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Поставените цели Фондацијата ги реализира  

низ три програмски области: 

 
А. Програма за зајакнување на капацитетите (на месните и урбани 

заедници, НВО и внатре организациски), 

Б. Програма за развој и добро владеење. 

В. Програма за филантропија 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2010 

за работата на Фондација за локален развој и демократија ФОКУС Велес 

 

 

Стратешки оперативни цели: 

1. Зголемување на учеството на граѓаните во процесите на одлучување и развојот на 

заедницата 

2. Создавање услови за  транспарентно и одговорно општинско управување и промовирање на 

позитивни вредности во работењето на јавните институции 

3. Промоција на филантропијата; 

4. Развој на регионална и меѓународна соработка. 

 

Реализирани проекти: 

1.„Општини според визијата на граѓаните“ во износ од 750.000,00 МКД финансиран од ФИООМ  

2.„ Ние за нашата  заедница“ во износ од 227.000,00 МКД, финансиран од Владата на Република 

Македонија   

3. „Насмевка во пижами“ во износ од 260.600,00 МКД, поддржан од УСАИД, ИТЗ и ЦИР-а    

4. „Партнерство – реторика или реалност?“ Регионален партнерски проект (истражувачка студија за 

партнерствата помеѓу НВО и локалната власт) во партнерство со ARDR од Романија и IDEMO од 

Хрватска, во износ од 193.124,00 МКД финансиран од OSI Романија и Balkan Trust for Democracy 

5.Воспоставување на Фонд за поддршка“, во износ од 432.000,00 МКД, финансиран од КОНЕКТ.   

6. Грант за Институционален развој во износ од 257.575,00 МКД - финансиран од ИТЗ и УСАИД. 

 

Тековни проекти: 

 

7. Инситиуционална поддршка од програмата CIVICA Mobilitas финансиски поддржана од SDC во 

вина од 1.342.200.00 МКД 

8. „Младите за отворено општество – локални младински иницијативи“ во износ од 180.000,00 

МКД годишно (500.640,00 МКД за период од Јуни 2008 до Декември 2010 год.)  финансирано од 

МОФ и ФИООМ 

9. „Акција за Европа“  и Граѓани за Европска Македонија во износ од 284.955,00 МКД, финансиран 

од ФИООМ 

 

 

 

 

Мисија во 2010 година  

Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“ е невладина и непрофитна организација 

која ги унапредува демократијата, локалниот развој и граѓанското општество. Развива и 

поддржува иницијативи  кои се темелат на принципите на добро општинско управување и 

одговорно граѓанство и делува во општините Велес, Градско, Лозово и Чашка. 
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Фондацијата Фокус во 2010 година работеше со следната, организациска структура: 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раководење: 

 

 Извршен директор - Веса Шкортова 

 Програмски директор - Диме Велев 

 

 

Персонал  

 Даниела Ковиловска – Финансиски менаџер и програмски координатор на  „Фонд за 

поддршка“  

 Славица Ќучукова Николова – програмски координтор – Добро управување 

 Дејан Ристовски – координатор на проект „Младите за отворено општество – 

Локална младинска иницијатива„ 

 Наташа Коџабашиева – Административен асистент 

 

Волонтери: 

 Марија Виларова 

 Метју Шаболд – Мировен корпус 

Основачи на Фондацијата: 

1.Веса Шкортова; 

2.Димче Велев; 

3.Убавка Јаневска  и 

4.Максим Ацевски. 

Упрвниот одбор : 

 

1. д-р Ненад Коциќ - претседател, НВО  

2. Соња Гаврилова , НВО   

3. Јорданчо Бајрактаров, НВО  

4. Кире Василевски, Медиуми (2006 – 2010)  

5. Виолета Малчева, ЕЛС Градско  

6. Виолета Спасова, ЕЛС Лозово  

Надзорниот одбор: 

 

1. дипл.прав. Славјанка Андреевска - претседател  

2. дипл.ек. Зоран Јанкуловски и  

3. дипл.ек. Драган Дамјановски 

http://www.focus.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=9
http://www.focus.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=9
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ДОНАТОРИ И СОРАБОТНИЦИ ВО 2010 ГОДИНА: 

 

 ДОНАТОРИ: 

 Швајцарска Агенција за развој и соработка - SDC 

 Агенција за поддршка и развој на САД - USAID 

 

 ПАРТНЕРИ - СОРАБОТНИЦИ: 

 Центар за институционален развој - ЦИРа 

 Фондација Институт Отворено општество – Македонија – ФИООМ 

 Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС 

 Младински Образовен форум - МОФ 

 Фондација МЕТАМОРФОЗИС, Скопје 

 Општина Велес 

 Општина Градско 

 Општина Лозово 

 Општина Чашка 

 

 ЛОКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Младинскиот совет на Градско 

 Организација на жени, Лозово 

 ВИЗИЈА – Центар за научна фанатастика на Македонија 

 Центар за интегрална рехабилитација „ВИГОТСКИ“ Велес 

 Мисионерско - хуманитарна организација  „ЃАКОНИЈА“, Велес 

 Здружение на лица со посебни потреби НАДЕЖ, Градско 

 Здружение за борба против рак „БОРКА - за секој нов ден“, Скопје   

 Еколошка Групација „Грин Пауер“, 

 Извиднички Одред „Димитар Влахов“,  

 Еколошко Друштво „Вила Зора“, Велес 

 Организација на жени, Велес 

 Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес 

 Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа, Велес 

 Здружение на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија 

 Хелсиншки комитет на Република Македонија 

 Центар за слобода CIVIL, Скопје 

 Центар за граѓански комуникации, Скопје 

 

 ПРИВАТЕН СЕКТОР: 

 КЕНДИ дооел Скопје 

 Групација ЖИТО ВАРДАР АД ВЕЛЕС 
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ФОКУС ВО ЗАЕДНИЦАТА 

ФОКУС во градењето партнерства  

 

Фондација Фокус, како резултат на своето успешно работење во 2010 година, беше поканета да ги 

претстави постигнатите резултати на конференцијата на тема „Граѓанските организации – партнери 

за успех“. Целта на конференцијата беше да се претстават и споделат најуспешните приказни и 

резултати од работата на организациите кои беа опфатени со овој проект и да се утврдат 

предизвиците кои стојат пред граѓанските организации.  

Конференцијата ја организираше Институтот за трајни заедници како завршен настан од 

петгодишното спроведување на Проектот за зајакнување на граѓанското општество во Македонија 

со финансиска поддршка од Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен 

развој (УСАИД).  

Извршната директорка на „Фокус“, г-а Веса Шкортова, го сподели искуството од процесот на 

вклучување на граѓаните во утврдување на нивните приоритети и носењето одлуки на локално 

ниво, промовирање на филантропијата како и реализираните иницијативи во соработка со 

невладините организации и локалната власт во Велес, Градско, Лозово и Чашка, за развојот на 

нивните заедници.  Голем дел од успешно реализираните активности на Фондацијата (поддржаните 

иницијативи, акции за донирање, работилници, конференции и јавни расправи) се сместени во 

публикацијата која ја издаде ИТЗ во соработка со Македонскиот институт за медиуми (МИМ). 

 

 
 
Благодарница од Советот на општина Градско  

 

Советот на општина Градско по повод денот на Општината, на Фондацијата за локален развој и 

демократија „Фокус“ од Велес и додели благодарница за посебни заслуги и придонес во развојот и 

афирмацијата на општината.  Фондацијата Фокус во изминатите четири години активно соработува 

со локалната самоуправа и невладините организации од Градско. Во партнерство, успешно се 

реализираше иницијатива за подигнување на безбедноста во сообраќајот, беа одржани 

работилниците за идентификување граѓански приоритети, информативно координативните средби 

и јавни расправи за програмите и буџетот на општината. Преку редовното доставување на дневните 

редови и  одлуки од седниците на Советот и поставувањето на 10 инфо огласни табли се подобри 

информираноста кај граѓаните за работата на Советот на општината.   
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Благодарница од Советот на општина Лозово  

 

Советот на општина Лозово по повод денот на Општината, на Фондацијата за локален развој и 

демократија „Фокус“ од Велес и додели благодарница за постигнатите резултати во соработката и 

придонесот во развојот и афирмацијата на општината.Фондацијата Фокус во изминатите четири 

години активно соработува со локалната самоуправа и невладините организации од Лозово. Во 

партнерство, успешно се изгради детскиот забавен парк, беа одржани работилниците за 

идентификување граѓански приоритети, информативно координативните средби и јавни расправи 

за програмите и буџетот на општината. Преку редовното доставување на дневните редови и  одлуки 

од седниците на Советот и поставувањето на инфо огласни табли се подобри информираноста кај 

граѓаните за работата на Советот на општината.  

 
 

Обука за стратешко планирање 

 

Вработените во Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,, на 23 и 24 септември во 

просторориите на Фондацијата присуствуваа на обука за стратешко планирање спроведена од 

Ненад Апостолски, обучувач-консултант од Центарот за деловна соработка од Скопје. Целта на 

обуката беше да се зајакнат капацитетите на вработените во Фондацијата за стратешко планирање. 

Во двата предвидени дена за обука се помина низ неколку клучни сегменти кои придонесуваат за 

подобро и поефикасно планирање. Планирањето се заснова на  мисијата и визијата на Фондацијата,  

по претходно изработената SWOT и  PESTLE анализа и дефинирани предлог стратешки цели за 

следната 2011 година.  

Обуката е во рамки на институционаланта поддршка која ,,Фокус,,  изминатава година ја има од 

Центарот за институционален развој ЦИРа во рамки на програмата CIVICA Mobilitas финансиски 

поддржана од SDC. 

 
Донирани 3 компјутери на здруженија на граѓани 

 

Фондацијата „Фокус“ донираше 3 (три) користени компјутери на исто толку здруженија на граѓани 

од општините Велес, Лозово и Градско.  

Компјутерите беа доделени согласно одлуката на Управниот одбор на Фондацијата, на следните 

организации: Центар за научна фантастика на Македонија „Визија“ од Велес, Здружение за лица со 

посебни потреби „Надеж“ од Градско и Организација на жени од Лозово. На овој начин ќе се 

олесни реализацијата на активностите на овие здруженија. 
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 
Видео  средба  

 

На 15 јануари 2010 година, се реализира првата видео средба меѓу деца - ученици од ООУ „Св 

Кирил и Методиј“ Велес и ОУ „Св. Јован“ Ливеро, Долна Нормандија - Франција. Оваа средба е 

организирана на самиот почеток на имплементацијата на програмата за поддршка на 

децентрализацијата во Македонија од регионот Долна Нормандија - Франција.  Видео средбата ја 

организираа Фондацијата ФОКУС од Велес и Јавниот дигитален клуб од Ливеро.  

На оваа видео средба, учесниците ги разменија информациите за градовите каде живеат, кое е 

нивното хоби, омилена храна, песна, игра и сл.  

 

 
 

Учество на регионална конференција  

 

Извршниот директор на Фондацијата „Фокус“ Веса Шкортова, во средината на 14 октомври 2010 

година учествуваше на регионална конференција во Загреб, посветена на системите за осигурување 

квалитет во граѓанските организации. На конференцијата беа промовирани стандардите за 

осигурување квалитет во граѓанските организации и тоа: ИСО, ПИКАСО и СОКНО и беа 

споделени искуства од нивната досегашна примена. 

Претставниците од граѓанските организации од Македонија заедно со претставниците од TACSO 

канцеларијата изработија акциски план за промовирање на постоечките модели и воведување на 

стандарди за квалитет на граѓанските организации и во нашата држава. 

 

 
 

Меѓународна конференција „Проактивни млади на Балканот“ 

 

Координаторот на Младинскиот клуб „Фокус“, Дејан Ристов, учествуваше на меѓународна 

конференција на тема: „Проактивни млади на Балканот“, која се одржа на „Нов Бугарски 

универзитет“ во Софија, Р.Бугарија. Оваa конференција се организира во рамките  на истоимениот 

проект „Проактивни млади на Балканот“, финансиран од Министерството за млади и спорт на 

Република Србија. На средбата учествуваа 45 преставници на НВО од Македонија, Србија и 

Бугарија.  
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ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА   

 

Една од темелните вредности, на Фондацијата во изминатата година беше редовното информирање 

на јавноста. Присуството на ,,Фокус,, во средствата за јавно информирање ја направи Фондацијата 

многу поблиска до граѓаните со што таа стана нивен рамноправен партнер. 

 

Фондацијата за својата работа со сите битни активности редовно ја ажурираше својата официјална 

веб страна www.focus.org.mk. На веб страната покрај редовните вести се објавија сите годишни 

програми и буџети за работа на општините Велес, Градско, Лозово и Чашка.  Исто така во посебен 

директориум се објавија сите важни документи за ЕУ интеграциите на Македонија вклучувајќи го и 

извештајот за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ за 2009 година. Во рамки на проектот за 

филантропија ФОКУС ја креираше и веб страната www.fondfocus.mk каде се објавуваат сите 

настани и акции за донирање и прибирање средства кои преку Фондот за поддршка се наменуваат 

за социјално немоќни семејства..  

 

Фондација ФОКУС доби опрема од УСАИД  

 

Опрема вредна 24 илјади долари (4 компјутери, печатар, телефонска централа, сервер, клима уред и 

возило) на Фондација ,,Фокус,,  и подари УСАИД. Примопредавањето на опремата во просториите 

на Фондацијата го изврши г-дин Ерик Пасифик, директор на канцеларијата за демократија и 

локална самоуправа во УСАИД. 

Се работи за редовна практика на УСАИД користената опрема по завршувањето на проектите да ја 

донира на успешни невладини организации. Оваа опрема Фокус ја доби како резултат на успешно 

спроведените три проекти во изминатите три години финансирани од фондови на Соединетите 

Американски држави. 

 

       
 
ВМРЕЖУВАЊЕ 

 
- Зелена коалиција 
Фондацијата ,,Фокус учествуваше во реализација на активности на Зелената коалиција, со цел да се 

заштитат граѓаните на Велес од најголемиот загадувач Топилницата за олово и цинк. Во тековните 

активности заедно со партнерите ЕД „Вила Зора“, ИО „Димитар Влахов“, ДРГЗП, Организација на 

жени, ЕГ „Грин Пауер“, Општина Велес, ЗРДЦП и новинарите, Фондацијата активно учествуваше 

во успешно реализирана акција за собирање на средства за исплата на одлука од судскиот процес за 

отпочнување на вештачење за колкаво е нивото на загадување во Велес. Акцијата „Јас, за мене, за 

Велес, за сите нас“ се спроведе на 5 јуни 2010 година – на светскиот Дена на планетата земја. 

     

http://www.focus.org.mk/
http://www.fondfocus.mk/
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ПАРТНЕРСТВА 

 
- Фондација Институт Отворено општество Македонија – ФИООМ  

„АКЦИЈА ЗА ЕВРОПА“  

Преку средства од европските фондови до поквалитетна животна средина  

 

На конференцијата одржана во Велес на 26-ти мај, во организација на Фондацијата Институт 

отворено општество – Македонија, Македонскиот центар за европско образование, Младинскиот 

образовен форум и 11 Центри за локална соработка, беа споделени искуствата од искористувањето 

на средствата од европските програми во полето на животната средина. На оваа конференција 

вкупно учество земаа над 200 учесници од кои 11 преставници на 10 здруженија и 3 институции од 

Велес. 

 

Конференција во Велес - „Што битно се промени по пристапувањето во членство во ЕУ?“ 

 

Фондацијата Институт отворено општество-Македонија (ФИООМ) и Македонскиот центар за 

европско образование (МЦЕО), со тематската конференција „Што битно се промени по 

пристапувањето во членство во ЕУ?“, на 15 септември во Велес,  во Ликовен салон, го започна 

есенскиот циклус на активности и настани од проектот „Акција за Европа“.На настанот говореа 

амбасадорите на Словачка, Полска и Унгарија: Роберт Кирнаг, Дариуш Карол Бахура и Ференц 

Кекеши, потоа Милан Фишер, заменик амбасадор на Унгарија и Славчо Чадиев претседател на 

Советот на Општина Велес. 

На оваа конфренција граѓаните се информира и да дебатира за придобивките од членството во ЕУ, 

за очекувањата на граѓаните и реалните промени по зачленувањето во Унијата, за економскиот и 

општествениот развој по пристапувањето во Европската унија. 

 
Движењето Граѓани за Европска Македонија (ГЕМ) 

 

Иницијаторите (Владимир Милчин, Бранко Героски, Никола Гелевски, Роберто Беличанец, Мерсел 

Биљали и Жарко Трајаноски) преку иницијативата „Граѓани за Eвропска Македонија“ (ГЕМ) на 18 

јуни 2010 г. во салата на Општина Велес организираа трибина на тема ,,Можеме ли во НАТО и ЕУ 

без компромис?,,. Повеќе од сто граѓани од Велес и членовите на ГЕМ продискутираа за 

интеграциите. 

 

-  Македонски Центар за Меѓународна соработа - МЦМС 

 

Одржан информативен настан за новиот Закон за здруженија и фондации 

 

На 02 јуни 2010 година во просторитте на Фондацијата се одржа информативна сесија за новиот 

Закон за здруженија на граѓани и фондации. На настанот учествуваа 20 преставници од здруженија 

на граѓани. 

 

Инфо Настан „Механизми за борба против корупцијата – искуства од Бугарија“ 

 

МЦМС во соработка со Фондација ,,Фокус,,  во средината на декември 2010 година организираше 

информативни настани на тема  „Механизми за борба против корупцијата – искуства од Бугарија“ 

на кои меѓу другото беше претставен извештајот за борба против корупција во Бугарија 

„Злосторство без казна“. Целта на настаните беше локалните засегнати страни да се запознаат со 

искуството од Бугарија и да се отвори дискусија како може да се даде придонес за спречување на 

коруптивни дејствија со кои Македонија се соочува и може да се соочи во иднина. 

Присутните се интересираа и коментираа за повеќе прашања кои се однесуваат на 

функционирањето на ДКСК и нивната улога во антикорупциските процеси.  

 

 

 

 

http://www.mcms.org.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/943-zlostorstvo-bez-kazna-2010.html
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- Центар за институционален развој - ЦИРа 

 
Институционална поддршка на годишната програма 

,,Фокус,,  на крајот од 2009 година беше поддрржана од програмата CIVICA Mobilitas за 2010 

година со целосната Програма за работа, донесена од Управниот одбор на Фондацијата во висина 

од 1.342.200.00 денари. 

Фондацијата Фокус, успешно ги реализира сите планирани годишни и проектни активности во 2010 

г. за што уште еднаш ја доби довербата од донаторите и потпиша продолжување на 

институционалниот грант за реализација на својата годишна програма  за следната  2011 г. во износ 

од  1.073.760,00 мкд.  Фондација ,,Фокус,,  е една од 14-те граѓански организации во Р.Македонија 

кои добија грант за институционална поддршка во рамки на програмата CIVICA Mobilitas, 

финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка а спроведувана од Центарот за 

институционален развој (ЦИРа).  
 

 

 Објавување и доставување на едукативно - информативни материјали, предлог и 

официјални документи и одлуки на ЕЛС и контакт информации за официјално 

избрани функционери до граѓаните во населените места 

  

Поставување инфо - огласни табли 

Со цел да се овозможи навремено и целосно информирање на граѓаните за тековните случувања во 

општината (настани, планирани состаноци, предвидени активности во заедницата, донесени одлуки 

на ниво на месна или урбана заедница или ЕЛС)  беа поставени 10 инфо - огласни табли во 

населените места каде не постојат во општините Велес и Градско. Со општините беа потпишани 

спогодби за поставување и примопредавање на информативните табли со обврска општината да 

назначи одговорни лица од општините за редовно поставуваат и ажурираат информации.  

 
Објавување информативни брошури 

Фондацијата ,Фокус,, изготви информативни брошури во кои се  напишани податоци  за членовите 

и претседателите на Советите во сите четири општини, потоа во нив се  вметнати сите сектори и 

одделенија кои се составен дел на секоја поединечна општина.  

 

 Комуникација помеѓу општините и месните самоуправи 
 

Доставување на дневен ред и материјали за закажаните седници на Совет 

 

Со цел на граѓаните да им ги доближи неопходните конкретни информации и документи по кои 

советите на општините одлучувале, Фондацијата ,,Фокус,, со четирите општини  Велес, Градско, 

Лозово и Чашка  потпиша спогодба во која одговорните лица од општината беа задолжени да ја 

известуваат Фондацијата за свикувањето на секоја седница во нивната општина, а исто така и  ги 

доставуваа дневните редови и материјалите за точките од седницата во електронска форма. 

Фондацијата ,,Фокус,, доставените материјали од општината  ги  дистрибуираше до претседателите 

на сите месни заедници во секоја од четирите општини за кои на конкретната седница постоеле 

точки од нивен интерес.  

 

Доставување на одлуките на Советот до месните заедници 

Фондацијата ,Фокус,, со  четирите општини  Велес, Градско, Лозово и Чашка потпиша договор за 

соработка со кој одговорните лица од општината задолжени за комуникација на Фондацијата ги 

доставуваа сите донесени одлуки од Седниците на Советот на општините во електронска форма. 

Фондацијата селектирааните добиени информации и конкретните одлуки, кои се однесуваа на која 

конкретна месните заедници во сите четири општини, ги доставуваше до претседателите на 

месните кои го информираа населението кое припаѓа на конкретната месна заедница. 
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 Мониторинг на реализацијата на програмите и буџетите на општините 

 
 

ИНФО КООРДИНАТИВНИ СРЕДБИ 

 

Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус во соработкла со четирите општини: Велес, 

Градско, Лозово и Чашка, во текот на 2010 година ја продолжија практиката на организирање 

редовни квартални координативно информативни средби на претставниците на општинската 

администрација и Советот со претседателите и членовите на советите на месните и урбани заеднци. 

На опвие средби се следеше имплементацијата на прифатените граѓански приоритети во 

општинските шпрограми, се дискутираше за текоцвни проблеми со кои се соочува месното 

население како и за можни решенија. 

 

 

Општина Градско    Општина Велес 

 

       
 

Општина Чашка     Општина Лозово 

 

            
 

 Работилници за креирање на граѓански приоритети за 2010 

 
Во текот на месец Септември 2010 година, беа одржани и работилниците за идентификување на 

граѓанските приоритети кои беа доставени до локалната власт со цел да бидат вградени во 

програмите и буџетите на општин ите за следната година. 

 

 Јавни расправи по нацрт – програми и буџети за 2011 година 

 
Во трите општини: Велес, Градскоп и Лозово се одржаа јавни расправи по нацрт верзиите за 

најважните документи на општините, програмите и буџетот за следната 2011 година, при што 

граѓаните имаа можност да дадат свои предлози, сугестии и коментари. На овој начин граѓаните 

директно учествуваа во креирањето на  развојните процеси во ниовните зањедници. 
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ФОНД ЗА ПОДДРШКА 
 

Недостигот на воспоставен механизам кој ќе создаде можност за континуирано дарување и 

поддршка на граѓани кои се наоѓаат во тешка социјална состојба, беше предизвик за Фондацијата 

да воспостави локален Фонд за поддршка во заедницата, кој ќе овозможи практиката на дарување 

да се развива и да премине во корисна навика кај граѓаните. Фондот апелираше  за донирање еден 

денар дневно, односно 365 денари за 365 дена во годината и започна да помага на социјално 

немоќните семејства кои имаат деца во основно образование  

Средствата  од поединци, фирми и сограѓани од дијаспората се уплаќаат на сметките на фондот: 

денарска 300270000081648 и девизна 0270100249291 на Комерцијална банка. 
 

 

Донатори на Фондот беа индивидуалци вработени во јавната администрација (општините, 

училиштата, јавната здравствена организација, Центар за социјални работи, предучилишните 

установи, претставници на НВО и др.), на сопствениците на фирми кои досега донирале, но и нови, 

како и индивидуалци кои донираат во касите поставени во супер маркетите во градот. Истата 

можност ќе им биде понудена  на иселениците во дијаспората и странски државјани во и надвор од 

Република Македонија. 

 
Завршен настан за презентација на резултатите од проектот „Воспоставување Фонд за 

поддршка“ 

 

Фондацијата „Фокус“ во месец февруари организираше завршен настан за да ги претстави 

постигнатите резултати од 11 месечното функционирање на Фондот за поддршка во кој се прибираа 

донации и средства за децата од социјално загрозени семејства од Велес, Градско, Лозово и Чашка. 

На настанот присуствуваа донаторите и сите оние кои на било каков начин дадоа поддршка и 

помогнаа овој проект успешно да се реализира 

Статуетки и признанија за хуманост им беа доделени на „Кенди“ од Скопје, Групацијата АД „Жито 

Вардар“ Велес, Комерцијална банка АД Скопје, Клубот на моторџии „Мото Спиди Ист“ и на 

Средношколците од Гимназија „Кочо Рацин“ од Велес.  

Благодарност за соработката и придонес кон Фондот им беше укажана и на сопствениците на 

Ресторан „Снупи“, хотел „Романтик“, како и на сопствениците на маркетите во кои беа поставени 

каси за донации: „Жито Маркети“, „Ани 96“, „Зага Маркет“, „Алфа Маркет“ и колонијал „Мони“. 

На средбата беа презентирани активностите кои се одвиваа во текот на реализацијата на овој 

проект, како и резултатите кои беа постигнати.  
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Поделени 30 комплета лектири од средства донирани од граѓаните 

 

Фондацијата „Фокус“ подели 30 комплета лектири за трето, четврто и петто одделение, на децата 

кои се корисници на Фондот за поддршка. Средствата со кои беа набавени лектирите се собрани од 

граѓаните кои донираа во касите поставени во маркетите низ градот и х.Романтик, како и од 

индивидуалци кои своите донации ги уплатија на трансакциската сметка на Фондот во 

Комерцијална банка. На овој начин беа собрани 20.700,00 денари, од кои за лектирите се 

потрошени 18.216,00 ден. Со овој настан симболично беше одбележан Светскиот ден на детето, 

како и крајот на учебната 2009/2010 година. 

 

    
 
Акција по повод денот за намалување на сиромаштијата  

 

Со акцијата за промовирање на Фондот за поддршка кој Фондацијата Фокус го воспостави 

минатата година, и оваа година беше одбележан 17-ти октомври, меѓународниот ден за борба 

против сиромаштијата. 

Во соработка со „Алфа" маркети и фирмата Кенди ДООЕЛ од Скопје, беше организирана 

промоција на производите на оваа фирма со чиешто купување во Алфа маркетите низ градот, 

велешани директно донираат во Фондот наменет за дечињата од социјално немоќните семејства.  

  

 

   
 

Акција за промоција на филантропија  

 

Во рамки на акцијата за одбележување на 17 октомври, меѓународниот ден за борба против 

сиромаштијата, вработените од Фондација „Фокус“, посетија неколку локални јавни институции и 

поделија индивидуални каси за донирање на нивните раководители и оние кои сакаа да дадат свој 

придонес во Фондот за поддршка.  

 

   
Елена тевчева-Градска библиотека   Виолета Малчева-Македонски пошти Славица калајџиева –Фонд за ПЗО 
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Успешно реализирана акција  
 

На 26 Ноември,   игротеката „Том и Џери“  и  Фондацијата „Фокус“ организираа  хуманитарен 

настан на кој се собираше облека, обувки и играчки за деца од најсиромашните семејства во градот. 

Настанот се одржа по повод вториот роденден на игротеката, а поради хуманитарниот карактер 

Фондацијата „Фокус“ со задоволство ја прифати понудената соработка. 

Во акцијата волонтираа и членовите на младинскиот клуб „Фокус“ кои помогнаа во собирањето на 

донираните предмети на настанот, а потоа ги сортираа  и ги подготвија во пакетчиња. 

 

 
 

Донирани дидактички материјали за учениците во ООУ „Васил Главинов“ 

 

Со донираните дидактички материјали купени од средствата собрани на роденденската забава, 

Фондација ,,Фокус,,  и игротека „Том и Џери“ го збогатија фондот нагледни средства наменети за 

децата со посебни потреби вклучени во редовната настава во ООУ „Васил Главинов“. 

На децата им беа купени сликовници, коцки и сложувалки за развивање на логиката, пластелин и 

материјали за моделирање и едукативни книги во вредност од 3.700,00 денари, пари што беа 

собрани од гостите на забавата. Ова е редовна практика на Фондацијата веќе неколку години 

наназад со симболична донација да го одбележува 3-ти декември.  

 

 

Подарени 150 нoвогодишни пакетчињa 

 

Годинава, по втор пат, хуманите моторџии од Велес во соработка со Фондација „Фокус“ изненадија 

и израдуваа 150 дечиња, дел случајни минувачи а останатите ученици од 5-те основни училишта од 

Велес. Хуманите иницијатори, вљубеници во моторите, ширејќи ја хуманата идеја за донирање на 

новогодишно пакетче за секое дете, продефилираа низ градот и несебично даруваа изненадувајќи 

ги децата кои случајно се најдоа на велешките улици.  
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Поделени нови 70 пакетчиња од кафе бар „Фратело“  

  

70 новогодишни пакетчиња им беа подарени на децата благодарение на сопствениците на кафе 

барот „Фратело“. Во прекрасниот амбиент на локалот, организирани од страна на Фондацијата 

„Фокус“ пристигнаа учениците во придружба на своите наставници од училиштата од Горно 

Оризари, Иванковци, Чашка, Лозово и Градско,  деца згрижени во дом семејства како и деца од 

социјално – немоќни семејства од Велес. Дедо Мраз со вреќата полна подароци пристигна во 

„Фратело“ на голема радост на присутните дечиња. Секое дете од сопствениците на локалот беше 

почестено со сокче и на крај доби новогодишно пакетче од Дедо Мраз. 

 

     
 

Фокус и Виножито поделија 30 Новогодишни пакетчиња  

 

На новогодишната забава која се одржа на 27 декември, во кафе – игротеката „Виножито“ 

организирана во соработка со Фондација „Фокус“, Дедо Мраз донесе новогодишни пакетчиња за 30 

деца, предложени од Центарот за социјални работи од  Велес. 

Пакетчињата кои беа поделени се набавени со средствата собрани од продажбата на 

новогодишните украси и декорации на Новогодишниот базар кој се одржа на 17 декември, а беа 

изработени од децата и нивните родители кои ја посетуваа кафе – игротеката „Виножито“ во текот 

на месец декември. 

 

   
 
Пристигна уште една донација за народната кујна од „Кенди“  

 

60 килограми зачин „Пикантина“ пристигна како донација од скопската компанија „Кенди“ што 

Фондација „Фокус“  ја предаде на МПЦ - Повардарска Епархија за народната кујна каде се хранат 

најсиромашните граѓани во Велес.  
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МЛАДИНСКИ КЛУБ 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА КЛУБОТ 

 

Регрутација на нови членови и избор на раководство на клубот 

 

Младинскиот клуб ,,Фокус,, брои 30 членови. Работата на клубот се одвива по тимови и тоа: 

организација, пишување на проекти и аналитика, односи со јавноста, информатички технологии. Со 

младинскиот клуб раководат:  Страхил Тодоров - претседател на клубот,  Валентина Давчевска - 

секретар, а координатори на тимовите се: Дарко Тодоровски координатор на секторот организација; 

Румена Тодорова координатор на секторот односи со јавноста; Маргарита Арсовска координатор  

за сектор пишување на проекти и аналитика  и Надица Трајковска координатор на секторот за 

информатички технологии.  

 

Организирани и посетени обуки:   

 

- Летна младинска академија, 18-23.08.2010 - Пелистер, цел на обуката беше да се зајакнат 

капацитетите на младата личност и истите да го пренесат стекнатото знење на останатите членови. 

На оваа обука учествуваа 5 членови од клубот.  

- Обука по младинско застапување, 15.09 - 15.10.2010 – Целта на обуката беше да се запознаат 

младите личности со нивните граѓански и политички права. 15 членови на клубот ја посетија 

обуката спроведена од обучувачи на Младинскиот образовен форум. 

- Обука за дебатирање се спроведуваше во текот на целата година во просториите на Фондацијата 

„Фокус“. На неа присуствуваа 12 дебатери од клубот. Истата беше спроведена од обучувачи на 

Младинскиот образовен форум. Цел на обуките беше да се зајакнат капцитетите на дебатерскиот 

клуб, кој е составен дел од младинскиот клуб. 

- Обука за средношколско организирање се одржа на 04.11.2010 во просториите на Фондација 

„Фокус“. Ја посетија 25 членови на клубот, а беше спроведена од координаторот на младинскиот 

клуб. Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите на средношколското организирање помеѓу 

младите. 

- Обуката за слободен пристап до информации од јавен карактер се одржа на 09.11.2010. Истата 

ја посетија 20 членови на клубот а беше спроведена од координаторот на младинскиот клуб. Целта 

на обуката беше да им се појаснат можностите и начините за слободен пристап до информации од 

јавен карактер.  

 

Учество на јавни дебати: 

 
На 05.10.2010 во рростории на Фондација „Фокус“ се одржа дебата „Односи со јавност за 

транспарентно локално управување“ на која се презентира информациите од извештајот за 

мониторингот на општинската веб страна како и мониторингот од националните медиуми за 

вестите порзани со ЕЛС Велес и веб порталот www.lisica.mk.  

- Дебата „Младите се активно вклучени во донесувањето на одлуки за важни младински 

прашања“ на 16.10.2010 се одржа во просториите на фондацијата. На неа  се дебатираше  колку 

младите се вклучени во донесувањето на одлуки и кои се начините и можностите за нивно 

поактивно вклучување. 

Учество на трибини:  

- „Младинско вработување“, трибина одржана на  29.10.2010 со преставниците од бизнис 

секторот во просториите на Фондација „Фокус“. Разгкледани можностите за вклучување на  

младата личност на пазарот на трудот, како и можност за самовработување и креирање на свој 

сопствен бизнис. 

- Симулација на работата на Европскиот Совет на тема „Проширување на ЕУ и прием на 

Турција“. Младите беа запознати со процесот на солидарност и еднаквост во одлучувањето на 

земјите членки во ЕУ. Симулацијата се одржа на 10.12.2010 во просториите на Фондација „Фокус“  

http://www.lisica.mk/


16 

 

Учество на натпревари 

- Дебата на тема “Europe can achieve energy independence by 2020”. Интернационално дебатно 

првенство „Macedonia open 2010“ на кој учествуваа 35 тимови во Охрид во периодот од 24-

26.09.2010. 

- Дебатен фестивал на тема „Младите во Р.Македонија, имаат слобода да ја изразат својата 

креативност“ Скопје . Истиот се одржа од 10-12.12.2010 во Скопје. 

 
Реализирани младински иницијативи 

 

Две  години Младински клуб ,,Фокус,, 

 

- Трибина за промоција на неформалното образование  

 

- Иницијатива со наслов „Преку неформално образование, до најдобро сознание“. Младите на 

трибината имаа можност да ги слушнат придобивките од неформалното образование за младата 

личност, како и да се поттикнат идните потенцијални членови на клубот да го практикуваат 

неформалното образование и да се вклучуваат во сите облици кои што ги нуди истото. 

- Обука за придобивките од новите медиуми (блогови, видео подкасти, е-форуми) одржана во 

просториите на Фондацијата „Фокус“ на 12.06.2010 од страна на Фондацијата „Метаморфозис“,. На 

истата присуствуваа 30 средношколци. Обучувачите ги презентираа блоговите и форумите како 

алатки за изразување на ставовите и мислењата на младата личност. 

- Изложба на фотографии од активности и настани 2008-2010 

Преку изложбата на фотографии, поставени во Младинскиот парк на 25.06.2010 г., присутните имаа 

можност одблиску да се запознаат со реализираните активности и настани на клубот.  

- Доделени ЛМИ сертификати 

На 25 членови на Младинскиот клуб при Фондацијата “Фокус”  им беа доделени сертификати за 

учество во активностите во проектот Локална Младинска Иницијатива во временскиот период од 

2009-2010 година.  

 
 

- Креиран блог www.fokusmladinski.blog.mk      

На блогот беа поставени 60-тина информации од активностите и настаните на младинскиот клуб, 

релаизираните иницијативи и учеството на дебатниоте натпревари.  

 

- Флеш моб  „45 % од младите сакаат да ја напуштат Македонија” 

200 средношколци од 14 градови од Македонија од Велес на креативен начин ја испратија пораката 

за изнаоѓање начини за задржувње на младите во Р.М и нивно поголемо вклучување во носењето 

одлуки. 
 

Фондација за локален развој и демократија ФОКУС 

Трајче Панов 22, 1400 Велес Р. Македонија 
Тел.:  +389 43 221 583   Факс: +389 43 212 540 

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

www.fondfocus.mk    www.fokusmladinski.blog.mk 
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