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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
за работата на Фондација за локален развој и демократија Фокус, Велес за 2011 год 

   

Фондацијата „Фокус“е невладина и непрофитна организација која е насочена кон 
унапредување на демократијата, локалниот развој и граѓанското општество. Развива и 
поддржува иницијативи кои се темелат на добро управување и одговорно граѓанство и делува 
во општините Велес, Градско, Лозово и Чашка. 

 
 

Во текот на 2011 година работеше на реализација на следните стратешки цели: 

1. Развој, промоција и поддршка на практики за добро управување (good governance) 
2. Развивање на свеста за филантропија 
3. Институционално и програмско јакнење на организацијата 

 
 

 
Фондацијата придонесе во воспоставувањето поредовна комуникација на граѓаните со 

претставниците на локалната власт и администрацијата како и зголемувањето на граѓанската 
партиципативност во донесувањето одлуки и креирањето политики вклучувајќи ги директно во 
процесите на крирање на општинските програми и буџети и потоа во следење на нивната 
работа со цел подобрување на квалитетот на нивниот животот. Фондацијата континуирано се 
залагаше за активно вклучување на сите засегнати страни и за поголема мобилизација на 
локалните ресурси во решавањето локални проблеми.  

 
Голем дел од активностите на Фондацијата беа насочени кон младите и нивната 

поголема вклученост во општествените текови. Фондацијата развиваше и поддржуваше процеси 
на креирање локални стратегии и спроведуваше активности насочени кон едукација и промоција 
на позитивен однос кон заедничките добра. 

 
Фондацијата посвети големо внимание и за промовирањето филантропија и 

обезбедувањето поддршка од и за заедницата, особено  за граѓаните од социјално немоќни 
семејства. Исто така, Фндацијата ставајќи се во улога на фацилитатор успеа да создаде локални 
партнерства и да обезбеди поддршка за решавање на најгорливите проблеми на граѓаните во 
заедницата. 
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 Програма за добро управување 
Зголемен интерес на граѓаните за јавни расправи 

 
 

Во соработка со општините Велес, Градско, Лозово и Чашка, Фондацијата организираше и 
одржа 12 координативно информативни средби помеѓу претставници на месните и урбани 
заедници, невладини организации, општинската администрација и членови на Советот. 
Ваквите средби беа основа за идентификација на граѓанските приоритети и нивно доставување 
како официјални предлози во општинските програми и буџети и тековно следење на нивната 
реализација. 
 
Средбите се покажаа како исклучително корисни и за граѓаните и за претставниците на 
општинската администрација бидејќи овозможија поголем увид во тековната работа на 
администрацијата од една страна но и поголемо разбирање за тековните проблеми со кои се 
соочуваат граѓаните. Ваквите средби овозможија подиректна комуникација на граѓанит со 
членвите на Советот и помогнаа во полесно и побрзо изнаоѓање решенија за секојдневните и 
најгорливи проблеми на граѓаните . 
 
 
 Инфо средба- Велес                                                        Инфо средба- Градско                

                               

 
Инфо средба-Лозово                                                          Инфо средба- Чашка    

               

 

Зголемена транспарентност, одговорност и отчетност во работата на локалната власт 
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           Одржани јавни расправи за програми и буџет во Велес, Градско и Лозово 

            

250 граѓани учествуваа во јавните расправи, ги изнесоа своите предлози и дискутираа за нацрт 

програмите и буџетите на општината. Особено е важно што покрај зголемениот интерес н граѓаните за 

учество на јавните расправи, истите добиваат се повеќе и на квалитет особено заради се 

поконструктивните дискусии.  

Како резултат на одржаните работилници за приоритети и редовните инфо средби Фокус освен 

водечката улога на фацилитатор во комуникацијата, успеа да ја подобри и соработката и да ги 

мобилизира локалните ресурси за решавање конкретни граѓански иницијативи. Таков позитивен пример 

е иницијативата реализирана од општина Чашка, месното население и училиштето „Лирија“  со 

финансиска поддршка на Германската Амбасада кога се направи пристапен пат до училиштето и се 

подобрија условите за воспитно образовна дејност со набавка на спортска и урбана опрема. 

Фотографии Јаболчиште 
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 Програма за филантропија 
Двојно зголемен износ на донирани средства  

 

Промовирајќи ја филантропијата и организирајќи настани за прибирање средства и 

поттикнување на донирањето, Фокус успеа да прибере материјални и финансиски средства од 

локални ресурси двојно повеќе од најголемиот успех во 2009 година (1.000.000,00 мкд во 

споредба со 2009 кога беа мобилизирани 558.000,00 мкд). Фондот за поддршка успеа да 

мотивира голем број граѓани и бизнис заедницата и да ги вклучи активно сите основни 

училишта во акциите и да обезбеди помош за над 600 деца (400 кои добија новогодишни 

пакетчиња и над 200 кои добија пакети облека, обувки и училишен прибор).  

 

Фондот го помогна и студирањето на еден студент покривајќи го целиот износ за 

партиципација. 

 

Со 50 000,00 денари донирани средства беше отпечатена кнгата „Детските солзи кога течат“ 

од Соња Гаврилова, своевидно сведоштво за голготата на велешани од Топилницата. 

 

Фондот донираше прехрамбени продукти во вредност од 70.000,00 денари (донација од 

„Кенди“ ) за две народни кујни во Велес и Чашка, каде се хранат најсиромашните граѓани.  

 

 

                                          
 
 

-               

„Дедо мраз на мотор“            Поддржан упис на факултет еден студент 

обезбедени 400 новогодишни пакетчиња         
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Акција „Од децата за децата“ –собрани над 200 пакети облека, обувки и училишен прибор 
                                                      

           
 

Во акцијата се вклучија сите основни училишта од градот и истата беше повеќе од успешна. 

Собраната облека, обувки и училишен приобор беа поделени на над 200 дечиња од социјално 

немоќни семејства на денот на борба против сиромаштијата. 

 

Донација зачин за народните кујни 

       
Донација зачин, посна храна и витамински напивки донирани од нашиот долгогодишен 

донатор „Кенди“ ДООЕЛ од Скопје беше донирана во  народните кујни во Велес и Чашка 

 

 

                                                                      

Фондот доби нов (најмлад) донатор               Поддршка од бизнис заедницата 

                                 
донација книги за Фондот од                     печатење на книгата „Детските солзи кога течат“  

Марија Џипунова                                                  од Соња Гаврилова 
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 Програма за млади 
Добиено највисоко општинско признание 9ти ноември  

 

Членовите на Дебатерскиот тим при Фондација „Фокус“ Моника Саздова, Дејан Ризински и 

Весна Радиновска добија 9-то Ноемвриска пофалница за второто место и сребрениот медал на 

дебатното првенство Macedonia open 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Обуки 

30 членови на младинскиот клуб во текот на 2011 година имаа по 38 предавања и 

симулација на аргументирано изразување (дебата), како 32 предававања и симулација на 

Учиме право 

 

 
 

- Акции  

70 волонтери беа вклучени во кампањата „Зачувај, не уништувај“ со која комплетно се 

реновираа 3 детски забвани терени во градот. 
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-Реализирана локална младинска иницијатива „Придружи се и ТИ“ на која беа промовирани 

активностите на клубот пред средношколците во Велес и потенцијалните членови на клубо.т 
 

- Локална младинска стратегија и 

локален акциски план 

 

Фондација Фокус го имплементираше процесот 

на донесување на Локалната младинска 

стратегија 2012-2016 и акцискиот план за 2012 

година во Велес. Во процесот на донесување 

беа вклучени преставници на граѓански 

организации, средношколци, студенти и 

преставници на политички подмладоци. Исттата 

беше едногласно усвоена од членовите на 

Советот на општина Велес. 
 

 Програма за институционален развој 
Добиени нови признанија за придонес во локалниот развој 

 
 

Фондација „Фокус“ посвети големо внимание на зголемување на капацитетите на вработените, редовно 
овозможувајќи учество на обуки за надградба на знаењата и вештините, учества на конференции, 
дебати и презентации и средби за вмрежување со останати организации. 

 
По учеството на меѓународна конференција во Загреб, Фокус стана партнер на TACSO во Македонија со 
уште 3 граѓански организаци за иницирање процес н воведување стандарди за квалитет во работата на 
невладините организации во Македонија. 
 
На покана на канцеларијата на Европската делегација во Македонија, Фокус учествуваше на студиска 

посета во Брисел на тема Улогата на граѓанските организации во промовирање активно 

граѓанство (во рамки на програмата „Луѓе за луѓе) а по враќањето од таму, одржа работна 

средба на тема волонтерството во Македонија и подготви детална презентација за 

информациите добиени од студиската посета и ги сподели со останати НВО во Македонија. 

 

 

 

 

              
 

 

 

Фокус доби покана за членство во АЛДА и започна процедура за зачленвање во оваа мрежа 

на асоцијации за локална демократија на меѓународно ниво.  
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За својата посветена и успешна работа и придонесот во развојот на локалната заедница, 

Фокус доби благодарница од општина Чашка и основното училиште „Лирија“ од Г.Јаболчиште.  

Благодарницата од Чашка го заокружи бројот на признанија добиени од сите 4 општини каде 

Фокус активно делуваше изминатите години.  

 

                           
 

СОРАБОТКА 

Фокус активно соработуваше со месните и урбани заедници во 4те општини и со останатите 

невладини организации, медиумите како и со институциите и претставниците на општинската 

администрација и Совет. 

Во рамки на партнерството со останатите организации-членки на Зелената коалиција, Фокус 

успеа да го држи на дневен ред прашањето за здрава и чиста животна средина и во таа 

заложба да вклучи близу 20.000,00 граѓани на мирен протест против идејата за повторно 

отворање на Топилница во Велес.  

 

Протест на Зелената коалиција против рестарт на Топилницата 

 

     
 

2011 година резултираше и со најголем број медиумски прилози објавени за активностите на 

Фокус –вкупно 115 на локални и национални медиуми.  
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Фондацијата ФОКУС својот институционален развој и програмските и проектни 
активности ги спроведуваше со поддршка од: 

Институционална поддршка за реализација на годишната програма  

период на реализација: јануари - декември 2011 година  

износ: 1.073,760 денари  

поддржано од: ЦИРа, преку програмата Civica Mobilitas поддржана од Швајцарската Агенција 

за развој и соработка 

 
Кампања за заштита на урбаната опрема „Зачувај не уништувај“  

период на реализација: 2011 година,  

износ: 44.827,00 денари од Пријатели на Македонија и 32.950,00 мкд од оштина Велес 

поддржано од: Пријатели на Македонија (Friends of Macedonia), Општина Велес, ФООМ 

и МОФ  

 

Иницијатива за подобрување на условите за образовниот процес во с.Горно 

Јаболчиште  

период на реализација: 2011 година,  

износ: 11.000,00 евра 

поддржано од: Германска Амбасада, Општина Чашка и локалното население  

 
 

Хуманитарна манифестција „Дедо мраз на мотор“ 

Период на реализација: декември,2011 

Донации во вредност од 40.000,00 денари 

Поддржано од: Клубовите на моторџии-Велес 

 

 
Поддршка на локални младински иницијативи 

 

Период на реализација: јануари - декември,2011 

Износ: 139.000,00 денари 

Поддржано од: МОФ  

 
Печатење на книга „Детските солзи кога течат“ 

Делта пром, Ветеринарна станица, Велешко езеро и Соми Велтекс за книгата „Детските солзи 

ког течат“ 

Износ: 20.500,00 

 

 
Донација за кујни и деца од социјално немоќни семејства 

 

Кенди ДООЕЛ 

Донација во вреност од 70.000,00 денари 
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 завршна сметка на Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС Велес за 2011 год 

р.бр. ПРИХОДИ 

 

износ / МКД 

1 Фонд за поддршка 3.104,00 ден. 

2 ЦИРа институционален грант 1.066.384,00 ден. 

3 Пријатели на Македонија-Проект „Зачувај не уништувај“ 44.827,00 ден. 

4 МОФ-Младински проект 139.000,00 ден. 

5 ЦИРа институционален грант- последна рата за 2010 132.220,00 ден. 

6 SIPU International AB 10.473,00 ден. 

7 Општина Велес-проект „Зачувај не уништувај 32.950,00 ден. 

8 
Делта пром, Ветеринарна станица, Велешко езеро и Соми 
Велтекс за книгата „Детските солзи ког течат“ 20.500,00 ден. 

9 
Сопствени приходи од услуги (изнајмување сала, опрема и 
организација на настани) 113.309,00 ден. 

    10 Камати 360,00 ден 

11 
Салдо на жиро сметки 

5.720,50 ден. 

 ВКУПНО ПРИХОДИ 1.568.398,00 ден. 
         

р.бр. РАСХОДИ  износ / МКД 

1 Бруто плати- 2 вработени  720.249,00 ден. 

2 Бруто хонорари (2 програмски координатори и 2 асистенти)  466.972,00 ден. 

3 Исплата на хонорари (озвучување и видео)  3.325,00 ден. 

4 Патни расходи (гориво, патарина и превоз)  27.180,00 ден. 

5 Учество на обуки и конференции  12.318,00 ден. 

6 Телефон, поштарина, веб хостинг и интерент  90.750,00 ден. 

7 Канцелариски материјали  23.549,00 ден. 

8 Потрошен материјал (батерии, клучеви и сл.)  2.387,00 ден. 

9 
Други материјални расходи (печатење книга, сервисирање 
клима, сервис компјутери, прибори, кулер за вода, хигиена )  64.477,00 ден. 

10 Исплата на партиципација за упис на факултет на студент  6.150,00 ден. 

11 
Реконструкција на забавни паркови „Зачувај не уништувај“ 
(материјали, приврзоци и маици)  67.444,00 ден. 

12 Книговодствени и адинистративни услуги  12.350,00 ден. 

13 Банкарски услуги - провизија  9.284,00 ден. 

14 
Други услуги (плаќање по фактура кон коминтенти за 
тековни активности и организирање настани од проекти)  34.551,00 ден. 

15 
Отпис на ситен инвентар 

 16.060,00 ден. 

 ВКУПНО РАСХОДИ  1.557.047,00 ден. 

16 САЛДО НА ЖИРО СМЕТКИ  11.351,00 ден. 

 СОСТОЈБА   

17 Побарување од ЦИРа (исплата на последна рата)  7.364,00 ден. 

18 
Обврски на ден 31.12.2011 (телефон, канцелариски 
материјали и освежување, книговодител, патни трошоци)  -14.221,00 ден. 

19 
Побарување од МОФ-младински проект 

 28.100,00 ден. 

 ВКУПНА СОСТОЈБА  21.242,50 ден. 
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Структура на Фондацијата Фокус 
 

За постигнатите резултати и целокупниот развој на Фондацијата 
максимален придонес дадоа сите претставници на управувачките тела и 
менаџментот, вработените, како и бројните волонтери. Секако во 
создавањето на позитивниот имиџ на Фондацијата голема заслуга имаат и 
бројните соработнци, донатори и претставниците на медиумите кои 
помогнаа во градењето доверба во Фондацијата и зголемувањето на 
поддршката од донаторите, локалната самоуправа и граѓаните, пренесувајќи 
ги објективно сите реализирани активности и резултати. 

 
 

 
  Основачи на Фондацијата: 

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

Раководење со фондацијата: 
Извршна директорка - Веса Шкортова 

                                                       Програмски директор - Димче Велев 
 
 

Персонал во фондацијата: 
Финансиски менаџер – Даниела Ковиловска

Координатор на програма за добро управување –Славица Ќучукова Николова 
Координатор на младинска програма – Дејан Ристов 

Административен асистент-Наташа Коџабашиева 
 
 

Волонтери: 
Марија Виларова 
Цветанка Петрова 
Славјанка Петрова 

 
 
 
 
 
 

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


Фондација ФОКУС Велес 

1   

 

 
 

 

Фондација за локален развој и демократија ФОКУС 

Трајко Панов 22, 1400 Велес 

Р. Македонија 

Тел.:  +389 43 221 583 и Факс: +389 43 212 450 

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

 

mailto:contact@focus.org.mk
http://www.focus.org.mk/

