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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019 

за рабптата на Фпндација за лпкален развпј и демпкратија ФОКУС Велес 
Мисија 
Фпндацијата за лпкален развпј и демпкратија ФОКУС- Велес ги унапредува демпкратијата и 
граданскптп oпщетствп, придпнесува за развпј на спцијалните и екпнпмски прпцеси. Развива и 
ппддржува иницијативи кпи се темелат на дпбрп управуваое и пдгпвпрни градани. 
Вреднпсти и принципи. 
Вреднпстите кпи Фпндацијата ФОКУС пп кпи се ракпвпди вп свпетп рабптеое се: 
• Интегритет на прганизацијата и нејзинптп целпкупнп рабптеое,птшетнпст и 
транспарентнпст, 
• Ппсветенпст на целите, услугите кпн граданите и институциите вп регипнпт вп прпцеспт 
на унапредуваое на демпкратијата и граданскптп ппщтествп, 
• Партиципативнпст на граданите вп градеое на демпкратскп ппщтествп, 
• Тимска рабпта, градеое на пдгпвпрнпст, кпнзистенстнпст и кпмпетентнпст на 
врабптените, 
• Прпфесипналнпст, респектибилнпст и квалитет вп спрпведуваое на прпектните 
активнпсти, 
• Градеое партнерства и спрабптка сп други прагнизации, заради пстваруваое на 
заеднишки цели. 
Сп ппмпщ на искрената и сущтинска ппддрщка на дпнатприте, пред се на Инстуципналнипт 
грант пд прпграмата CIVICA Mobilitas и прпектпт на ФООМ, Фпндацијата свпјата рабпта ја 
темелеще 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. 
Фпндацијата ја ппдпбри взаемната спрабптка сп кпнституентите преку ппдпбрена застапенпст 
вп Одбпрпт сп претставници на младите, на бизнис заедницата и активисти на граданскипт 
сектпр. Истп така ппдпбрена е спрабптката на Фпндацијата сп јавните институции на лпкалнп и 
наципналнп нивп. 
Фпндацијата ја јакнеще сппствената кредибилнпст, какп серипзен и пдгпвпрен шинител преку 
реевидираое и впсппставуваое на нпви внатрещни правила и прпцедури, какп ефикасна, 
транспарентна и птшетна граданска прганизација. Преку ре-евидираое на ппстпјните 
внатрещни правила и прпцедури за рабптеое ќе се впсппстават нпви правила за прпектен 
меначмент и зајакнуваое на шпвешкипт капацитет за прпценка на влијаниетп на Фпндацијата 
вп заедницата. 
ФОКУС целпснп се вклуши вп прпцеспт на пристапуваое на Република 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 беще наспшенп 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. 



  Фпндација Фпкус Велес 

 

Какп невладина и непрпфитна прганизација, наспшена кпн унапредуваое на лпкалната 
демпкратија и развпј, Фпндацијата, ги јакнеще сппствените капацитети, развиваще и 
ппддржуваще иницијативи за дпбрп управуваое, пдгпвпрнп граданствп, пвпзмпжи ппактивнп 
ушествп на граданските прганизации вп ппдпбруваоетп на регулативата и примената на 
најдпбри практики за намалуваое на кпрупцијата и за згплемуваое на ефикаснпста вп јавните 
трпщеоа, утврди прпблеми сп кпи се сппшуваат градани, архитекти, градежни инжинери 
планери и урбанисти вп закпнската ппстапка на дпбиваое на градежна дпзвпла, ппдгптви и 
јавнп прпмпвираще Анализа и рабпти на впсппставуваое на интегриран мпнитпринг врз 
рабптата на ппщтина Велес за издаваое на дпзвпли за градба и за ппставуваое на времени 
пбјекти, влијаеще на згплемуваоетп на свеста кај младите вп Вардарски плански регипн за 
креираое на сппствен став и пдгпвпрнп изјаснуваое сп кпристеое на аргументи и 
ппттикнуваще филантрппски вреднпсти кај граданите. Истп така рабптеще на ппттикнуваое на 
младинскптп ушествп и нивнп прганизираое вп лпкалните заедници. 
Стратегиски цели 
Стратегиска цел 1 : Унапредуваое на вклушенпста на граданите вп прпцесите на пдлушуваое и 
развпј на заедницата преку трите специфишни цели пптпшнп 
1. Идентификуваое на пптреби на градани и нивнп прпцесуираое дп лпкалните власти, 
2. Ппддрщка на иницијативи пд нефпрмални женски групи 
3. Ппддрщка на младите вп изразуваое на свпите ставпви 
Стратегиска цел 2: Мпнитпринг на лпкалната власт за практикуваое на принципи на дпбрп 
управуваое преку две специфишни цели и тпа 
1. Следеое на дпнесуваое на Прпграми и Бучети на ппщтините вп регипнпт 
2. Мпнитпринг на реализација на Прпграми и Бучети на ппщтините вп регипнпт 
Стратегиска цел 3: Развпј на спцијални и екпнпмски прпцеси преку две специфишни цели 
1. Ппттикнуваое и развпј на женскп претприемнищтвп 
2. Градеое на партнерства сп бизнис заедницата 
Стратегиска цел 4: Институципнален развпј преку шетири специфишни цели 
1. Внатрещна репрганизација на Фпндацијата 
2. Дпнесуваое на Стратегиски планпви 
3. Практикуваое на вплпнтерска рабпта 
4. Кпнтинуиранп пбушуваое и успврщуваое на перспналпт 
Реализирани прпекти: 
1. „Мрежа за транспарентнпст, птшетнпст и интегритет вп јавните набавки“ пд прпграмата на ЕУ 
за ппддрщка на прганизациите пд граданскптп ппщтествп вп рамки на Civil Society Facility Action 
2015 – 2019 вп вреднпст пд  18.720ЕУР, какп партнер на Центарпт за градански кпмуникации 
2.„Транспарентна и птшетна ппстапка за градежна дпзвпла“, регрант на Транспарентнпст 
Македпнија вп вреднпст пд 369.000,00 МКД 
3. „Фпкус вп фпкуспт“ пд Прпграмата „Одржливп граданскп ппщтествп, државнп финансираое 
на градански прганизации“ щтп ја спрпведуваат МЦМС, БЦСДН и ЦНВОС вп вреднпст пд 
415.125,00МКД 
4. „Читај и меду редпви“ вп партнерствп сп Метампрфпзис и Еврптинк какп субгрант на 
Прпектпт „Сп критишкп мислеое дп градани сп медиумска умещнпст - КриТинк “ вп вреднпст пд 
6.699 ЕУР 
Ппставените цели Фпндацијата ги реализира низ три прпграмски пбласти: 
А. Прпграма за дпбрп управуваое (владееое) 
Б. Прпграма за развпј на спцијални и екпнпмски прпцеси 
В. Прпграма за млади 
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Фпндација Фпкус вп 2019 гпдина рабптеще сп следната прганизациска структура: 
Оснпваши на Фпндацијата 
1. Веса Шкпртпва 
2. Димше Велев 
3. Убавка Јаневска 
4. М-р Максим Ацевски 
Управен пдбпр 
1. Пеншп Јаневски, претседател 
2. Ленше Здравкин, шлен 
3. Љубица Јаневска, шлен 
4. Д-р Игпр Андреев, шлен 
5. Стефан Каракашанпв, шлен 
Кпмисија за надзпр и кпнтрпла на рабптеоетп на Фпндацијата 
1. М-р Јпнше Димкпв, претседател 
2. дипл.екк. Билјана Саздпва 
3. дипл.екк. Гпрдана Јпвева 
Ракпвпдеое 
• Изврщна директпрка – Убавка Јаневска 
Перспнал 
• Славица Ќушукпва Никплпва – прпектен асистент 
• Даниела Саздпва – административен асистент и прпектен кппрдинатпр 
ДОНАТОРИ И СОРАБОТНИЦИ ВО 2019 ГОДИНА: 
Дпнатпри 
1.. Центар за градански кпмуникации 
2. . Транспарентнпст Македпнија 
6. Mакедпнски центар за медунарпдна спрабптка МЦМС 
7. Фпндација за интернет и ппщтествп Метампрфпзис 
8. Центар за еврппски стратегии Еврптинк 
Членствп 
1. АЛДА – European Association for Local Democracy 
2. НМСМ - Наципнален Младински Спвет на Македпнија 
Партнери – спрабптници 
1. Центар за градански кпмуникации - ЦГК 
2. Банка за храна на Македпнија БХМ 
3. Опщтина Велес 
4. Опщтина Кавадарци 
5. Опщтина Градскп 
6. Опщтина Лпзпвп 
7. Опщтина Чащка 
8. Опщтина Свети Никпле 
9. Центар за екплпщка демпкратија Флпрпзпн 
10. Здружение за развпј на рпмска заедница Сумнал 
11. Фпндација Тиквещки вински пат Кавадарци 
12. КХАМ Делшевп 
13. Аспцијација Алма, Алзас, Дплна Рајна, Р.Франција 
14. Центар за слпбпда – Цивил Скппје 
15. Младински пбразпвен фпрум МОФ 
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16. Фпндација за лпкален развпј на заедницата Штип 
Лпкални прганизации 
1. Друщтвп на рпдители за грижа за здравп ппкпление Велес 
2. ЕД Вила Зпра 
3. ЕГ Грин Пауер 
4. ОО на Црвен крст 
5. Визија – Центар за наушна фантастика на Македпнија 
6. Организација на жени на Опщтина Лпзпвп 
7. Организација на жени пензипнерки на Опщтина Лпзпвп 
8. Организација на жени на Опщтина Велес 
9. Здружение на финансиски рабптници на лпкална сампуправа и јавни претпријатија 
10. Здружение на лица сп дијабетес „Шеќерше – Лплиппп“ Велес 
11. Здружение на лица сп ппсебни пптреби „Надеж“ Градскп 
Приватен сектпр 
1. Бракп 
2. Хптел Гардениа 
3. Рестпран Глприус 
4. ВВ Шатп спппт 
5. ВВ Тиквещ 
6. ВВ Тристп 
7. Малина 99 
8. Ппдпдекпр 
9. Делта прпм 
10. Мптел Македпнија 
11. Кпжувшанка ДОО 
Државни институции 
1. Агенција за ппддрщка и развпј на туризмпт на Македпнија 
Aмбасади 
1. Амбасада на Република Франција вп Република Македпнија 
2. Амбасада на Република Слпвенија вп Република Македпнија 
Медиуми 
1. ТВ Здравкин Велес 
2. КТВ Кавадарци 
3. Радип Гплди Велес 
4. 5фм Радип Велес 
5. Веб сајт Дума.мк 
6. Радип Канал 77 Штип 

7. ТВ 24 Вести 
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  ПРПГРАМА ДПБРП УПРАВУВАОЕ 

ПРПЕКТ: МРЕЖА ЗА ТРАНСПАРЕНТНПСТ, ПТЧЕТНПСТ И ИНТЕГРИТЕТ ВП ЈАВНИТЕ  

                 

Прпектпт вп 2019 гпдина вп рамки на Мрежа за транспарентпст, птшетнпст и интегритет вп 
јавните набавки гп реализираще дел пд истражуваоетп щтп се спрпведуваще за рангираое на 
21 институција (министерства и секретаријати) сппред трите параметри ( транспарентпст, 
птшетнпст и интегритет вп јавните набавки) врз пснпва на вкупнп 31 претхпднп утврден 
параметар.  

Целпсните Анализи за 2019 и 2018 гпдина сепбјавени на веб страницата www.integritet.mk. 

Истп така Фпкус ушествуваще вп презентација на резултатите пд истражуваоетп спрпведенп 
партнерски сп Центарпт за градански кпмуникации - Скппје на псум рабптилници на кпи 
грантистите вп прпектпт ги презентираа резултатите пд нивните истражуваоа кпи ги спрпведпа 
вп рамки на свпите регипни.  

Ппддрщката на суб грантистите вп изгптвуваое на истражуваоата истп така беще задаша на 
Фпкус. 

Прпектпт гп реалзиираше Центарпт за градански кпмуникации, Скппје вп партнерствп сп 
Фпндација за лпкален развпј и демпкратија Фпкус, Велес, а финансиски беше ппддржан пд 
Еврппска Унија. Се реализараше вп перипд пд 01.01.2017 дп 31.12.2019 гпдина. Вкупната 
вреднпст на делпт на Фпкус вп сите три гпдини спгласнп дпгпвпрпт изнесуваше 18 720 евра. 
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  ПРПЕКТ: ТРАНСПАРЕНТНА И ПТЧЕТНА ППСТАПКА ЗА ГРАДЕЖНА ДПЗВПЛА 

    

На Велес му е пптребен нпв Генерален урбанистишки план, бидејќи ппстпешкипт, дпнесен пред 
12 гпдини и 6 гпдини пред првипт Деталнипт урбанистишки план за централнп градскп 
ппдрашје, е сп ппминат рпк. Тпа щтп вп минатптп е срабптенп пбратнп прпппрципналнп 
денеска спздва серипзни прпблеми вп живптпт на граданите вп лпкалната заедница. 
Стратещкипт плански дпкумент ппщтина Велес сеущте гп кпристи иакп спдржи спстпјби кпи 
пдамна не пдгпвараат на фактишката спстпјба на терен. Она щтп е пспбенп важнп при 
дпнесуваоетп на планската дпкументација е планираоетп на развпјпт вп сите свери на 
живптпт, пд изградба на нпви пбјекти преку улици, ппдземна инфраструктура, планираое на 
паркинг прпстпр дп лпкации за идни инвеститпри е кпнстатиранп вп Анализата щтп прпизлезе 
пд щестмесешната реализација на прпектпт : „Транспарентна и птчетна ппстапка за градежна 
дпзвпла“. Публикуваната Анализата  кпја  спдржи впвед , јавнп мислеое на градани, на 
изведуваши и на надзпри, на прпектанти и на урбанисти, на ппщтинската администрација и на 
шленпвите на Кпмисијата за урбанизам на Спветпт на Опщтина Велес заеднп сп ппстигнатите 
резултати беще јавнп прпмпвирана вп Велес. 

   

Публикацијата заеднп сп матрицата за мпнитпринг на издаваое на Одпбрениетп за градба на 
Градпнашалникпт на Опщтина Велес, Аце Кпцевски му ја предаде експертпт пп урбанизам 
Кпстадин Настевски, кпј  заеднп сп тимпт на Фпкус гп впдеа прпцеспт на идентификуваое 
прпблеми, жещки тпшки и мпжна кпрупција вп Велес. 

На прпмптивнипт настан беще презентирана и истражувашката приказна сп два актуелни 
прпблеми на Велещани, несппрени дивпградби на Рамина и деценскп пдплгпвлекуванипт 
слушај на не издаваое на Одпбрение за надградба вп делпвнипт кпмплекс спрпти Младински 
парк. Неа ја ппдгптви нпвинарпт Стпилкп Андреевски сп ппмпщ на тимпт на Фпндација Фпкус, 
Убавка Јаневска, Даниела Саздпва и Димше Велев. 
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Прпектпт беше финансиски ппддржан пд ЕУ какп субгрант дпделен пд „Транспарентнпст 
Македпнија“ вп рамките на прпектпт „Граданските прганизации и медиуми прптив 
кпрупцијата – Кпалиција за нулта тплеранција“. 

 

ПРПЕКТ: „Е-БАЗА  НА  ДПБРП СПАКУВАНИ ППДАТПЦИ ЗА СПЦИЈАЛНП РАНЛИВИ КАТЕГПРИИ“ 

 

Tеренскп мапираое на пптенцијални градани на кпи им е неппхпдна ппмпщ щтп ќе им 
гарантира надминуваое на спстпјбата на спцијален ризик вп кпја дел пд нив западнале, не пп 
свпја вина, заппшнаа да спрпвуваат вп Опщтина Велес преку мапираое пд партнерски прпект 
граданските прганизации „Хаус пд хпуп - Ленше Здравкин“  и Фпндација „Фпкус“ 

Сп мапираоетп заппшна прпектпт за прпверка на списпците сп евидентрани семејства кпи 
западнале вп спцијален ризик щтп ги ппседува  „Хаус пд хпуп - Ленше Здравкин“ низ гпдините 
на свпјата дпсегащна рабпта. Теренски се евидентираа и нпви слушаи. 
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Нпвата евиденција на градани вп спцијален ризик псвен вп градпт Велес, каде живеат 
македпнскп, турскп и рпмскп население, ќе ги ппфати и двете населени места Бузалкпвп, сп 
жители пд албанската и Гпрнп Орзари, сп жители пд бпщоашката заедница. 

Сите ппдатпци щтп се спбрани на терен ќе се ажурираат вп Е-базата на „Фпкус“ и на „Хаус пф 
хпуп – Ленше Здравкин“.  Евиденцијата е планиранп да спдржи ппдатпци на најмалку 200 
градани и семејства на Велес и населените места Бузалкпвп и Гпрнп Оризари. 

 

Прпектпт „Е-базата“ ќе прпдплжи да се реализира и вп 2020 гпдина. Дпкплку ппстпи интерес  Е-
базата ќе ја дпбијат, истп така, Центарпт за спцјални рабпти вп Велес и ппщтината. Таа  ќе биде 
ппдгптвена вп електрпнска фпрма (Access). 

При ппдгптпвката ќе бидат кпристени инпвативни пристапи кпи гарантираат тпшнпст и 
транспарентнпст на ппдатпците. Базата   псвен за пптребите на граданските прганизации и 
институциите кпи имаат директна пптреба, нема јавнп да биде пбјавена, щтп знаши дека ќе се 
гарантира пснпвнптп шпвекпвп правп за защтита на лишни ппдатпци на сите евидентирани 
градани.  

Прпектпт  дппплнителнп ќе ги зајакне капацитетите на двете градански прганизации за 
кпмуникација и спрабптка сп сите засегнати страни и пспбенп сп пптенцијалните кприсници, сп 
лпкалните бизниси, сп ппщтинските и нацпнални власти, други градански прганизации и 
граданите за унапредуваое на банкарствптп сп храна. 
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ПРПГРАМА ИНСТИТУЦИПНАЛЕН РАЗВПЈ 

 

ПРПЕКТ: ФПКУС вп ФПКУСПТ 

 

 

 

 

Пп дванаесет месеци пд реализацијата на прпектпт „Фпкус вп фпкуспт“ пснпвашите, шленпвите 

на Одбпрпт, на Кпмисијата за надзпр над финансискптп рабптеое, врабптените и вплпнтерите 

на Фпндација Фпкус, сите вклушени вп прпцеспт на ппдгптпвка и креираое на 12 нпви 

дпкументи Фпндација Фпкус, на 26 јуни 2019 гпдина, ги усвпија креиранипт Систем за 

управуваое сп квалитет на Фпндација Фпкус базиран на НВО стандардпт впведен пд ЦНВОС и 

SIQ Љубљана, Република Слпвенија. Негпвата ппдгптпвка следеще пп интензивна рабпта на 

Управнипт пдбпр, Кпмисијата за надзпр над финансискптп рабптеое, врабптените и 

вплпнтерите кпи сппред струшната ппдгптпвка рабптеа вп групи и пп студиската ппсета на 

Изврщната директпрка Убавка Јаневска и експертката Јадранка Стефкпва на три градански 

прганизации вп Љубљана, Република Слпвенија. 
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Двпдневната ппсета на рабптнипт тим на Фпндација Фпкус на Љубљана и пстварените рабптни 

средби сп претставници на градански прганизации кпи дплгпрпшнп вп свпјата рабпта 

практикуваат дпбри практики, птшетнпст и транспарентнпст базирани на стандарди и 

прпцедури какп резултат ги даде  следниве најзнашајни преппраки: 
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- Прпцеспт на сертификација не е најважнипт аспект на стандардпт бидејќи тпј се впведува за 

пптребите на самата прганизација и исклушивп е наспшен кпн кпнтинуиранп ппдпбруваое на 

нејзините капацитети. 

- Стандардпт PQASSO е прескап и за слпвенешките и за македпнските градански прганизации 

кпи тещкп пбезбедуваат средства за негпва имплементација и пддржуваое. 

- Слпвенија распплага сп стандард специјализиран за невладинипт сектпр. Истипт е резултат на 

над 10 гпдини искуствп и рабпта на CNVOS и SIQ. 

Овпј стандард е преппрашлив и за Фпндацијата Фпкус затпа щтп вп целпст е прилагпден кпн 

пптребите на граданскипт сектпр, не е скап (шини максимум 600 евра) и реалнп мпже да се 

имплементира за кратпк временски перипд, сп ппддрщка на CNVOS и SIQ. 

- Фпндацијата Фпкус треба да рабпти на свпјпт прпфил и специфишните теми врз шија пснпва ќе 

ги креира идните краткпрпшни и дплгпрпшни стратегии и планпви и да ги следи наципналните, 

нп и стратегиите на ЕУ. 

- Организацијата треба да израбпти прганпграм, пплитика на квалитет и прпцедури кпи не 

треба да ги има вп гплем брпј, нп треба да прпизлегуваат пд нашинпт на рабпта,вп кпмбинација 

сп закпнската регулатива и бараоата на стандардпт. 

- Оспбенп е важнп вп прпцеспт на стандардизација да се пренесат дпбрите практики и да се 

вклушат щтп е мпжнп ппвеќе градански прганизации вп Вардарскипт плански регипн сп щтп ќе 

се придпнесе за јакнеое на капацитетите вп прпцеспт на еврпинтеграции. 

- Граданските прганизации, вклушителнп фпндацијата Фпкус треба да ппсветат пспбенп 

внимание на планираоетп, финансиската транспарентнпст и прпценката на влијаниетп вп 

заедницата (ппщтествптп). 

- Секпја граданска прганизација треба дпбрп да ги анализира сппствените капацитети и 

слабпсти сп цел ппуспещнп да гп спрпведе прпцеспт на впведуваое на стандардите за 

квалитет. 

- Преппрака е сите прпцедури да прпизлегуваат пд специфишните пптреби на прганизацијата за 

ефективнпст и ефикаснпст вп рабптата щтп краткпрпшнп, а пспбенп дплгпрпшнп се пдразува 

ппзитивнп на нејзинптп влијание вп заедницатаницата.  

- Вп нареднипт перипд, вп спрабптка сп градански прганизации пд Република Слпвенија треба 

да се рабпти на заеднишки активнпсти и прпекти и на планпт на дпстигнуваоетп на стандардите 

за квалитет и на планпт на реализација на прпекти вп интерес на граданите. 
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Така Фпндацијата дпби : Пплитиката за квалитет , Прганизациската структура на фпндацијата , 

Прирачникпт за квалитет, Прирачникпт за управуваое сп финансии ( вп најгплем дел 

превземен какп дпбра практика на Центарпт за градански кпмуникации и прилагптен на 

пптребите на Фпкус), Ппстапката за управуваое сп дпкументирани инфпрмаци, Ппстапката за 

стратешкп планираое, Ппстапката за внатрешна и надвпрешна кпмуникација, Ппстапката за 

пбука, Ппстапката за управуваое сп инфраструктура, Ппстапката за врабптуваое, Ппстапката 

за управуваое сп прпекти и Записпт за следеое на закпни.  

Усвпјуваоетп на дпкументите гп пзнашија и крајпт на реализацијата на прпектпт сп щтп заппшна 

и ппстапката на нивнп имплементираое вп рабптата на Фпкус. Оспбенп знашајнп е щтп 

Фпндацијата дпби ППЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ. 

    

На два тренинзи изврщната директпрка на фпндацијата ги сппдели искуствата и ппдгптвените 

дпкументи сп преставнишки на ЕД„Вила Зпра“ и Организација на жени на Опщтина Велес кпи 

имаат дплгпгпдищнп искуствп вп рабпта вп градански сектпр. Тие  ппкажаа гплем интерес за 

Прирачникпт за квалитет и гп пценија какп квалитетен дпкумент щтп треба да гп има секпја 

граданска прганизација кпја цели кпн дплгпрпшен развпј граден на принципите транспаретнпст, 

птшетнпст, пдгпвпрнпст, прпфесипналнпст, дпстапнпст и птвпренпст за спрабптка. 
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ПРПГРАМА ЗА МЛАДИ 

ПРПЕКТ; „Читај и меду редпви“ 

 

Пп щестмесешнп реализираое на прпектни активнпсти, Фпндација за лпкален развпј и 

демпкратија Фпкус Велес гп финищираще прпектпт „Читај и меду редпви“. Пред стптина 

ушеници пд Гимназиите вп Велес и вп Кавадарци, прпфеспри, директпри, претставници на 

Градански здруженија и дпнатприте, тимпт на Фпкус ги презентираще ппстигнатите резултати 

пд прпектпт. 

 

Фпндација Фпкус ја испплни целта, ппмпгна да се згплеми свеста кај младите вп Вардарскипт 

регипн за медиумска писменпст и критишки став. Над 80 ушеници, вп изминатите щест месеци, 

се едуцираа за тпа щтп е вистинита а щтп лпажна вест. Се заппзнаа сп прпцеспт на  
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нпвинарската рабпта, излегпа на терен, снимаа, фптпграфираа, пищуваа и станаа дел пд 

гплемптп друщтвп на градански нпвинари. Се интересираа за теми блиски на нивната впзраст, 

нп ппкажаа интерес и за секпјдневните прпблеми сп кпи се сппшуваат нивните спградани, 

ппсакаа щтп ппскпрп ппзитивни прпмени за сите. 

 

Нивните прилпзи пд кпи 8 видеп и 8 за пн лајн медиум беа презентирани пред присутните и 

предизвикаа гплемп внимание и ппфалби. Дебатираа на тема „Читај ја вистината-пттргни се пд 

лагата“. 
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Ушениците ушесници вп прпектпт дпбија и флаери сп преппраки да внимаваат и да прпверуваат 

щтп шитаат и каде шитаат какви билп инфпрмации и да не дпзвплуваат да бидат 

изманипулирани. Глаерпт спдржи и дел пд ппраките на ппддржувашите на Фпкус вп нејзината 

цел за щтп ппгплем брпј на медиумски писмени градани сп критишки став. Тпа се: нпвинарпт и 

претседател на Здружениетп на нпвинари на Македпнија - Младен Чадикпвски, нпвинарпт и 

член на Спветпт за етика вп медиумите вп Македпнија – Мирче Адамчевски и нпвинарпт и 

претседател на Платфпрмата за истражувачкп нпвинарствп – ПИНА – Кристина Пзимец. 

 

МЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА 

ХУМАНИТАРНА ППМПШ ПД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ЗА ВЕЛЕШКИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

       

 

Какп резултат на еднпгпдищната интезивна спрабптка на Фпндација „Фпкус“ и Аспцијацијата 
„Алзас –Македпнија“ вп 2019 гпдина се реализираще првата хуманитарна ппмпщ пд граданите 
на Република Франција за граданите на Република Македпнија.  
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Пп некплкумесешната интензивна ппдгптпвка на акцијата за ппмпщ вп медицински мебел, 
апарати и ппмагала за велещките јавни здравствени устанпви ,Фпндација Фпкус вп партнерствп 
сп ЗГ „Хаус пф хпуп - Ленше Здравкин“ пд Република Македпнија  и Аспцијацијата „Алзас –
Македпнија“ вп партнерствп сп хуманитарната прганизација „Надеж на Ориентпт“ пд Лпрен, 
Република Франција, вп Велес на 11 април 2019 гпдина ја внеспа првата хуманитарната ппмпщ.  

 

    

 

Хуманитарната ппмпщ беще наменета за јавните здравствени устанпви: Здравствен дпм Велес, 
Бплница за белпдрпбни забплуваоа „Јасенпвп“ вп ппщтина Чащка какп и за  Клинишки центар 
вп Скппје. 
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Ппкпнкретнп дпнацијата, вредна 20 илјади евра, се спстпи вп кплишки за лица сп пгранишена 
мпбилнпст, ппмагала за движеое, бплнишка ппрема, масишки, антидекубитни дущеци какп и 
кпмпјутерска ппрема щтп двете градански прганизации пд Франција ја дпнираа вп 
Здравственипт дпм вп Велес.  

 

Примп предаваоетп на дпнацијата на 12 април заппшна вп Здравственпт дпм вп Велес и 
прпдплжи вп Бплницата за белпдрпбни забплуваоа вп Јасенпвп, каде присуствуваще и 
Градпнашалникпт на Чащка, Гпран Стпјанпвски. 

      

На примппредаваоетп на дпнацијата вп Клинишки центар вп Скппје присуствуваще и Негпвата 
Екселенција Амбасадпрпт на Франција вп земјава Кристијан Тимпние кпj медудругптп ги 
ппттикна граданските прганизации, партнери вп реализацијата на хуманитарната ппмпщ, на 
ущте ппгплема медусебна спрабптка. 
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Фпндација „Фпкус“, ЗГ „Хаус пф хпуп - Ленше Здравкин“, Аспцијацијата „Алзас –Македпнија“ и 
хуманитарната прганизација „Надеж на Ориентпт“ пд Лпрен, Република Франција разгпвараа и 
за прпдплжуваое на спрабптката преку кпнкретни активнпсти щтп мпжат да ги превземат веќе 
наредната гпдина. 

 

  ФИЛАНТРППИЈА 

ТРАДИЦИПНАЛНА АКТИВНПСТ:  „Забава сп Дедп Мраз вп игрптека“ 

     

И вп 2019 гпдина прпдплжи традиципналната спрабптка на Фпндација „Фпкус“ и  Рптари „Клуб 

Бели Мугри“ пд Велес кпи пп ппвпд нпвпгпдищните и бпжиќни празници прганизираат 

активнпста „Забава сп Дедп Мраз вп игрптека“. Вп 2019 гпдина пп щести пат на забавата 

ушествуваа 21 дешиоа пд семејства вп спцијален ризик, на  неврабптени рпдители и сампхрани  
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рпдители пд Велес и населени места вп ппщтината.   

     

Децата два шаса се забавуваа и другаруваа дпдека нивните мајки имаа време за кафе средба. 

Забавата кулминира сп дпагаоетп на Дедп Мраз и трае два шаса кпга се делат нпвпгпдищни 

пакетшиоа и играшки на децата шии семејства не мпжат да им пвпзмпжат пд екпнпмски 

пришини. 

 

Фпндација за лпкален развпј и демпкратија Фпкус - Велес  

Адреса:Сплунска бр.2А  

Велес,1400, Македпнија  

Кпнтакт: +389 043 231 583  

e-mail:contact@focus.org.mk 

 http://www.focus.org.mk 

 

 

 

 

 

 

 


