
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017 

За работата на Фондација за локален развој и демократија ФОКУС Велес 

 

Мисија 

 

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС- Велес ги унапредува демократијата и 

граѓанското Опшетство, придонесува за развој на социјалните и економски процеси. Развива и 

поддржува иницијативи кои се темелат на добро управување и одговорни граѓани. 

 

Вредности и принципи 

 

Вредностите кои фондацијата ФОКУС по кои се раководи во своето работење се: 

 Интегритет на организацијата и нејзиното целокупно работење,отчетност и  транспарентност, 

 Посветеност на целите, услугите кон граѓаните и институциите во регионот во процесот на 

унапредување на демократијата и граѓанското општество, 

 Партиципативност на граѓаните во градење на демократско општество, 

 Тимска работа, градење на одговорност, конзистенстност и компетентност на вработените, 

 Професионалност, респектибилност и квалитет во спроведување на проектните активности, 

 Градење партнерства и соработка со други орагнизации, заради остварување на заеднички 

цели. 

 

Благодарение на искрената и суштинска поддршка на донаторите, пред се на инстуционалниот грант 

од програмата CIVICA Mobilitas и проектот на ФООМ,  Фондацијата соочена со големи предзвици 

сепак успеа да реализира најголем дел од планирните годишни цели и акции. 

Фокус во 2017 година остана посветена на усвојување на нов Стратешки план  за развој и 

комуникациска Стратегија  во период од 2017-2020 година. Во Фондацијата една од клучните 

активности беше промената на управната и надзорна структура, која покрај персонална, пристапи и 

кон организациска промена, согласно контекстот на дејствување во заедницата. Фондацијата 

посветено ги реализираше активностите кои произлегуваа од постојнитестратешките документи. 

Како невладина и непрофитна организација, насочена кон унапредување на локалната демократија и 

развој, Фондацијата, ги јакнеше сопствените капацитети, развиваше и поддржуваше иницијативи за 

добро управување, одговорно граѓанство, ги поддржуваше малите и микроптретпријатија во нивниот 

пристап до јавни набавки, поттикнуваше филантропски вредности кај граѓаните и поттикнуваше 

младинско учество и нивно организирање во локалните заедници преку обуки и конкретни 

активности. 

 

Сеова се одвиваше со забавено темпо и многу поместувања на планираните активности, поради 

сериозниот партиско – владин притисок, преку инсуинирани контроли од даночните и правосудни 

органи, кои по интензивниот притисок и проверки според непостоечки правни регулативи, завршија 

со документирани решенија дека Фондацијата и персоналот, работат исклучиво според Уставот и  

позитивните законски прописи во Република Македонија, а со тоа самите констатираа дека во 

делувањето на граѓанската организација нема антидржавни и какви било други криминогени дејства. 

Стратешки оперативни цели: 

 

1.Развој, промоција и поддршка на практики за добро управување (good governance) 

2.Развивање на свест за филантропија 

3.Институционално и програмско развивање 

4.Развивање на меѓународна соработка  

 

Реализирани проекти: 

 

1.Проект на УСАИД за  пристап на микропретпријатијата до јавните набавки во висина од 84.878,00 

УСД (април 2012 – март 2017 година). 

2. Развој на еколошко истражувачко новинарство поддржан од програмата за грантови „Поддршка на 

Граѓански организации во Службата за граѓанско општетсво и слободата на медиумите, акција 2014 

EuropeAid / 136-992 / DD / ACT / MK, на Центарот за еколошка демократија Флорозон, Скопје и 



Здружението за развој на ромската заедница Сумнал во висина од 276.440.00 МКД (ноември 2016 – 

мај 2017 година). 

 

4.Програми за едукација на млади ( јуни 2008 – декември 2017 година) : 

 

o Дебатна програма 

o Учиме право 

o Младински активизам 

o Истражување, анализа и креирање на младински образовни политики 

 

Тековни проекти: 

1. Институционален грант од Програмата Civica mobilitasII na SDC , имплементирана од NIRAS, 

SIPU I MCMS во висина  од 2.504.806,00 МКД. 

2. Мобилизација и активизам на локалната заедница , грант на ФООМ (април 2017 – февруари 

2018 година), во износ од 10.650,00 УСД. 

3. Проект на ЕУ – Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 

(јануари 2017 – декември 2019) 

 

Поставените цели Фондацијата ги реализира низ четири програмски области 

 

А. Институционален развој  

Б. Програма за развој и добро владеење 

В. Програма за филантропија  

Г. Програма за млади 

 

Фондација Фокус во 2017 година работеше со следната организациска структура: 

 

Основачи на Фондацијата 

1. Веса Шкортова 

2. Димче Велев 

3. Убавка Јаневска 

4. М-р Максим Ацевски 

 

Управен одбор 

1. Пенчо Јаневски, претседател  

2. Ленче Здравкин, член и претставник на хуманитарна НВО 

3. Љубица Јаневска, член и претставник на бизнис заедница 

4. Стефан Каракачанов, член и претставник на млади 

 

Комисија за надзор и контрола на работењето на Фондацијата 

1. дипл.градежен инг.Јонче Димков, претседател 

2. дипл.екк. Билјана Саздова 

3. дипл.екк. Гордана Јовева 

 

Раководење 

 Извршна директорка – Убавка Јаневска 

 

Персонал 

 Дејан Ристов – координатор на грант на ФООМ и програми на МОФ 

 Славица Ќучукова Николова – асистент во Центарот за јавни набавки и на „Мрежа за 

транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки“. 

 Александар Стојковски – ИТ лице на институционалниот грант на Civica mobilitas и асистент 

на грант на ФООМ 

 Даниела Ковиловска – финансиски асистент и асистент во Центарот за јавни набавки (март 

2017) 

 Димче Велев – финансиски асистент  

 Даниела Саздова – административен асистент 



 

Волонтери 

 Хејли Хогенкамп – Мировен корпус 

 

ДОНАТОРИ И СОРАБОТНИЦИ ВО 2017 ГОДИНА: 

 

Донатори 

1. NIRAS, Данска; Македонски центар за меѓународна соработкаи Шведски Институт за јавна 

администрација (SIPU) со програматаCivica mobilitas 

2. Програма на ЕУ за поддршка на организациите од граѓанското општество во рамките на Civil 

Society Facility Action 2015 

3. Фондација Отворено Општество Македонија 

4. Центарот за еколошка демократија Флорозон, Скопје и Здружение за развој на ромската 

заедница Сумнал 

5. Општина Велес 

 

Членство 

1. АЛДА – European Association for Local Democracy 

2. НМСМ - Национален Младински Совет на Македонија     

 

Партнери – соработници 

1. Центар за граѓански комуникации - ЦГК 

2. Младински образовен форум – МОФ 

3. Општина Велес 

4. Општина Градско 

5. Општина Лозово 

6. Општина Чашка 

7. Центар за еколошка демократија Флорозон 

8. Здружение за развој на ромска заедница Сумнал 

9. Фондација Тиквешки вински пат Кавадарци 

10. КХАМ Делчево 

11. Асоцијација Алма, Алзас, Долна Рајна, Р.Франција 

12. Центар за слобода – Цивил Скопје 

13. Фондација за локален развој на заедницата Штип 

 

Локални организации 

1. Друштво на родители за грижа за здраво поколение Велес 

2. ЕД Вила Зора 

3. ЕГ Грин Пауер 

4. ОО на Црвен крст 

5. Визија – Центар за научна фантастика на Македонија 

6. Организација на жени Лозово 

7. Организација на жени пензионерки Лозово 

8. Организација на жени Свети Николе 

9. Здружение на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија 

10. Здружение на лица со дијабетес „Шеќерче – Лолипоп“ Велес 

11. Здружение на лица со посебни потреби „Надеж“ Градско 

 

Приватен сектор 

1. Брако 

2. Хотел Гардениа 

3. Пескара вел 

4. Агроиндустриска групација АГРИА 

5. Ресторан Глориус 

6. ВВ Шато сопот 

7. ВВ Тиквеш 

8. ВВ Тристо 



9. Малина 99 

10. Пододекор 

11. Делта пром 

12. Мотел Македонија 

13. Кожувчанка 

 

Државни институции 

1. Агенција за поддршка и развој на туризмот на Македонија 

 

Меѓународни  

1. Амбасада на Република Франција во Република Македонија 

 

Медиуми 

1. ТВ Здравкин Велес 

2. КТВ Кавадарци 

3. ТВ К1 Велес 

4. Радио Голди Велес 

5. 5фм радио Велес  

6. Веб сајт Тирековмирече.ком 

7. Веб сајт Дума.мк 

8. Радио Канал 77 Штип 

 

Фондација „Фокус“ во месец Март 2016 година, беше поддржана од програмата CIVICA Mobilitas со 

што беше овозможено институционалното развивање, на веќе во јавноста препознатливата граѓанска 

организација во процесите на добро управување, промоција и развој на филантропија, млади и 

волонтерство со цел да продолжи со придонес на развојот во локалните заедници. Тоа значеше 

целосна поддршка на Програмата за работа, донесена од Одборот на Фондацијата, во висина од 

1.198.056,00 денари. 

Фондација „Фокус“ успешно ги реализираше планираните годишни проектни активности во 2016 

година за што уште еднаш ја доби довербата на донаторите и потпиша продолжување на 

институционалниот грант за реализација на својата годишна програма за 2017 година, во износ од 

1,306,750,00 денари. Соочена со предизвиците на политички реваншизам и не прифатена од 

претходната власт, Фондацијата беше изложена на постојани контроли кои поради сложеноста во 

процедурите на постапување во административно – сметководствени дејства и соочување со 

инсиуинирана кривична пријава доби силна и берзервна поддршка од Фондацијата Отворено 

општество Макеоднија со грант„Мобилизација и активизам во локалните заедници“ во висина од 

10.650 $. Тоа значеше полесно дејствување на Фондацијата во делот на програмските активности, 

додека правните постапки беа водени од овластен правен застапник. 

 

Благодарница од општина Градско  

 

За посебни заслуги и придонес во развојот и афирмацијата на општината, општина Градско и додели 

благодарница на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес. Благодарницата Фокус ја 

доби по повод денот на општината, 16 декември 2017 година. Тимот на Фокус се заблагодари на 

општина Градско.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Европски искуства за развој на туризмот – билатерална соработка помеѓу Македонија и 

Алзас“ 

 

Асоцијацијата Алма, Алзас, Долна Рајна – Република Франција поттикната од постигнатите 

резултати на Фондација Фокус во изминатите 10 години на полето на добро владеење, почитување на 

човекови права, развој на филантропски вредности и грижа за заштита на животната средина упати 

писмо со намери за воспоставување на долгорочна соработка особено насочена во делот на 

промоцијата на потенцијалите за развој на рурален туризам и заштита на културно наследство во 

Вардарски плански регион. По неколку месечната скајп комуникација и интензивни взаемни 

разговори беше конкретизирано соработката да започне преку зајакнување на улогата на граѓанскиот 

сектор во процесите на размена на искуства во областите: развој на рурален туризам, заштита и 

унапредување на животна средина и заштита на културно наследство. Овие три суштински области 

беше констатирано дека треба да бидат иницијална каписла Фокус да стане партнер на Алма во 

континуирана и веќе воспоставена долгогодишна соработка помеѓу општина Велес и француската 

Асоцијација. Потоа општина Велес одлучи како водечки партнер од македонска страна за 

организација и реализација на билатералната конференција „Европски искуства за развој на туризмот 

– билатерална соработка помеѓу Македонија и Алзас“ да ја вклучи Фондација Фокус поради силниот 

бекграунд  во реализација на меѓународни проекти со што придонесе Фокус да влезе во директно 

партнерство со Алма.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градиме партнерство со бизнис заедницата за подобра локална заедница 

 

Во рамки на активностите од програмата на Фондација за локален развој и демократија Фокус, тимот 

на Фокус одржа работилница со претставници на бизнис заедницата во Велес на која беа 

презентирани  мисијата и визијата на Фондација Фокус,  ефектите и придонесоат во локалната 

заедница од проектите  што ги реализирала во изминатиот период, тековните проекти и  плановите 

како  и проектините идеи што има намера да ги реализира во 

иднина. 

 

 

 

 



 

Од името на тимот, Димче Велев пред присутните преку 

презентација ги претстави сите досегашни активности на 

Фондацијата, додека Убавка Јаневска ги запозна со целта на 

средбата, Фондацијата да се отвори кон пошироката јавност, 

граѓаните и институциите. Фокус побара поддршка и 

соработка од бизнис секторот во Велес во насока на 

заедничко аплицирање на проектни идеи и реализирање на 

активности за добробит на локалната заедница. 

 

Фокус ја модерираше дебатата на Мисијата на ОБСЕ  

 

Фондација Фокус зема активно учество и во спроведувањето на  кампањата под слоганот „Ако јас се 

прашувам“ на Мисијата на ОБСЕ во Македонија преку модерирање на дебата во Велес на која што 

Димче Велев соопшти искуство од долгогодишното следење на креирањето на локалните политики 

на Фондација Фокус, во изминатиот период кога Фокус учествуваше во континуирано организирање 

на граѓаните преку вклучување во креирање на локалните јавни политики. На почетокот на процесот 

на децентрализација оветите на општините почнаа да ги покануваат граѓаните и граѓанските 

организации на седниците што како пракса добро функционираше до 2013 годиназа потоа да се 

намали интензитетот на вклученост на граѓаните. На оваа дебата,  беше споредена работата на 

Фондацијата со периодот пред десет години кога „Фокус“ го следеше и подготвуваше истражувањето 

за реализација на целиот процес. Тогаш 70 % од вкупно 115 предлози на граѓани, граѓански 

организации и месни заедници беа прифатени од страна на локалните власти, а потоа 29 % 

реализирани на крајот на годината, што претставува релативно добар процент за македонски услови. 

Тој апелираше за редовно и континуирано вклучување на граѓанските организации во процесите што 

ќе следат иако тие се свесни дека ќе предизвикаат реакции поврзани со донесување на одлуки на 

локалните власти, можеби поттикнати од бизнис групи или групи со поинакви интереси или само 

затоа што тие не биле прашани.  

Истражувањето на мисијата на ОБСЕ од 2015 година покажа дека најголем дел од општините во 

Македонија не ги вклучуваат граѓанските иницијативи при донесување на програмите за работа, за 

буџетите или за завршните сметки. Тоа е всушност цел на кампањата за зголемено  учество на 

граѓани преку поттикнување на иницијативи и предлози што ќе бидат приоритети на локалните 

власти. 

 

 
 

 

„Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки„ 

 

Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“, Велес е партнер на Центарот за граѓански 

комуникациии, Скопје во проектот „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните 

набавки. Проектот е во времетраење од 01.01.2017 до 31.12.2019 и е финансиран од Европска 

Комисија на ЕУ за поддршка на организациите од граѓанското општество во рамките на Civil Society 

Action 2015. 

Спроведувањето на проектот има за цел да го зајакне влијанието на граѓанското општество преку 

мониторирање на трошењата на јавните пари за да придонесе кон транспарентни и ефективни јавни 

набавки според потребите на граѓаните. 



 

 
 

Фондација Фокус се промовираше пред граѓаните и граѓански организации на Националниот 

Форум во Скопје 

 

Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес беше дел од Националниот Форум на 

Civica mobilitas, насловен како „Граѓаните за промени – Ден на граѓанските организации“. Фокус се 

промовираше пред посетителите и учесниците на Форумот, нудејќи промотивен материјал за сите 

проекти, иницијативи и активности што ги реализираше во изминатите единаесет години, како и за 

сите залагања и постигнувања. Форумот отвори можност за соработка со други организации преку 

заеднички идеи и акции. 

Настанот се одржа во септември 2017 година во Градски парк  „Школка“ во Скопје и го отвори 

амбасадорката на Швајцарија во Македонија, НЕ Сибил Сутер Тејада.  

 

 

 
 

 

А. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

- Фондација Фокус подготви Стратегија 2017 - 2020 

 
Фондација за локален развој и демократија„ Фокус“ во месеците март и  април, 2017 година работеше 

на подготвка на новиот стратешки документ за периодот 2017 – 2020 година.  Беа одржани две 

средби со косултантката Бети Деловска од Центарот за компетенции и сертификации од Скопје, 

избрана за изработка на стратегискиот документ по распишан јавен оглас, кога беше направена 

анализа на досегашната работа на Фондацијата, проценка на капацитетите и ресурсите, беа 

идентификувани слабостите и предностите и одредени насоките за развој  на Фокус во наредните 

четири години. 

Фондацијата ја задржа визијата и мисијата, да се фокусира на промовирање и унапредување на 

демократијата и граѓанското општество, на развивање и поддршка на иницијативите кои се темелат 

на добро управување и одговорни граѓани, на придонес за вклучување на граѓаните во процесите на 

одлучување на локално ниво како и на развој на социјалните и економските процеси во локалната 

заедница, во регионот и во државата. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Инаку на средбите со консултантот и интерните средби на тимот на Фокус беа развивани 

дискускусии и за влијанието на политичките, економските, социјалните и правните фактори што 

влијаат врз работата на Фондацијата како и за можностите за зајакнување на организациските 

капацитети со цел  да биде повлијателна во локалната заедница, во регионот и во државата. 

На двете средби со консултантката Деловска беа утврдени и стратегиските цели на Фондацијата за 

периодот 2017 – 2020 година. Документот е од големо значење за Фондација Фокус затоа што го 

определува правецот и ги конкретизира активностите согласно мисијата и визијата на граѓанската 

организација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоен Стартегискиот план за развој на Фокус 2017 - 2020 година 

 

 
 

Основачите на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“,во мај 2017 година,  го усвоија 

новиот Стратегиски план за развој на Фондацијата во периодот 2017 – 2020 година. Документот се 

креираше низ процедура на вклученост на повеќе заинтересирани страни за работата на Фондацијата. 

Беше подготвена и спроведена анкета во која свои перцепции за работата дадоа млади, членовите на 

управните и надзорните тела на Фондацијата и граѓани на Велес.  

 

- Фокус подготви комуникациска стратегија 

 

 
 

Стратегијата за комуникација на Фондација за локален развој и демократија Фокус за период од 2017 

до 2020 година беше подготвена низ три сесии што тимот на Фокус со експертката за комуникации 
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Билјана Бејкова. На нив беше  анализирана состојбата во која моментално се наоѓа Фондацијата, 

капацитетите и ресурситесо кои располага, насоката по која ќе се движи во иднина. Исто така, беа 

утврдени комуникациските цели и особено користењето на комуникациските алатки што се важни за 

испраќање на пораки од Фокус до граѓаните. Комуникациската стратегија е од големо значење за 

работата на Фондацијата која што веќе воспоставува добар линк со граѓаните од локалната заедница 

во насока на спроведување на заеднички иницијативи за подобрување на квалитетот на живот во 

локалната заедница. Комуникациската Стратегија беше сработена со финансиска поддршка од проект 

на ФООМ. 

 

- Фондација „Фокус“ доби нов Одбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конститутивната седница на новиот состав на Одборот на Фондација „Фокус“ со мандат во периодот 

2017 – 2020 година се одржа во октомври 2017 година на  која присуствуваа новите членови на 

одборот: Пенчо Јаневски, Љубица Јаневска, Ленче Здравкин, Стефан Каракачанов како и  извршната 

директорка Убавка Јаневска, финансискиот асистент Димче Велев и административниот асистент 

Даниела Саздова. Новиот Одбор, едногласно го избра за Претседател  Пенчо Јаневски, кому ова  е 

втор мандат. 

Потоа на седницата со која раководеше Претседателот на одборот Пенчо Јаневски беше усвоен 

Деловникот за работа на Одборот, Стратегискиот план на Фондацијата  за период 2017 – 2020 година 

и се разговараше за личниот придонес на база на волонтерство во тековните како и во проекти што 

Фокус планира да ги работи. Беше отворено и прашањето за лобирање пред бизнис заедницата како 

едно од суштествените потреби за градење на три партитни партнерства и коалиции како што се: 

Фокус - бизнис заедница - медиуми. Потребата од партнерства со бизнис заедницата е особено 

значајна за програмата за Филантропија на Фондацијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирана Комисија за надзор и контрола на Фондација „Фокус“ 

 

Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ од Велес, во месец април 2017 година, ја одржа 

конститутивната седница на Комисијата за надзор и контрола, во која членови се: дипломираните 

економисти Гордана Јовева и Билјана Саздова како и дипломираниот инженер Јонче Димков. 

Комисијата има задача да ја следи работата и да го контролира финансиското работењена 

Фондацијата. 

 

 



 

- Менторска работилница во фондацијата 

 

 
 

Во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“, финансиски 

поддржан од ЕУ, Организацијата ОРТ го започна менторството за институционална поддршка на 

Фондацијата за локален развој и демократија Фокус. 

Во рамки на овие активности во ноември  одржа работилница со тимот на Фондацијата на која беа 

разгледани слабите и јаките страни, користење на можностите во општеството како и  модулите за 

надминување на пречки со кои во работата се соочува Фокус. Особено внимание беше посветено на 

етичката функционалност на организациската структура  и почитување и примена на начелата 

пропишани во внатрешните правила на Фондацијата. 

- Обновена соработка со Peace Corps Macedonia 

Тимот на Фондација Фокус во наредните две години е зајакнат со волонтерката на Мировен корпус, 

Хејли Хогенкамп, од Охајо, САД. Хејлие вклучена  во реализацијата на програмата за работа на 
фондацијата, посветена на млади и младинско вклучување.  

 
 

Б. ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ 

- Проект за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки 
 

По пет годишна успешна реализација, во март 2017 година, заврши партнерскиот проект со Центарот 

за граѓански комуникации  „За пристап на микропретпријатијата до јавните набавки“, во кој 

учествуваа Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ ихуманираната организација „Ехо“ 

Штип. 

Во последните три месеци  преку вклучување на сите инволвирани страни и експерти беа изработени 

предлози за законски измени во јавните набавки. Крајот на проектот беше означен со завршна 

конференција „Јавните набавки во Мaкедонија: искуства и предлог-законски решенија за нивно 

подобрување“ на која пред присутните економски оператори, договорни органи, бизнис здруженија, 

надлежни институции, невладини организации и меѓународни институции беа претставени 

подготвени предлози за законски измени кои ќе овозможат унапредување на законската рамка за 

поефикасно искористување на јавните средства. 

Во изминатите пет години проектот работеше на зголемување на свесноста на малите и 

микропретпријатија за можностите што ги нуди пазарот на јавните набавки, пренесување на знаења, 

вештини и способности за нивно учество на тендерските постапки и помош на договорните органи во 
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намалување на административните пречки што го оневозможуваат влезот на малите и 

микропретпријатијата на пазарот за јавни набавки.Овој проект беше финансиран од УСАИД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки„ 
 

Асистентот Славица Ќучукова Николова во изминатава година учествуваше во организацијата и 

реализацијата на одржаните 8 работни средби во Велес, Струга, Штип, Струмица, Тетово, Куманово, 

Битола и Скопје за консултации со сите вклучени страни во процесот на јавни набавки со цел 

прибирање мислења за утврдување финална листа на стандарди за мерење на транспарентност, 

отчетност и интегритет во јавните набавки. По утврдување на конечните стандарди се рангираа 

институциите според степенот на нивна примена, а во насока на поефикасно спроведување на јавните 

набавки во земјава. 

На дебата беа презентирани резултатите од спроведеното истражување и рангирање на институциите 

според нивото на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. Главниот наод покажа 

дека опфатените институции исполнуваат од 34% до 65% од критериумите кои гарантираат 

транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки, со просечно ниво на исполнување од 52 

%.  Истражувањето беше спроведено со помош на изготвена алатка за мерење на транспарентност, 

отчетност и интегритет на 21 институција (Влада, Министерства, Секретаријати и Собранието) преку 

која се проверуваше како наведените институции ги спроведувале јавните набавки во 2016 година. 

 

 

- Промоција на веб алатката prioriteti.focus.org.mk во Лозово 

 

Веб интерактивната алатка http://prioriteti.focus.org.mk/ Фондација „Фокус“ ја претстави на директни 

средби пред граѓаните на Лозово во месец феврираи 2017 година. На средбите граѓаните беа 

мотивирани континуирано да ги поднесуваат своите предлози на алатката со цел истите да бидат 

земени предвид кога општината ќе ги изработува нацрт-програмите. Исто така им беа претставени 

можностите кои ги нуди алатката и како можат да пристапат на неа. 

http://focus.org.mk/dobro-upravuvanje/377-promocija-web-alatka-lozovo


 
 

Фондација „Фокус“ изработи упаство за користење на интерактивната алатка и истото го подели на 

граѓаните со цел да ја доближи апликацијата до што е можно поголем број граѓани. 

 

Промоција на веб алатката prioriteti.focus.org.mk во Чашка 

 
Пред граѓаните на општина Чашка, Фондација „Фокус“ ја претстави интерактивната веб алатка 

http://prioriteti.focus.org.mk/ во месец март 2017 година.  На директни средби со нив им беше 

објаснето зошто е важно да ги дадат своите предлози за подобрување на животот во локалната 

заедница и како да се вклучат во процесите на одлучување на локално ниво.На средбите граѓаните 

беа мотивирани континуирано да ги поднесуваат своите предлози на алатката со цел истите да бидат 

земени предвид кога општината ќе ги изработува нацрт-програмите. Фондација „Фокус“ изработи 

упаство за користење на интерактивната алатка и истото го подели на граѓаните со цел да ја доближи 

апликацијата до што е можно поголем број граѓани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Еколошка бомба демнее над велешани“ 

 

Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“ -  Велес во соработка со новинари изработи 

еколошко - истражувачка приказна, како дел од проектот „Развој на еколошко истражувачко 

новинарство“ поддржан од Европската Унија преку Инструментот за поддршка на граѓансото 

општество, Акција 2014 за градење на капацитети на граѓански организации и слобода на медиуми, 

на Центарот за еколошка демократија „Флорозон“ од Скопје и Здружението за развој на ромската 

заедница „Сумнал“ од Скопје.Истражувачката приказна со наслов „Еколошка бомба демнее над 

велешани - има ли решение за топилничарската згура ?“ граѓаните имаат можност да ја погледнат на 

www.focus.org.mk. 
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- Фокус како регрантист на завршна конференција за развој на еколошко истражувачко 

новинарство 

 
Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес  присуствуваше на завршната 

Конференција на проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“, во организација на 

Центарот за еколошка демократија Флорозон и Здружението за развој на ромската заедница Сумнал. 

Како еден од десетте регрантисти Фокус, во рамки на проектот, подготви еколошко истражувачка 

приказна со наслов „Еколошка бомба демнее над велешани, има ли решение за згурата од 

Топилница“. На конференцијата тимот на Фокус ги презентираше предизвиците со кои се соочи при 

подготовката на истражувачката приказна. 

 

На конференцијата регрантистите ги презентираа своите истражувачки приказни а воедно беа 

извлечени и  три предлог политики адресирани до Агенцијата за аудио и аудио/визуелни медиумски 

услуги, до Македонската Радио Телевизија и Владата на Р.Македонија. Тие се однесуваат на 

поголема застапеност на содржините од областа на животната средина во програмските шеми на 

медиумите  со цел поттикнување на еколошкото истражувачко новинарство и подобра 

информираност на граѓаните за состојбите во животната средина. Заедно со тимот на Фокус, на 

завршната конференција присуствуваа и општинската инспекторка за заштита на животна средина  

Билјана Шуркова Манаскова и коцесионерот на велешката депонија со троска Владо Момировски, 

кои беа соговорници во процесот на подготовка на еколошката истражувачка приказна „Еколошка 

бомба демнее над велешани - има ли решение за згурата од Топлилницата?“ на фондација Фокус. 

- Унапредена соработка со општина Чашка 

 

Фондација за локален развој и демократија„ Фокус“ Велес ја унапреди соработката со општина 

Чашка за реализација на заеднички програмски, проектини активности и иницијативи. На средбата со 

градоначалникот на општината, Горан Стојановски, тимот на Фокус ја образложи потребата од 

меѓусебната соработка и нејзиното значење во интерес на локалната заедница. Градоначалникот 

Стојановски побара Фондација Фокус да и помогне на општината во обновување и развивање на 

граѓанскиот сектор на општина Чашка, со цел реализирање на проекти со кои ќе се унапредува 

локалната демократија преку вклучување на граѓанските органзиации во развојот на руралниот и 

планинскиот туризам. Со намера што поскоро да стартува со тие активности, Стојановски најави 

отворање на инфо биро во кое граѓаните ќе се информираат за сите природни убавини, обележја и 

знаменитости на Азот. Во рамки на програмата Civica Mobilitas  Фондација Фокус во следниот 

период ќе одржи дебата во општина Чашка, на која ќе се отвори потребата од поддршка граѓански 

организации преку која ќе се реализираат проекти од различни теми, произлезени од потребите на 

граѓаните. Соработката со општина Чашка и Фондација Фокус ќе ја стартува со потпишување на 

меморандум за соработка 
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- Повторно воспоставена соработка со општина Градско 

 

Фондација за локален развој и демократија Фокус оствари средба со Градоначалникот на општина 

Градско, Роберт Бешовски. На средбата се разговараше за продлабочување на соработката помеѓу 

општината и Фондацијата прељку аплицирање и реализација на заеднички проекти во насока на 

подобрување на локалната заедница. Градоначалникот Башовски најави дека општината има потреба 

од обновување и подобрување на капацитетите на волонтерската противпожарна бригада, како и на 

подигнување на повисоко ниво на спортскиот клуб „Локомотива“. Фондација Фокус одржа  дебата во 

општина Градско, на тема волонтеризам со акцент на противпожарната дејност, екологијата и 

спортот во општината. Соработката со општина Градско Фондација за локален развој и демократија 

ќе ја стартува со потпишување на меморандум за соработка. 

 

 

 

 

 

- Инфо среба со граѓани во Градско 

 
Фондација за локален развој и демократија „Фокус“одржа инфо-средба, во месец декември 2017 

година, во општина Градско со наслов  „Фокусирани во развојот на локалните заедници“. На 

средбата на општина Градско зедоа активно учество  23 граѓани, претставници на Месни заедници, 

вработени во општината и претставници на Граѓански организации. Воведно обраќање на средбата 

имаше Дејан Ристов, кој ги наброја сите активности и настани што Фондацијата ги реализирала во 

соработка со општина Градско. Граѓаните беа задоволни од тоа што Фондација Фокус им даде 

можност со своите предлози да се вклучат во развој на заедницата. Оваа активност е поддржана од 

ФООМ. 

 

 

 

- Паркот пред ХИВ-ската зграда во Велес доби нов лик 

 
„Фокус за граѓаните и за заедницата“ е мотото под кое Фондација Фокус реализираше кампања во 

чии рамки спроведе иницијатива за репарирање на елементите за забава на децата и клупите за 

седење а беа поставени и канти за смет во паркот кој се наоѓа покрај популарно наречената ХИВ - ска 

зграда или до Железен мост, во населбата Дворови,  во Велес.Откако од ЈКП Дервен побара да се 

искоси тревата, Фокус започна да ја реализира иницијативата. Беа поправени десет клупи кои добија 

нови дрвени летви. Се изработија нови клацкалки за лулашките. Се бојадисаа сите елементи за детска 

забава и се поставија кантите за смет. Тимот на Фокус и неколкумина волонтери го собраа сметот од 

тревниците. 

Преку оваа иницијативаФокус ги мотивираше граѓаните да излезат и преку волонтерска акција да 

допринесат во уредувањето на просторот а потоа и да се грижат за зачувување на репарираните 

елементи и на парковската површина. Затоа во паркот е поставена табла со порака „Зачувај ме - за да 

ме имаш.Вашиот Парк !“.  
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Акцијата за репарирање на паркотсе спроведе со финансиска поддршка од Фондација отворено 

општество Македонија. 

 
- Дебата „Волонтер – Волонтерство“ 

 

Во соработка со општина Градско, во декември 2017 година, се одржа дебата на тема „Волонтер – 

Волонетрство„ која е во рамки на реализација на годишните активности на фондацијата. Целта на 

оваа дебата беше да се потенцира важноста и непроценливата вредност на придонесот врз 

доброволна основа. Пред приустните 30 граѓани - млади, преставници на месни заедници, 

доброволни против пожарникари, пензионери, лица со посебни потреби, Диме Велев претставник на 

Фондацијата, ја презентираше рамката на волонетрството во светот и Република Македонија. 

Потенцирајќи дека волонтерството не е загубено време, напротив тоа е непроценливо стекнато 

искуство и добивка, ги објасни можностите за волонтирање, особено законски  регулираните права 

на волонтерот и обврски кои треба да се остварат. 

 

 

 

В.  Филантропија 

 
Петта година по ред Фондација „Фокус“ успешно ги реализира филантропските активности. Досега 

со помош на доброволниот прилог на граѓаните во касичките поставени на повеќе локации и маркети 

во градот, „Фокус“ запиша четворица студенти од социјално немоќно семејство од Велес на државен 

факултет. Годинава, во соработка со компанијата „Брако“, ја прошири активноста поради покажан 

интерес  на општествено одговорна фирма, со целосно стипендирање на студент запишан на 

машински факултет. 

 

- Фокус во партнерство со БРАКО стипендира студент 
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По завршувањето на јавниот повик за целосно стипендирање на додипломски студии на веќе 

запишан студент на Машински факултет, во декември 2017 година, претставници на Фондација за 

локален развој и демократија „Фокус“ , ги доставија документите во компанијата „Брако“, која од 

годинава  е  партнер на Фондацијата во спроведување на филантропските активности за запишување 

на студент од социјално немоќно семејство на државен факултет. Станува збор за само една 

апликација иако велешката фирма нуди можност за стипендирање на тројца студенти запишани на 

Машински факултет на државните Универзитети. По разгледување на документите и разговор со 

апликантот, компанијата одлучи да склучи договор за  стипендирање на студентот. 

 

- Велешани помогаат за упис на студенти од социјалнo-немоќни семејства 

 

 
 

Фондација „Фокус“ меѓу граѓаните, ја промовираше кампањата за собирање на средства за упис на 

студент од социјално немоќно семејство на еден од државните факултети. На Градскиот пазар во 

Велес, тимот на Фокус делеше флаери за кампањата, ги запознаваше граѓаните со акцијата која петта 

година по ред ја спроведува со цел да обезбеди уште една студентска диплома во градот. 

Истовремено се делеа и флаери за работењето, реализираните проекти и постигнатите резултати на 

Фокус во изминатите десет години. Граѓаните заинтересирано и со внимание застануваа на штандот 

на Фондацијата и се распрашуваа како можат да помогнат и тие да бидат дел од акцијата за упис на 

студентот. Многумина од нив донираа средства во касичката поставена на штандот. 

 

 
 

Донации уплатете ги на сметката на Фондот за поддршка со број Сметка 300270000081648 
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„Сите заедно за уште двајца нови академски граѓани на Велес“! 

 

Г. МЛАДИ 
 

- Дебата 

 

Членовите на дебатниот клуб, во текот на 2017 година, одржаа 36 предавања на петнаесет 

средношколци од Велес. Од нив 10 беа средношколки и 5 средношколци.  Повеќемесечната обука на 

овие млади луѓе создаде два дебатни тимови и шест дебатери кои земаа учество на Националното 

дебатно првенство што се одржа во месец мај во Скопје. Исто така вредно е да се спомене учеството 

на петте дебатери од Велес на дебатна Конференција во Скопје, Integrated Talks во рамките на 

проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција. Клубот во текот на годината одржа  повеќе 

репрезентативни дебати помеѓу дебатерите од Велес, со цел во пракса да биде спроведено  

аргументирано  изразување на младите, истражување  како и примери со аргументирани тези за 

дебата по одредени теми.  

 

 

 

 



 

 

Учиме право 

 

Членовите на учиме право, во текот на 2017 година, Клубот одржаа 24 предавања на 13 

средношколци од Велес од кои 8 средношколки и пет средношколци. Како завршна активност се 

одржа  симулација на судење,преку која се симулираше кривична постапка во судница, со учество на 

јавен обвинител, судија, обвинет, бранител, оштетен, сведоци, вешто лице и двајца судии поротници. 

Членовите на Клубот практично се запознаа со судски процес што претходно тероретски го 

совладуваа преку предавања од програмата Учиме право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Медиа Арт 

 

Членовите на Медиа арт клубот, во текот на 2017 година, одржаа 25 предавања на 14 средношколци 

од кои 10 средношколки и 4 средношколци од Велес. Како завршна активност од модулот „Улична 

уметност“ младите и креативни средношколци од Велес одржаа работилница и изложба на 

фотографии од стенсили со наслов  „Разубави, не вандализирај“. Тие  се плод на нивните стекнати 

знаења за време на двомесечната обука за  „Улична уметност“.  

Изложбата се одржа на отворено, на главната градска улица(наспроти Гимназијата), каде  беа 

изложени  нивните дела.  

Инаку,младите активно се вклучија во работилницата за практикување на стенсилите, како една од 

алатките за креативно изразување.Главната цел е преку ваков тип на настани да се допре до младите 

и да се поттикнат слободно да се изразуваат и да креираат, за што им е неопходен соодветен простор 

во градот. Исто така нивната цел беше  да ги информираат граѓаните дека уличната уметност не 

треба да се третира како вандализам, туку како креативно уметничко изразување. На настанот 

учествуваа 43 средношколци од кои 25 беа девојки и 18 момчиња. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обуки за граѓански активизам 

 

Одржана првата работилница во март 2017 година на тема „Младински политики и застапување“. 

Работилницата е дел од циклусот на обуки за граѓански активизам, во реализација на Радио Моф. 

Учесниците беа запознати со видовите на младинското застапувње. Исто така беа запознати со тоа 

што е младинска политика и како може да се практикува во секојдневието на младите. На истата 

присутвуваа 10 учесници од кои 5 средношколци и 5 средношколки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одржана втората работилница во април 2017 година на тема „Граѓански активизам и 

иницијативи“, како дел од циклусот на обуки за граѓански активизам, во реализација на Радио Моф. 

Преку примери учесниците беа запознати за граѓанскиот активизам во државава, како и можноста за 

неговото практикување. Исто така беа запознати и со до сега реалзираните младински иницијативи. 

Учесниците имаа можност да препознаат одреден проблем во локалната заедница и да развијат 

одредена иницијатива.На работилницата  присуствуваа 10 учесници од кои 3 средношколци и 7 

средношколки. 

 

 

 

 

 

 

 

Одржана третата работилница во април2017 година на тема „Онлајн ангажираност и активизам“, 

како дел од циклусот на обуки за граѓански активизам, во реализација на Радио Моф. Учесниците беа 

запознати поконкретно за онлајн ангажираноста преку социјалните медиуми. Учеа како да напишат 

одредена вест и истата да биде споделена до пошироката јавност иистовремено да биде атрактивна 

преку насловот на самата вест. Учесниците на обуката фотографираа одредени проблеми во 

локалната заедница и од истите направија новинарски текстови и вести. На обуката учествуваа 9 

учесници од кои 5 девојчиња и 4 момчиња.  

 

 

 

 

 

 

- Младинскиот клуб да предложи кандидат за новиот состав на Одборот на Фондација 

Фокус 

 

Фондација за локален развој и демократија Фокус  одржа средба со претставници на млади лица од 

локалната заедница. Тие имаа можност да се запознаат со мисијата и визијата на Фондацијата како и 

за плановите и проектните идеи кои има намера да ги реализира во иднина. На средбата присуствуваа 

матуранти, средношколци и студенти. Тие покажаа голем интерес да бидат дел од програмите на 

Фондацијата поврзани со младите. На средбата присуствуваа вкупно десет матуранти, средношколци 

и студенти, од кои 5 мажи и 5 жени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обука за младинска медиумска писменост 

 

Одржана работилница во Велес во месец октомври, во организација на Националниот младински 

совет на Македонија и Радио МОФ. Целта е преку теоретска и практична работа да се обучат младите 

како да препознаат лажни вести, манипулативни содржини во медиуми, како и техники на 

пропаганда. Обучувачите ги воведоа учесниците во основите на новинарството, а учесниците на 

работилницата научија да прават разлика меѓу објективни и етички, наспроти неетички новинарски 

објави. Посебен акцент се стави на говорот на омраза. Дополнително се обезбедија менторства за 

разработка на текстови, видео и аудиоприлози, подкасти, по избор на учесниците. На обуката 

присуствуваа 19 учесници од кои 11 средношколки и 8 средношколци. 

 



Целта на проектот „Младинска медиумска писменост“ е подигнување на свесноста кај младите 

учесници за критичко размислување, за аналитичен пристап на информациите кои ги добиваат од 

медиумите и способност за евалуација на содржината. 

 

 

 

 

 

 

 

- Кино проекција во Велес Movies that Matter (Филмови кои значат) 
 

Младинскиот образовен форум во соработка со Амбасадата на Кралството Холандија, го организира 

фестивалот Movies that Matter (Филмови кои значат). Во период од пет дена, во четири градови во 

Македонија, помеѓу кои и во Велес се одржаа филмски проекции на документарни филмови и 

дискусии за темите од човекови права кои се разработуваа во филмовите. 

Во Велес се проектираше документарниот филм Tickling Giants, по проекцијата следуваше дискусија 

со искусен новинар од Велес. На настанот присуствуваа 52 учесници од кои 27 жени и 25 мажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иницијатива „Мрдни со прст“ реализирана во Планинарскиот дом во село Папрадиште 

 

Волонтерите од Младинскиот клуб на Фондација Фокус и од Еколошката групација Грин Пауер со 

заеднички сили го реновираа и го освежија планинарскиот дом во село Папрадиште. Варосаа поголем 

дел од просторот во објектот, комплетно ја офарбаа дограмата, клупите и масите во дворот, ја испраа 

постелнината како и целосно го преуредија дворот пред домот. Волонтерите ја искосија обраснатата 

трева, но највпечатлив секако е потпорниот ѕид од десната страна пред влезот на домот. На него 

креативните волонтери нацртаа мурал кој асоцира на планинска куќа.  

Акцијата во која активисти/волонтери на Фокус и Грин Пауер го реновираа Планинарскиот дом, се 

одржа во  септември 2017 година, а се реализираше во рамки на проектот „Мрдни со прст“ со 

финансиска помош на Националниот младински совет на Македонија. Во оваа активност учествуваа 

25 учесници од кои 17 мажи и 8 жени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фондација за локален развој и демократија “Фокус“ - Велес 
  

 

Адреса:Солунска бр.2А Велес,1400, Македонија 

 

Контакт: 

+389 071 222 947 

+389 043 231 583 
 

e-mail:contact@focus.org.mk     

 

 

http://www.focus.org.mk  
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