
 

 

 

 

 

 

 

 

Прпграма за рабпта на Фпндација за лпкален развпј и демпкратија - 
ФОКУС, Велес за 2020 гпдина 

 

 

 

 



  
   
Фпндација „ФОКУС“ вп 2019 гпдина дпнесе и заппшна да применува ПОЛИТИКАТА НА КВАЛИТЕТ 
щтп и пвпзмпжува да рабпти на  

 

 

Освен пвпј дпкумент, фпндацијата, вп 2019 гпдина вп свпетп секпјдневнп рабптеое заппшна и сп 
впведуваое или имплементира и на седумте ревидирани дпкументи пптпшнп Ппстапката за 
стратегискп планираое, Ппстапката за управуваое сп прпекти, Ппстапката за управуваое сп 
дпкументи, Ппстапката за управуваое сп инфраструктура, Ппстапката за врабптуваое и Ппстапката 
за внатрещна и надвпрещна кпмуникација какп и Прирашникпт  за управуваое сп финансиски 



ресурси сппред Листата на закпни и прпписи вп државата. Вп имплементираоетп на дпкументите 
се кпристи следнава ОРГАНИЗАЦИСКА ШЕМА на фпндацијата: 

  

 

 

„ФОКУС„ вп свпетп делуваое ќе дава придпнес вп лпкалнипт развпј и развпјпт на граданскптп 
ппщтествп и демпкратијата вп ппщтините: Велес, Чащка, Градскп, Лпзпвп какп и вп ппщтините вп 
вардарски плански регипн кпи ќе ппкажат интерес за спрабптка.  

Фпндацијата свпите прпграми за рабпта ќе ги насапчува сппред лпкалните пптреби и 
припритети на граданите вп лпкалната заедница.. Фпндацијата нема да врши пплитички 
активнпсти или да гп кпристи свпјпт импт и средства за пстваруваое на цели на пплитичките 
партии. 

Фпндацијата ќе прпдплжи да развива спрабптка ппмеду граданите и власта, ќе ја прпдлабпшува 
впсппставената спрабптка меду заинтересираните страни вп вистински ефективни партнерства и ќе 
спздава услпви за целпсна граданска партиципативнпст вп креираое на лпкални пплитики. 
Фпндацијата ќе придпнесува вп развпјпт на заедниците преку спздаваое пдржлив мпдел кпј ќе 
биде применлив независнп пд прпмената на власта. 

 Свпјата спрабптка Фпндацијата, ппсебнп ќе ја унапредува сп клушните партнери Македпнскипт 
Центар за медунарпдна спрабптка (МЦМС), Фпндација Отвпренп Опщтествп Македпнија ( ФООМ) 



Центар за градански кпмуникации (ЦГК), Еврппска аспцијација за лпкална демпкратија (АЛДА), 
Кпалиција на младински прганизации „СЕГА“ , Здружение за пдржлив развпј и спрабптка (АЛКА), 
Наципнален младински спвет на Македпнија (НМСМ), Младински пбразпвен фпрум (МОФ), 
Центар за интеркултурен дијалпг (ЦИД), Единици на лпкална сампуправа Велес, Чащка, Градскп, 
Лпзпвп,  Свети Никпле, Рпспман, Негптинп, Кавадарци и Демир Капија, сп  Одделениетп за 
спрабптка сп НВО вп Владата на Севернс Македпнија, Агенцијата за млади и сппрт, градански 
прганизации кпи рабптат на лпкалнп и наципналнп нивп какп и сп партнер прганизации пд 
странствп (ИРД Глпбал, Љубљана – Република Слпвенија и Алма, Алзас – Република Франција). 
Активнп ќе прпдплжи да шленува вп кпалиции и мрежи кпи се ппсветени на развпјпт на лпкалните 
заедници. 

Какп вреднпсти и принципи Фпндацијата,  2020 гпдина, свпјата рабпта ќе ја темели на 
Стратегискипт план 2017 – 2020 гпдина сп припритетна ппсветенпст на развпј на прганизацискипт 
интегритет базиран на фундаменталните вреднпсти на птшетна и транспарентна граданска 
прганизација щтп е ппсветена на целите и услугите кпн граданите какп и институциите вп регипнпт 
вп прпцеспт на унапредуваое на демпкратијата и граданскптп ппщтествп, ппттикнувајќи ја 
партиципативнпста на граданите вп градеое на демпкратскп ппщтествп преку тимска рабпта, 
градеое на пдгпвпрнпст, кпнзистенстнпст и кпмпетентнпст на врабптените вп ФОКУС кпи 
практикуваат прпфесипналнпст, респектибилнпст и квалитет вп спрпведуваое на прпектните 
активнпсти какп и вп градеоетп партнерства и спрабптки сп други прагнизации, заради 
пстваруваое на заеднишки цели. 

ФОКУС целпснп е вклушен вп прпцеспт на пристапуваое на Северна Македпнија вп НАТО и ЕУ сп 
кпнтинуиранп инфпрмираое и едукација на граданите за прпцесите и ппдгптпвка на НВО за 
преземаое ппактивна улпга вп текпвните и развпјни прпцеси. 
 
 
Припритетни целни групи кпн кпи е наспченп рабптеоетп на Фпндацијата се :  
-млади, ушеници пд средни ушилищта пд 17 дп 19 гпдини и студенти;  
-Жени пд категприите неврабптени и пензипнерки какп и  
-градани ппсветени на мисијата и визијата на Фпндацијата. 
 
Фпндацијата Фпкус ќе ги имплементира свпите цели преку следните прпграмски пбласти: 
  
А.Прпграма за дпбрп управуваое (владееое)  
Б. Прпграма за развпј на спцијални и екпнпмски прпцеси 
В. Прпграма за млади 
 
 

1.ПРОГРАМА ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ 

Спгласнп изградените капацитети, Фпкус е ппдгптвен преку спрабптки сп Единиците на 
лпкална сампуправа да прганизира, реализира и мпнитприра ппстапки за утврдуваое, 
реализираое и спрпведуваое на градански припритети вп финалните верзии на 
Прпграмите и Бучетите, какп и да гп следи реализираоетп на ппщтинските Бучети вп 
ппщтините: Велес, Чащка, Градскп, Лпзпвп, Свети Никпле, Рпспман, Кавадарци, Негптинп 
и Демир Капија.  



Вп свпјата рабпта Фпкус следи јавни ппвици на дпнатпри кај кпи мпже да аплицира 
прпектни идеи кпи мпжат финансиски да гп ппддржат реализираоетп на активнпстите 
преку кпи ќе се унапреди вклушенпста на граданите вп прпцесите на пдлушуваое и 
развпјпт на заедницата и ќе се мпнитприраат лпкалните власти за практикуваое на 
принципи на дпбрп управуваое. 

Фпндацијата преку претхпден прпект ја креираще уникатната и единствена веб алатка 
www.prioriteti.focus.org.mk кпја пвпзмпжува секпјдневнп ушествп на граданите вп 
креираоетп на гпдищните прпграми на ппщтините.  

Какп единствена граданска прганизација вп вардарски плански регипн щтп ппседува ваква 
веб алатка за пптребите на ппщтина Велес и имајќи ги вп предвид ефектите пд нејзинптп 
функципнираое Фпндацијата следи ппвици на дпнатпри сп цел да пбезбеди финансиска 
ппддрка за надградба на спфтверпт и да пбезбеди мпжнпст таа да биде функципнална вп 
пстанатите 8 ппщтини вп регипнпт.  

Овпј припритет на Фпкус прпизлегува пд пптребата граданите да бидат секпјдневнп 
инфпрмирани сп релевантни инфпрмации за пптребите на ппдигнуваое на квалитетпт на 
живпт вп лпкалните заедници, да се згплеми птшетнпста, транспарентнпста и 
пдгпвпрнпста на лпкалните власти какп и да гп ппдпбри инфпрмираоетп, щтп е една пд 
вреднпстите на шпвекпвите права. 

Фпндацијата вп свпјата рабпта ги имплементира  

 
 
 
2.Прпграма за развпј на спцијални и екпнпмски прпцеси 
2.1 ФОКУС, ќе се залага за спрпведуваое на прпектни идеи щтп ќе пвпзмпжат развпј на 
спцијалнп претприемнищтвп. Пптпшнп ќе бара дпнарпти за да ги стави вп функција 
изградените капацитети, првишнп на 12 жени пд Велес и Чащка пд вкупнп пбушени 55 вп 
Вардарски плански регипн, за израбптка на рашни израбптки кпи би мпжеле тимски преку 
„Женска занаетшиска рабптилница“ да ги прпдаваат вп првата граданска Сувенирница вп 
Северна Македпнија. Станува збпр  за дел пд пбушенините жени вп 27 месешен прпект за 
„Екпнпмскп зајакнуваое на жените вп вардарски регипн“https://kreativka.mk/ щтп беще 
спрпведуван вп партнерствп сп слпвенешката граданска прганизација ИРД сп седищте вп 
Љубљана, Република Слпвенија и финансиски ппддржан пд Министерствптп за 
надвпрещни рабпти на Република Слпвенија.  

Рашнп израбптените сувенири, накит, традиципнални македпнски плетива, везива, и 
грншарски прпизвпди, вп Сувенирницата ќе бидат ппнудени на жителите на двете 
ппщтини какп и на гпсти пд странствп. Еваулацијата на успещнп спрпведенипт прпект 
ппкажа пптреба пд пбезбедуваое на дпнатпр кпј псвен за старт на рабптата на 
Сувенирницата би ппддржал идеа за набавка на мащина сп кпмпјутерска прпграма щтп би 
пвпзмпжила везпви на пдредени памушни прпизвпди за прпмпција на градпт и пкплните 
населени места преку слпгани за „Дпбре дпјдпвте вп Велес“ и „Ппнесете дел пд 
сппмените за Велес“ какп и други . 



„Сувенирницата“ ја има ппддрщката на дел пд кппанишарите, ликпвните уметници, 
скулптпри и графишки дизајнери кпи вп дел пд неа, вп „Атеље„ би спздавале минијатури 
на уметнишки дела и би пбушувале пптенцијалнп заинтересирани жени и ушеници за 
израбптка на сувенири. 

„Сувенирницата“ би ппнудила спрабптка на традиципналните прпизвпдители на 
прпизвпди пд вардарскипт дел на Северна Македпнија какп и на бизнис заедницата за 
израбптка на рашнп израбптен рекламен материјал.  

ФОКУС за реализација на пваа прпектна апликација следи ппвици на дпмашни и 
странски дпнатпри. 

2.2 Истп така, фпндацијата, преку прпект и дпнатпри цели кпн птвпраое на првипт 
Младински хпстел вп Велес. Кпристејќи ги преднпстите на спцијалнптп претприемнищтвп 
„Фпкус“ преку вакпв вид на прпграма би мпжел да придпнесе за реализација на 
практишна рабпта какп и за хпнпрарна рабпта на среднпщкплците пд пбразпвните 
прпфили кувари, гптваши, пекари и месари на ССОУ „Димитрија Чуппвски“ и за студентите 
пд Велес запищани на Факултетите за Туризам. Вп хпстелпт би вклушиле и креативни жени 
сп развиени капацитети за прпизвпдствп на традиципнална храна пд тестп, млекп, млешни 
прпизвпди, слатка, чемпви и спкпви прпизведени пд зеленшук и пвпщје пд македпнскп 
ппднебје. 

2.3 „Фпкус“ предвидува прпектни активнпсти и за едукација и ппдигнуваое на јавнп 
мислеое на меснп население вп велещки и населени места вп ппщтина Чащка за 
прифаќаое и угпстуваое на дпмащни и странски туристи вп дпмащни услпви. Вп втпра 
фаза на активнпстите е прпектирана целта преку пткуп на стари куќи нивна 
рекпнструкција и преадаптација за прием на гпсти преку преппзнатливипт и 
традиципнален нашин на угпстуваое сп дпмащнп ппдгптвени македпнски специјалитети и 
прпизвпди, сп прганизираое на прпщетки и презентираое на прирпдни реткпсти и 
пејсажи, какп и заппзнаваое сп традиципнални вреднпсти. ФОКУС следи јавни ппвици на 
дпмащни и странски дпнатпри за пбезбедуваое на финансиска ппддрщка за реализација 
на пвие прпекти пд кпи финансиски бенефит првп ќе пствари меснптп население а пптпа и 
лпкалните заедници. Реализацијата на пвие прпектни апликации дпби на тежина 
птвпрената ппкана за спрабптка сп Туристишкипт спјуз на град Нпви Сад, Република 
Србија, заинтересиран за размена на туристи, ( велещани вп ппсета на салащите вп Срем, 
вп Башка и вп Банат а граданите пд пвие делпви на ппкраината Впјвпдина вп Велес, Чащка, 
Градскп и вп вардарски регипн). 

 

ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ 

Мптивпт на ФОКУС за едукација и вклушуваое на младите вп развпјпт на лпкaлната заедница и 
гласнптп искажуваое на свпите ставпви за спстпјбите вп Велес, е предвиденп да се пствари преку 
фпрмиран Клуб на млади за да се спрпведе Прпектпт за градеое на вплпнтерскипт дух. Тпа е 
пспбенп важнп за ппдигнуваое на квалитетпт на живпт вп лпкалната заедница за младите луде сп 
кпи Фпндацијата ќе заппшне да рабпти пп прпграма креирана пд експерти. Претхпднп сите 
спгледуваоа щтп се резултат на незаинтересиранпста на младите луде да ппкажат ппгплема грижа 



вп защтитата на живптната средина, хигиената на градските улици и зелени ппврщини, кпн 
материјалните дпбра какп щтп е урбаната ппрема, сппмениците на култура и пбјектите ппд 
надлежнпст на ппщтината ФОКУС ќе ги искпристи за ппдгптпвка на Анализа пд кпја треба да 
прпизлезат активнпсти кпи ќе ппттикнуваат и стимулираат развиваое на вплпнтерствптп кај 
младите среднпщкплци и студенти. 

Фпндацијата преку прпекти ќе пбезбедува финансиски средства за рабпта на Клубпт на млади за 
ппрема, ппмагала и материјали за рабпта щтп ќе ппттикнат креативни млади луде да ги развиваат 
свпите инпвативни идеи, да ги предлагаат на институции, фирми и дпнатпри.  
 
Клубпт на млади има за цел да пткрива млади таленти и да им ппмага вп нивната креативна или 
инпвативна реализација независнп дали таа е резултат на пбразпвнипт прпцес, на ппстигнати 
резултати на пплетп на прирпдните или ппществените науки, врпден талент или желба, афинитет 
за ппщтествен придпнес и напредпк. 
 
• Прпмпција и унапредуваое на ФИЛАНТРОПИЈА 
Фпкус ќе прпдплжи да рабпти на прпмпција на филантрппијата на лпкалнп нивп, на прпмпција на 
активнпсти за мпбилизација на ресурси и прибираое средства за надминуваое прпблеми вп 
лпкалната заедница. Освен веќе впсппставена спрабптка сп УСАИД, ИТЗ и други дпнатпри 
Фпндацијата гради партнерства сп бизнис заедницата заинтересирана да прпдплжи спрабптка за 
стипендираое и врабптуваое на млади луде, да ушествува вп пбезбедуваое на ппмпщти на 
сирпмащните спградани и активнпсти пд кпи материјални или нематеријални придпбивки ќе 
имаат лицата сп намалена психпфизишка сппспбнпст. 

ФОКУС ќе им даде мпжнпст за пбука и ќе ги вклуши вп вплпнтерските активнпсти сите 
заинтересирани впзрасни градани кпи се јавиле, ппбарале инфпрмации или се пријавиле за да 
искпристат дел пд свпетп време преку вплпнтираое за ппщтп дпбрп на лпкалната заедница. 

• Прпмпвираое на рабптата на Фпндацијата 
 
Фпндацијата ќе ги надппплнува и ќе ппдгптвува нпви прпмптивни материјали, јавнп ќе ја 
презентира Прпграматa за рабпта. Ппсебнп внимание ќе ппсвети на дпкреираое на сппствена веб 
страна www.focus.org.mk. Ќе се ппдгптви предлпг прпект сп кпј ќе кпнкурира за пбезбедуваое 
финансиски средства за прпмпвираое на резултати пд рабптеоетп и ќе се пбиде да пбезбеди 
средства за гпдищна ревизија и пешатеое на гпдищен извещтај пд рабптеоетп. 
 
• Регипнална спрабптка 
 
Фпкус ќе пстварува спрабптка сп други НВО пд регипнпт сп цел размена на искуства и реализација 
на заеднишки иницијативи и прпекти. Вп спрабптка сп Аспцијацијата АЛМА, пд Алзас, Република 
Франција ќе кпнкретизира предлпзи за прпектни апликации дпдека сп партнер прганизација пд 
Република Слпвенија ќе ги зајакнува и надградува прганизациските капацитети. Какп дпсега така и 
вп 2018 гпдина Фпндацијата бара партнер прганизации за аплицираое на предлпг прпекти сп 
градански прганизации пд Република Србија, Република Бпсна и Херцегпвина и пд Република 
Кпспвп. Истп така, ФОКУС, ќе ппттикнува и други лпкални градански прганизации да се вклушат вп 
градеоетп на партнерствата вп кпнкретни прпектни апликации преку кпи ќе се пдржува веќе 
впсппставената медунарпдна спрабптка сп традиципнални партнер градански прганизации пд 
регипнпт и пд земјите шленки на Еврппската Унија. 
 


