
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018 
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 oпшетство, 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. 
 
Со помош на искрената и суштинска поддршка на донаторите, пред се на Инстуционалниот 
грант од програмата CIVICA Mobilitas и проектот на ФООМ,  Фондацијата својата работа ја 
темелеше на Стратегискиот план 2017 – 2020 година  со приоритетна посветеност на развој на 
организацискиот интегритет базиран на фундаменталните вредности на  отчетна и  
транспарентна граѓанска организација што е посветена на целите и услугите кон граѓаните како 
и институциите во регионот во процесот на унапредување на демократијата и граѓанското 
општество, поттикнувајќи ја партиципативноста на граѓаните во градење на демократско 
општество преку тимска работа, градење на одговорност, конзистенстност и компетентност на 
вработените во ФОКУС кои практикуваат професионалност, респектибилност и квалитет во 
спроведување на проектните активности како и во градењето партнерства и соработки со 
други орагнизации, заради остварување на заеднички цели. 
Фондацијата ја подобри взаемната соработка со конституентите преку подобрена застапеност 
во Одборот со претставници на младите, на бизнис заедницата и активисти на граѓанскиот 
сектор. Исто така подобрена е соработката на Фондацијата со јавните институции на локално и 
национално ниво. 
 
Фондацијата ја јакнеше сопствената кредибилност, како сериозен и одговорен чинител преку 
реевидирање и воспоставување на нови внатрешни правила и процедури, како ефикасна, 
транспарентна и отчетна граѓанска организација. Преку ре-евидирање на постојните 
внатрешни правила и процедури за работење ќе се воспостават нови правила за проектен 
менаџмент и зајакнување на човечкиот капацитет за проценка на влијанието на Фондацијата 
во заедницата. 

 
ФОКУС целосно се вклучи во процесот на пристапување на Република Македонија во НАТО и 
ЕУ со континуирано информирање и едукација на граѓаните за процесите и подготовка на НВО 
за преземање поактивна улога во тековните и развојни процеси. 
 



Приоритетни целни групи кон кои беше насочено работењето на Фондацијата се : Млади, 
ученици од средни училишта од 17 до 19 години и студенти; Жени од категориите 
невработени и пензионерки како и граѓани посветени на мисијата и визијата на Фондацијата.  
 
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, овозможи поактивно 
учество на граѓанските организации во подобрувањето на регулативата и примената на 
најдобри практики за намалување на корупцијата и за зголемување на ефикасноста во јавните 
трошења, утврди проблеми со кои се соочуваат граѓани, архитекти, градежни инжинери 
планери и урбанисти во законската постапка на добивање на градежна дозвола, подготви и 
јавно промовираше Анализа и работи на воспоставување на интегриран мониторинг врз 
работата на општина Велес за издавање на дозволи за градба и за поставување на времени 
објекти, влијаеше на зголемувањето на свеста кај младите во Вардарски плански регион за 
креирање на сопствен став и одговорно изјаснување со користење на аргументи и 
поттикнуваше филантропски вредности кај граѓаните. Исто така работеше на поттикнување на 
младинското учество и нивно организирање во локалните заедници. 
 

Стратегиски цели  

Стратегиска цел 1 : Унапредување на вклученоста на граѓаните во процесите на одлучување и 
развој на заедницата преку трите специфични цели поточно 

1. Идентификување на потреби на граѓани и нивно процесуирање до локалните власти,  
2. Поддршка на иницијативи од неформални женски групи 
3. Поддршка на младите во изразување на своите ставови 

 
Стратегиска цел 2: Мониторинг на локалната власт за практикување на принципи на добро 
управување преку две специфични цели и тоа 

1. Следење на донесување на Програми и Буџети на општините во регионот 
2. Мониторинг на реализација на Програми и Буџети на општините во регионот 

 
Стратегиска цел 3: Развој на социјални и економски процеси преку две специфични цели 

1. Поттикнување и развој на женско претприемништво 
2. Градење на партнерства со бизнис заедницата 

 
Стратегиска цел 4: Институционален развој преку четири специфични цели 

1. Внатрешна реорганизација на Фондацијата  
2. Донесување на Стратегиски планови 
3. Практикување на волонтерска работа 
4. Континуирано обучување и усовршување на персоналот 

 
 
Реализирани 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) 



4. „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“ од Програмата CSO and 
Media Against Corruption  - Coalittion for Zero Tolerance EuropeAid/155322/DD/ACT/MK 
имплементиран од Транспарентност Македонија. 

 
 

 
Тековни проекти 
 
1. „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки“ од програмата на ЕУ 
за поддршка на организациите од граѓанското општество во рамки на Civil Society Facility Action 
2015 како партнер на Центарот за граѓански комуникации. 
2. „Фокус во фокусот“ од Програмата „Одржливо граѓанско општество, државно финансирање 
на граѓански организации“ што ја спроведуваат МЦМС, БЦСДН и ЦНВОС 
3. „Читај и меѓу редови“ во партнерство со Метаморфозис и Евротинк како субгрант на 
Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк “ 
 
 
Поставените цели Фондацијата ги реализира низ три програмски области: 
 

А. Програма за добро управување (владеење)  
Б. Програма за развој на социјални и економски процеси 
В. Програма за млади 

 
Фондација Фокус во 2018 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   
3. Љубица Јаневска, член  
4. Д-р Игор Андреев, член  
5. Стефан Каракачанов, член  

 
Комисија за надзор и контрола на работењето на Фондацијата 

1.  М-р Јонче Димков, претседател 
2. дипл.екк. Билјана Саздова 
3. дипл.екк. Гордана Јовева 

 
Раководење 

• Извршна директорка – Убавка Јаневска 
 
Персонал 

• Димче Велев – финансиски асистент и проектен координатор 
• Славица Ќучукова Николова – проектен асистент 
• Даниела Саздова – административен асистент и проектен координатор 

 



 
 
ДОНАТОРИ И СОРАБОТНИЦИ ВО 2018 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. Центар за граѓански комуникации 
4. Фондација Отворено Општество Македонија 
5. Транспарентност Македонија 
6. Mакедонски центар за меѓународна соработка МЦМС 
7. Фондација за интернет и општество Метаморфозис  
8. Центар за европски стратегии Евротинк 
 

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 Кавадарци 
5. Општина Градско 
6. Општина Лозово 
7. Општина Чашка 
8. Општина Свети Николе 
9. Центар за еколошка демократија Флорозон 
10. Здружение за развој на ромска заедница Сумнал 
11. Фондација Тиквешки вински пат Кавадарци 
12. КХАМ Делчево 
13. Асоцијација Алма, Алзас, Долна Рајна, Р.Франција 
14. Центар за слобода – Цивил Скопје 
15. Младински образовен форум МОФ 
16. 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 на Општина Лозово 
7. Организација на жени пензионерки на Општина Лозово 
8. Организација на жени на Општина Велес 
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. Ресторан Глориус 
4. ВВ Шато сопот 
5. ВВ Тиквеш 
6. ВВ Тристо 
7. Малина 99 
8. Пододекор 
9. Делта пром 
10. Мотел Македонија 
11. Кожувчанка ДОО 

 
 
 
Државни институции 

1. Агенција за поддршка и развој на туризмот на Македонија 
 
 
 
 
Aмбасади  

1. Амбасада на Република Франција во Република Македонија 
2. Амбасада на Република Словенија во Република Македонија 

 
 
 
Медиуми 

1. ТВ Здравкин Велес 
2. КТВ Кавадарци 
3. Радио Голди Велес 
4. 5фм Радио Велес  
5. Веб сајт Дума.мк 
6. Радио Канал 77 Штип 
7. ТВ 24 Вести 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А. Програма за добро управување 
Институционален грант од Програмата CIVICA Mobilitas 
 
Фондација „Фокус“ во пемесец Март 2018 година, побара одобрување за тримесечно 
продолжување на Институционалниот грант од Програмата CIVICA Mobilitas со што беше 
овозможено да ги дореализира активностите предвидени за институционалното развивање, 
на веќе во јавноста препознатливата граѓанска организација во процесите на добро 
управување, промоција и развој на филантропија, млади и волонтерство особено да продолжи 
со придонес на развојот во локалните заедници. Тоа значеше целосна поддршка на 
Програмата за работа, донесена од Одборот на Фондација „Фокус“, за да се дореализираат 
средствата во целосна висина на Институционалниот грант од 2.504.806,00 денари. 
 
 
Грант „Мобилизација и активизам во локалните заедници“ 
Во скоро ист временски период Фокус обезбеди продолжување и на грантот „Мобилизација и 
активизам во локалните заедници“ за да го дореализира вкупниот износ на средствата во 
висина од 10.650 $ доделен од Фондацијата Отворено Општество Македонија. Тоа значеше 
полесно дејствување на Фондацијата во делот на програмските активности.  
 
 
Проект „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет на јавните набавки“ 

 

 

Во 2018 година проектниот тим  на „Мрежа за транспарентност “ одржа пет обуки наменети за 
невладини организации од осумте плански региони на тема „Следење на трошењето на 
јавните пари преку тендерите“.  

Целите на обуките беа да се зголеми знаењето на невладините организации за потребата од 
следење на трошењето на јавните пари преку тендерите на локалните институции, да се 
унапредат вештините на невладините организации за поефикасно следење на трошењето на 
јавните пари, да се влијае врз зголемувањето на улогата на невладините организации во 
борбата против корупцијата во трошењето на јавните пари и да се зголемат капацитетите на 
невладините организации за да влијаат врз институциите за поголема одговорност и отчетност 
во трошењето на јавните пари.  

 



Во проектот Фондација Фокус е партнер на Центарот за граѓански комуникации. Проектот е 
финансиран од Европската Унија. 

 

Проект „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“ 
 
Фондација „Фокус“ во месец јули 2018 година доби грант од Транспарентност Македонија, за 
проектот „Транспарентна и отчетна постапка за градежна дозвола“ како дел од проектот 
„Граѓанските организации и медиуми против корупцијата – Коалиција за нулта толеранција“ 
финансиран од Европската Унија.  

 

Во петте месеци од реализацијата на проектните активности, со помош на експертот Коста 
Настовски, избран на јавен оглас, се реализираа четири работилници со фокус групи во кои 
учествуваа граѓани, архитекти, градежни инжинери, инвеститори, урбанисти, планери, 
преставници на Проектански бироа и администрација од Одделението за урбанизам на 
Општина Велес. Се одржа и работна средба со членовите на Комисијата за урбанизам на 
Советот на Општина Велес. 
Во работата на фокус групите граѓаните, архитекти, градежни инжинери, инвеститори, 
урбанисти, планери како и општинската администрација активно учествуваше во откривањето 
и одстранувањето на тесните грла поточно проблемите кои се причина за пробивање на 
законските рокови во кои граѓаните и фирмите треба да ги добијат Одобренијата за градење. 
Интересна беше изјавата на градежен инжинер, кој во приватна постапка, откри дека му било 
побарано мито за побрзо завршување на работа. Тоа е евидентирано и во анкетните 
прашалници што секој учесник во работата на фокус групите го пополнуваше. 
Се собраа податоци и од општинската администрација од Одделението за урбанизам на 
Општина Велес. Администрацијата ги соопшти своите ставови зошто се пробиваат законските 
рокови за издавање на Одобрението за градење. Малиот број на вработени наспроти 
зголемениот број на работни обврски го предизвикува незадоволството кај граѓаните. Оваа 
констатација како и точно дефинираните препреки на кои наидуваат во секојдневната работа 
беа заокружени со нивни предлози и решенија што доколку се применат ќе влијаат на 
севкупното задоволство на граѓаните.   
 

 
 
Новинарот Стоилко Андреевски беше избран на јавен повик за следење на реализацијата на 
проектот и за изработка на истражувачка приказна на тема „Во месноста  Рамина експанзија на 



дивоградби а сопственици на деловен простор во центарот на Велес 11 години чекаат на 
решение за легални доградби на објекти.“  
 
 
Проект: „Фокус во фокусот“ 
 

 

„Фокус во фокусот“ е насловот на прифатената апликација од страна на Македонскиот центар 
за меѓународна соработка МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество 
(БЦСДН) и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од 
Словенија (ЦНВОС)  со која Фондација „Фокус“ во 2018 година аплицираше на јавниот повик за 
доделување на грантови од програмата „Одржливо граѓанско општество: Државно 
финансирање за граѓански организации“.  

„Фокус“ ја започна реализацијата на дванаесет месечниот проект кој има за цел  зајакнување 
на кредибилноста на Фондацијата како сериозен и одговорен чинител преку ревидирање  и 
воспоставување на нови внатрешни правила и процедури, како ефективна, транспаретна и 
отчетна граѓанска организација. Низ процесот тимот на Фокус го водеше експертката Јадранка 
Стефкова, избрана преку јавен оглас. 
 
Главните активности како и очекуваните резултати ги прифати Одборот на фондацијата, на 
седница одржана на 29.05.2018 година,  кога донесе одлука за пристапување кон промени во 
организацската структура и култура.  
 
Одлуката на Одборот има за цел Фондацијата да го зголеми вниманието кон целните групи врз 
кои има влијание и остварување на бенефити за граѓаните.  
 
Со добиената целосна и берзервна поддршка за проектот, започна процес на целосна 
комуникација меѓу органите на Фондацијата, како и на сооновачите за сите важни прашања и 
отстранување на можни тесни грла, при промената на актите и креирањето на нови.  



 
 
 
Особено внимание се водеше при креирањето на процедурите и правилата за финансиско 
работење на фондацијата.  
 
Следеше процесот на подготвка на попис на постојните акти, правила и процедури кои 
постојат во Фондацијата и подготвена беше предлог – листа на потребни правила и процедури 
кои треба да се усвојуваат во Фондацијата.  
 

 
 
Како насоки и рамковни точки за промена на фундаментални правци на фондацијата,  
послужија  домашната легислатива, прописи, директиви и правила и процедури на ЕУ, како и 
процедури на УСАИД и УНДП. Се посвети внимание и на правилниците во локалните 
самоуправи со кои фондацијата соработува. 
 
Основачите на Фокус донесоа едногласна Одлука за пристапување кон промена на Статутот на 
Фондацијата, преку усогласување и усвојување по донесување на Прирачникот за правила и 
процедури на Фондацијата. 
 



 

Во рамки на проектот „Фокус во фокусот“ тимот на Фокус, оствари посета на еден од своите 
стратешки партнери,НВО Инфо центар. Целта на посетата беше да се стекнат искуство и 
едукација во примена на правила и процедури во секојдневна работа. 

Во рамки на посетата, се разговараше за успешните примери и практики на НВО Инфо 
центарот во примената на стандардите и правилата кои создаваат препреки во 
функционирањето на организацијата. 

Оваа студисика посета иако прва, беше договорено да продолжи со уште една работна средба 
каде двете органзиации ќе посветат време на темата за проценка на влијанието во заедницата 
од работата на двете граѓанските органзиации, Фондација „Фокус“ и НВО Инфо Центарот како 
и на значењето на комуникацијата внатре во организацијата и со партнерите, соработниците и 
јавноста. Договорена беше и студиска посета во Центарот за граѓански комуникации. 

Проектните активности ќе продолжат и во 2019 година. 

 

Млади 

Проект: „Читај и меѓу редови“ 

 

 

 



Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес во 2018 година започна да го 
спроведува проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ на 
Фондација за интернет и општество „Метаморфозис“ и Евротинк – центар за европски 
стратегии“. Во периодот од септември до декември 2018 година Фокус реализираше два 
Средношколски медиумски форуми и по две едукативни работилници како дел од проектните 
активности на „Читај и меѓу редови“ со цел да ја зголеми свеста кај младите во Вардарски 
плански регион за медиумска умешност и да поттикне градење на критички став. Токму затоа 
целна група на проектот беа средношколците од „Гимназија Кочо Рацин“ во Велес и од 
Гимназијата „Добри Даскалов“ од Кавадарци. Во реализацијата на проектот изненади 
интересот за темата што го покажаа професорите, нивната посветеност и потреба за едукација. 

 

Проектните активности започнаа со едукација на 80 средношколци, по 40 од двете средни 
училишта во Велес и во Кавадарци, за штетното влијание од медиумските манипулации. На 
два Средношколски форуми и на шесте едукативни работилници, се обработија основите на 
новинарството, како подготовка на средношколците за препознавање на лажни и вистинити 
вести. Се анализираа подготвени новинарски текстови со нецелосни или вести кои содржат 
дезинформации, се идентификуваа изворите на овие информации, се откриваа он лајн 
медиуми без импресуми, без автори, се споредуваа пренесените вести на повеќе медиуми и 
се правеше проценка на новинарскиот пристап. На средношколците, исто така им беа 
презентирани и медиумски производи кои ги содржеа одговорите на сите пет новинарски 
прашања: кој, кога, каде, како и зошто, што треба да претставуваат гаранција за точно 
пренесена информација која е градена и на изјави на респектирани експертски имиња, 
поточно извори. На едукативните работилници беа обработени сите новинарски жанрови. 
Особен акцент беше ставен на информацијата од јавен интерес. 

Настаните ги следеа и новинарите на ТВ 24 Вести, МИА, КТВ телевизија и Дума.мк кои исто така 
се вклучија во работниот дел на едукативните работилници со пренесување на лични искуства 
на темата. Една од целите на проектот е и зголемување на продукцијата на вести на 
регионален медиум и веб портал, партнери во проектот, со содржини за медиумска умешност 
и критичко размислување подготвени од вклучените средношколци.  



 

Низ проектните активности во формат на едукативни работилници и форуми учениците ги 
водеше проектен тим на Фондација Фокус и експертот и новинар Саше Димовски. Учениците 
поминаа низ серија обуки и едукации со цел да научат да прават разлика помеѓу 
дезинформација и точна вест од јавен интерес. 

Проектните активности ќе продолжат и во 2019 година.  

Медиумски партнери на Фондација Фокус во реализација на проектот се регионалната 
телевизија КТВ од Кавадарци и регионалниот веб порталот Дума.мк од Велес. 

 

Меѓународна соработка 

Висока делегација на МНР Словенија и Амбасадата на Словенија во Република Македонија, 
во Фондација „Фокус“ 

 

По две години од завршувањето на проектот “Економско зајакнување на жените од вардарски 
регион“, финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Словенија, 
Фондација „Фокус“ беше посетена од секретарот на Директоратот за меѓународна соработка и 
хуманитарна помош на Министерството за надворешни работи на Република Словенија, 
Матијаж Флоријанц Лукан и економскиот советник во Амбасадата на Република Словенија во 
Република Македонија Гили Вишај. 

Во едночасовната средба на Флоријанц Лукан и Вишај со креативните жени од Велес кои беа 
учеснички во проектот „Економско зајакнување на жените од вардарски регион“ тема на 
разговор беа изработките на креативните производи што сега тие ги создаваат претежно во 
домашни услови и начинот на продажба што може да им овозможи поголем економски 
бенефит. 



Креативките потенцираа дека имаат потреба од заеднички простор во Велес каде би 
продолжиле поинтензивно да работат и во исто време да ги изложуваат и продаваат своите 
креативни изработки. Овој нивен прелог, како што рекоа, доаѓа откако во изминатите две 
години своите креативни производи ги продавале он лајн поточно преку фан пејџ страниците 
што ги отвориле на социјалните мрежи како и со учество на базари на кои оствариле мала 
заработувачка. 

Со цел да им помогне во намерата да бидат вклучени и видливи на домашниот пазар на рачни 
изработки, Фондација Фокус, преку проект бара донатори за отворање на Сувенирница во 
градот. Сувенирницата треба да претставува место во кое обучените жени ќе обучуваат и 
креативни млади сограѓанки додека во партнерство со бизнис заедницата и со Општина Велес 
ќе се реализираат неколку нови форми на привлекување на талентирани млади жени како за 
продолжување на традицијата така и за откривање на таленти за уметнички ракотворби. Една 
од можностите за директна помош е и формирање на социјално претпријатие со цел да им се 
помогне на Креативките од Регионалниот креативен центар за поголема промоција и 
продажба на креативните изработки. 

На средбата беше отворена и темата за воспоставување на соработка на „Фокус“ со граѓански 
организации од Република Словенија кои во својата работа применуваат политика на квалитет 
и стандарди за транспарентно и отчетно работење. 

Гостите Флоријанц Лукан и Вишај понудија помош во делот на остварување на контакти со 
граѓански организации од главниот град на Република Словенија, Љубљана. 

 

„Фокус“ и „Алма“ ќе обезбедат медицинска хуманитарна помош за Здравствениот дом и 
болниците во Велес и во Јасеново 

 

Претседателот на француската Асоцијација „Алма“ од Алзас, Република Франција, Жак Шлеф ја 
предводеше делегацијата што ја посети Фондација Фокус овојпат со цел , партнерски, двете 
граѓански организации, да им помогнат на македонските пациенти преку хуманитарна помош 
од Република Франција. Станува збор за донација од специјални медицински фотељи, колички 
и други медицински мебел и предмети, од болница што се реорганизира во Алзас за да бидат 
наменети за пациентите во јавните здравствени установи во Велес и во болницата во Јасеново.  

За таа цел, Фондација Фокус, организираше состаноци на преставниците од Асоцијацијата  
„Алма“ со директорите на јавните здравствени установи кога беше договорено за триесеттина 
дена да бидат подготвени листи со потребни медицински апарати, помагала, опрема  и 
предмети кои се најнеопходни на здравствените установи и што ќе го подигнат квалитетот на 
услугите на пациентите.  На состанокот беше договорено Алма да ги организира потребите од 



транспорт и излез од Република Франција а Фокус од транспорт и влез на хуманитарната 
помош во Република Македонија. Хуманитарната помош во Македонија треба да пристигне во 
месец април 2019 година. 

Преставниците на двете партнерски граѓански организации, исто така, ја искористија можноста 
да разговараат и за подготовка на заеднички проект кој би се однесувал на ревитализација на 
недвижното културно наследство, како во градот Велес така и во руралните средини, за развој 
на руралниот туризам преку сместување на туристи во куќи во Велес и во населените места на 
територијата на општините Велес и Чашка.  

 

Филантропија 

Новогодишна забава и подароци за сиромашни дечиња во Велес 

 

 

Петта година по ред, Ротари клуб „Бели Мугри“ Велес заедно со Фондација Фокус, 
организираше предновогодишна забава за децата од семејства кои живеат во социјален 
ризик. Дваесет и едно дете, час и половина, се забавуваа во игротеката „Парк“. Тие играа, 
пееја и се забавуваа заедно со чичко Тони.Децата ги придружуваа родителите кои не се во 
состојба да им пружат на нивните најмили новогодишни подароци. 

Дечиња најсреќни беа кога во игротеката „ненадејно влезе Дедо Мраз“ и им ги подели 
новогодишните подароци и пакетчиња. На нивната радост и немаше крај. Не пропуштија да се 
фотографираат со Дедо Мраз и со себе да го понесат убавиот спомен што токму за нив го 
овозможи Граѓанското здружение Ротари „Бели Мугри – Велес“. 

 

Фондација за локален развој и демократија Фокус - Велес 
 
Адреса:Солунска бр.2А  
Велес,1400, Македонија 
 
Контакт: 
+389 043 231 583 
 
e-mail:contact@focus.org.mk     
http://www.focus.org.mk  
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