андријана  
Димитриевска на велешани им приреди впечатливо доживување  
и можност да уживаат во нејзината музика и поезија. 
Хуманоста на Андријана ја покажа со својот гест што средствата од  
продажбата на книгата ги намени за акцијата „Насмевка во пижами“,  
а подари и 200 книги како дополинетлна поддршка на акцијата.   
За присутните на концертот Андријана Димитриевска остави музика што ќе се памети.  
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ЈАКНЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ 

 
30.03.2007 – Волонтери, работилница на УНДП (извештај од едномесечната работа на 
волонтерите)  
 
29.05.2007 – Обука “Архивско и канцелариско работење” 
Обука по која многу повеќе ја разбираме и секако, многу повеќе ја цениме,  
работата на архиварите и канцелариските работници. Драги архивари и 
 канцелариски работници, навистина секоја работа си има своја тежина, 
 ама оваа вашата според учесниците на обуката има Специфична работна  
тежина. 
Искрено ваши, 0105; 0205; 06 е одбрана и сите под 08 па натаму 
 
30.05.2007 – Обука УНДП 
Преговори за продолжување на ангажманот по завршување на волонтерската пракса – обука со 
доооолг наслов која се надеваме мнооогу ќе им помогне на нашите волонтери. 
 
01.06 – 02.06.2007 – Обука за раководење со организации  
Добредојде за сознанието кое предизвикува катарзични промени кај секој посетител на обуката. 
Раководењето не подразбира оглав и рака што те води, напротив, многу подобро се чувствуваме 
гледајќи низ JOHARY’S прозорецот, полни со емпатични чувства за секој од опкружувањето.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.10 – 28.10.2007 – Работилница „Креирање на Стратегија за развој на фондација ФОКУС за 
периодот 2008 – 2012“  
Фокус денес. Нема денес ако и за утре нема широчина во размислувањето. Стратегијата за 
наредните три години е донесена. Го гледаме својот пат во далечината. Не дека е  широк и рамен. 
Напротив, вијулест е, многу кривини и искривувања. Некој можеби и ке се исплаши. Нас ....... не 
инспирира. А веќе имаме и солидна кондиција.  Во деновите 14 и 15 декември 2007 година, 
Основачите и членовите на Управниот одбор на Фондацијата ФОКУС, ја одржаа втората 
работилница на која се дефинираше Стратегијата за развој на Фондацијата за локален развој и дем 
ократија ФОКУС Велес за периодот 2008 - 2012 година.  На оваа работилница се дефинираа новата 
визија на фондацијата, како и редефинирањето на мисијата, покрај тоа во стратешкиот план се 
предвидува фондацијата да работи во 3 програмски области и да го развива волонтерството, исто 
така се усвои и акциониот план за спроведување на стратешкиот план. Преостанува да се подготви 
финален текст на стратегијата и до крајот на оваа година Собранието на основачи и Управниот 
одбор да ја донесат новата стратегија за развој. 
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11 и 12. 12.2007 година (вторник) Општина Велес и Фондација  
„Фокус“ организираа  јавни расправа на кои беа  разгледувани Нацрт –  
документите на Општина Велес за 2008 год.  
Јавните расправи се одвиваа во 3 сесии и тоа за: претставниците на институциите од областа на 
образованието, културата и социјалната  заштита, претставниците на  здруженија на граѓани и 
фондации (спортски  клубови, невладини организации, културно уметнички друштва итн.) и за 
претставниците на  урбаните и месните заедници од  Општина Велес. Јавната расправа беше 
отворена за сите граѓани на Велес. На јавната расправа се разгледуваа Нацрт – документите: Нацрт-буџет 
на Општина Велес за 2008 година, Предлог-програма за измени и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на културата за 2007/2008 година. Нацрт - одлука за 
долгорочно задолжување на Општина Велес. Нацрт-програма за активностите на Општина Велес 
во 2008 година - Година на Рацин. Нацрт-програма за уредување на гредежно земјиште и заштита 
на животната средина на просторот на Општина Велес во 2008 година. Нацрт - програми за 
активностите на Општина Велес во областите  на Локалниот економски развој (ЛЕР), на спорт и 
млади областа на образованието, за поддршка на НВО секторот, на социјалната заштита, на 
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита, промоција и комуникација со јавноста и во 
областа на меѓународната соработка во 2008 година. Сите нацрт документи беа достапни за 
граѓаните во електронска верзија на веб порталите на фондацијата на и на Општина Велес.  
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 РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ 

 
Прокт - Општини според визија на граѓаните,  
период за реалзиација: јануари - декември, 2007 год.   
износ: 708.000.00 ден.  
поддржано од: Фондација Институт отворено општество Македонија - ФИООМ  

 
Анализа на работата на месните и урбани заедници. Во рамки на проектот „Општини според 
визија на граѓаните“, финансиски поддржан од ФИООМ, спроведена беше анкета за потребите 
на месните и урбани заедници во општините Велес, Чашка, Градско и Лозово. 
26.10.2007 – Инфо – средба сопретставниците на месните и урбани самоуправи во општините 
Велес, Градско, Лозово и Чашка 
И пак месни заедници, неверојатно, па тие постојат, има луѓе таму, живеет, загрижени се за својот  
микрокосмички живот. Се обидуваат да се снајдат во настанатиот хаос, Фокус да се обиде и успеа да 
ги артикулира нивните потреби, се понуди да помогне, за заедно да најдат  решение за многуте 
проблеми. Ние ги имаме нив, тие не имаат нас, заедно сме. Ке се среќевеме  често и долго, до 
решавањето на последниот проблем. 

 
 Проект - Ние за нашата заедница,  
период за реализација: август 2007 - јануари, 2008 год.  
износ: 227.000.00 ден.  
поддржано од: Влада на Република Македонија 

 
Изработка и печатење на информативна брошура ИНФОРМИРАН ГРАЃАНИН – АКТИВЕН 
ГРАЃАНИН во 1300 тираж, рапределени по 300 примероци во општините, од кои 150 примерока се 
испечатени на двојазично (македонско- албански јазик), наменет за граѓаните во општината 
Чашка. Информативната брошурасодржи извадоци од Законот за локална самоуправа, 
функционирањето на месните самоуправи и облиците на граѓанско ушество, демографски 
карактеристики во општините,контакт информации за членовите на советите на месните 
самоуправи и извадок од Законот за слободен приспат до инфромации. Исто така,  со цел да се 
обезбедат навремени информации за граѓаните за одлуките и плановите на општините и месните 
заедници, изработени се и поставени 24 огласни табли, по 6 за секоја општона, за урбани и месни  
заедници во наведените општини. Општините во партенсрки однос со фондацијата се согласија и и 
превземаа обврските и трошоците за поставување на монтажа на огласните 
табли, пред месните/урбани заедници. 

 
Проект - Насмевка во пижами 
период на реализација: октомври 2007 - февруари, 2008 год  

износ: 256.000.00 денари  

поддржано од: Центар за институционален развој 

 
„Насмевка во пижами“, интересно име на проект со кој се  обидуваме да интервенираме во 
сфера ни малку интересна ниту за формален разговор. На детското одделение во Велешката 
болница не е интервенирано од далечната 1977. Ни просторно ниту пак  материјално технички. 
Деца во пижами со врвка. Постелнина која ни оддалеку не го заслужува дететето кое се  свиткува во 
неа. Болнички ѕидови кои потсетуваат на болница. Ниту една сликовница, ниту една книга, ниту 
рафтови за книгите кои и онака ги нема. Не! Не за нашите деца, не за децата на детско во 
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велешката болница. Направавивме заеднички план, потпишавме меморандум за соработка со 
раководството на болницата, сметаме на пријателите, на вистинските, на граѓаните, на 
бизнисмените кои сигурни сме ... ќе донираат за заедничка цел, за нашите деца. ЦИРА само 
обезбеди средства да се иницира почеток на еден нов ден на детско. Поразличен од досегашните. 
Благодариме. 
 

„Живеење во мултиетничка средина – граѓани со еднакви 
права, можности и заштита“ реалзиран од ФИООМ, 
финансиски помогнат од ЕУ. Вмрежени, Велес, Лозово, Градско и 
Чашка,  приоритетите  во поглед на немнозинските етнички заедници, 
Образование, жените и младите во политиката, соработка, 
соживот......... Не сме  премногу измешани, но доволно сме различни  за 
да бидеме посилни.  Цаци, Агим, Александар имаме тим со кој ке 
мониторираме како се живее во мултиетничка средина. На 

почетокот  капка на скепса, но по првата обука во Струга, капката се престори во горски кристал 
низ кој многу почисто се гледа, се следи, се дискутира, полемизира и се разбира. Со колегите од 
останатите градови освен трајни пријателства не поврзува и силната  желба да се одговори на 
предизвикот. Ние ги имаме. 
 
 
 

 
 

Фондацијата ФОКУС својот институционален развој и програмските и проектни 
активности ги спроведуваше и со поддршка од: 

 Институционална поддршка - База за волонтери  
период на реалзиација: ноември - декември 2007 година  

износ: 103.460.00 денари  

поддржано од: ФИООМ 

 
Институционална поддршка деловен простор ДОМ на НВО за Центар за поддршка на НВО 
Велес,  
период 2005 - 2015 година,  
поддржано од: Општина Велес, ФИООМ, Швајцарска Агенција за развој и соработка 

 

 
Донатори   
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Извештај за завршна сметка на Фондацијата за локален развој и демократија 

ФОКУС Велес за 2007 година 

         р.бр. ПРИХОДИ износ / МКД 

1 Приходи од Министерство за финансии 227.000,00 ден. 
2 Приходи од ФИООМ 812.023,00 ден. 
3 Приход од Локална Самоуправа - Општина Велес 22.000,00 ден. 
4 Приходи од ЦИРа I рата 76.575,00 ден. 

5 
Приходи од услуги (изнајмување сала, интернет, 
опрема) 26.499,00 ден. 

6 
Приходи од донации (од влезници од спортски 
натпревар, ВЕМЕД 58.820,00 ден. 

ВКУПНО ПРИХОДИ 1.222.917,00 ден. 

р.бр. РАСХОДИ износ / МКД 

1 Бруто плати 215.399,00 ден. 
2 Надомест за храна 25.170,00 ден. 
3 Надомест за превоз 17.319,00 ден. 
4 Патни расходи (гориво и превоз) 65.369,00 ден. 
5 Телефон, интерент и телефакс 53.227,00 ден. 
6 Канцелариски материјали 27.410,00 ден. 

7 Средства за одржување и  хигиена 22.500,00 ден. 

8 
Други материјални расходи (билтен, материјал за 
промоција и настапи на саеми, алармен систем, 
обезбедување ) 81.580,00 ден. 

9 Изнајмување на простор (штанд за НВО саеми) 4.000,00 ден. 

10 Остаток на останати трошоци (огласни табли) 112.768,00 ден. 
11 Банкарски услуги - провизија 6.460,00 ден. 

12 
Други услуги (огласи, одржување, УСБ, Клима, Веб 
страна, ЦД) 51.539,00 ден. 

13 Обврски спрема добабувач (остаток за табли) 67.856,00 ден. 
ВКУПНО РАСХОДИ 750.597,00 ден. 

САЛДО НА ЖИРО СМЕТКИ 472.320,00 ден. 
СОСТОЈБА 1.222.917,00 ден. 
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Фондацијата Фокус првата година, од своето постоење го започна со 
етаблирање на сопсвтената организациска структура: 

 
I.  Основачи на Фондацијата: 

1.Веса Шкортова; 
2.Диме Велев ; 
3.Убавка Јаневска  и 
4.Максим Ацевски. 

 
II. Упрвниот одбор: 

1. д-р Ненад Коциќ - претседател, НВО  
2. Лилјана Алчева - заменик 

претседател, НВО  
3. Јорданчо Бајрактаров, НВО  

4. Емилија Спировска, ЕЛС Чашка  
5. Кире Василевски, Медиуми  
6. Виолета Малчева, ЕЛС Градско  
7. Виолета Спасова, ЕЛС Лозово  

 
Порнаешни членови: 

1. Никола Гелевски - декември 2006 - јули 2007 год.  
2. Катица Чадиева - декември 2006 - октомври 2007 год. 

 
III. Надзорниот одбор: 

1. дипл.прав. Славјанка Андреевска - претседател  
2. дипл.ек. Зоран Јанкуловски и  
3. дипл.ек. Драган Дамјановски 

 
Раководење со фондацијата: 

Извршен иректор - Веса Шкортова 
    Програмски директор - Димче Велев 

 
Персонал во фондацијата 

Координатор на Волонтерски клуб – Александар Kукулев. 
 
 
 
Проектни координатори и асистенти: 

• Даниела Настова - проект „Насмевка во 
пижами“ 

• Дејан Ристовски - проект „Ние за нашата 
заедница„ 

• Игор Здравковски - проект „Ние за 
нашата заедница„ 
 
 
 

 
 
Поранешен персонал 
 

• Нада Пановски - Комуникации и 
соработка, 

• Тони Јованов - проект „Ние за нашата 
заедница“, 

• Александра Крстевска - Јакнење на 
капацитети и  

• Благој Џајков - Развој и добро владеење 
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Донирајте и Вие 

Ж- ска - 380-4-265380-001-03  
 

Банка Депонент Прокредит банка 
 

Малите велешки пациенти од детското одделение при Општата Болница 
заслужуваат подобри услови за лекување 

 

Фондација за локален развој и демократија ФОКУС 

Трајче Панов 22, 1400 Велес 

Р. Македонија 

Тел.:  +389 43 221 583 и Факс: +389 43 212 540 

e-mail: contact@focus.org.mk    веб портал  www.focus.org.mk 

 

 


