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ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ
ЦМА КРИК

Реализирани активности во 2013
Цел 1- Развивање на младинска работа, поттикнување на младински активизам и
волонтеризам
Јануари 2013
Обуки за градење капацитети и изработка на акционен план
Обуките беа фацилитирани од Матеј Маневски и Милош Ристевски од ЦИД.
Еднодневната обука се одвиваше во младинскиот центар МултиКулти Куманово
Се одржаа 2 еднодневни обуки.
Првата беше на тема градење на капацитети каде учествуваа членовите на
КРИК и членовите на ЏЕФ Македонија.
и присуствуваа сите членови на КРИК.
Втората беше за подготовка на акционен план на КРИК и градење
капацитети на организацијата. Учествуваа сите членови на КРИК.
Февруари 2013
Обука-Креативен маркетинг
Еднодневна обука на тема креативен маркетинг, водена од ЕВС волотер
Мартина Невидианска и ЕВС координатор Викторија Маневска од ЦМД Куманово.
Обуката се одржа во просториите на Универзитетот Гоце Делчев, Факултет
за туризам и бизнис логистика Скопје.
Учесници на обуката беа студенти од факултетот како и студенти од други
Универзитети. Вкупно присуствуваа 40 учесници.
Март 2013
Обука-Менаџирање на проектен циклус
Обуки за менаџирање проектен циклус водени од Матеј Маневски и Милош
Ристевски од ЦИД. Обуките беа наменети за членовите на КРИК со цел
поефективно водење, аплицирање и пишување на проекти. На обуката
присуствуваа сите членови. Линдита Реџепи се приклучи кон тимот на обучувачи и
ја сподели нејзината експертиза и искуство на темата.
Јуни 2013
Формирање на Сојуз на младински работници СМР
На 14-ти јуни 2013 година повеќе од 27 организации кои се занимаваат со
младинска работа основаа “Сојуз на Младински работници”. На основачкото
Собрание присуствуваше Рафаил Додевски, а освен како член на СМР, КРИК
учествува и во Управниот Одбор претставуван од извршниот директор Мила
Карадафова.
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Наредниот два дена во просториите на ЕУ инфо центарот и Агенцијата за
Млади и Спорт во Скопје се одржа првиот “Саем за Младински работници”. КРИК
на овој Саем претстави дел од своите активности и какви видови на младинска
работа нуди. Исто така претставник од КРИК учествуваше во една од работните
групи на саемот.
Јуни 2013
Турнир во мал фудбал на младински организации
КРИК со своја екипа учествуваше на првиот турнир за мал фудбал на
младински организации организиран од Младите Можат. Средствата собрани од
турнирот (партиципацијата за учеството) се донираше во добротворни цели.
Екипата на КРИК играше во полуфиналето и го освои 4-тото место на турнирот.
Септември 2013
Еднодневна обука за креативни начини на финансирање
На 23.09.2013 понеделник во просториите на универзитетот за Туризам и
Менаџмент се одржа еднодневна обука на тема Креативни начини на
финансирање. Работилницата ја водеше Лудо Кеизер од Холандија кој со своето
долгогодишно искуство во реализација на општествени проекти ни го пренесе
своето знаење и експертиза за вин-вин ситуации од која на крајот сите имаме
корист и сите сакаме да ја постигнеме.
Октовмри 2013 – Јуни 2014
Академија за одржливост – ЦИРа
КРИК зеде учество во Академијата за одржливост организирана од ЦИРа.
Академијата се состои од 4 модули на обуки. По завршување на 3тиот модул од
обуките, се започнува со реализирање на активностите од проектот на кој
работевме на обуките со наслов И НИЕ МОЖЕМЕ. Преку fundraising настани се
прибираат средства за потребите на проектот (потребни се 3750 евра), понатака
ЦИРа ги дуплира добиените средствата.
На обуките учествуваа Мила Карадафова и Николина Николовска кои
понатака го координираат и проектот.

Цел 2 - Развивање на комуникациски вештини, поттикнување на критичко
размислување и активно слушање, запознавање со ораторство и јавно говорење.
/

Цел 3. Поголема вклученост на млади кои се исклучени од општеството преку
учество во работилници, настани и обуки.
Март-Јуни 2013
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Пантомима работилници
Креативни работилници- пантомима беа реализирани во ДУЦОР Партение
Зоографски со учениците од училиштето. На работилниците се приклучија и 10
младински работници. Активностите резултираа со театарска претстава во ГЕМ
клубот. На работилниците учествуваа 10 ученици од училиштето како и 10
младински рабтници. Работилниците се одвиваа еднаш неделно. Фацилитатори на
работилнците беа Мила Карадафова и Борика Крушарева со поддршка од актерот
Бојан Кирковски.
Март-Јуни 2013
Обуки за младински работници за работа со млади со помалку можности
Како составен дел на учеството на младинските работници на
работилниците за пантомима беа и обуките за младински работници. Се одржаа
вклупно 3 обуки за младински работилници. На обуките учествуваа 10 младински
работници. Обуките ги водеа Мила Карадафова и Борика Крушарева.

Јуни 2013
Неформална дружба
На 30.06.2013 година Центар за Младински Активизам ЦМА КРИК во
соработка со Здружението за поддршка на лицата со посебни потреби ДИГНИТАС
организираа неформално дружење помеѓу членовите и пријателите на
организациите.
Настанот се одржа во ресторанот ДАРИА и беше поделен во два дела: во првиот
дел посетителите имаа можност да одиграат добра неделна партија табла, шах или
карти. Во вториот дел од ова неформално дружење, сите заинтересирани имаа
можност да бидат дел од Живата Библиотека (Living Library), во која говорници беа
Искра Донева и Ненад Марковиќ, кои говореа за нивните животни искуства, т.е.
како е да се живее со церебрална парализа во Македонија.
Овој настан се организираше со цел организациите преку интеракција да се
запознаат и да поминат квалитетно време заедно.
Август 2013-Јануари 2014
Младинска размена Младите глумат за Европа
Размената се одржа од 07.11.2013 до 16.11.2013 во одморалиштето во
Пониква „Осоговски Конак“. На размената учествуваат 3 држави Италија, Романија
и Македонија. Целната група на размената се млади глуво-неми луѓе.
Финален производ од размената беше театарска претстава направена од
учесниците и беше одржана во ГЕМ клубот.
Проектот го координираа Мила Карадафова, Борика Крушарева и Викторија
Нешковска, а лидер на Македонската група беше Ирена Крстева.
Проектот е финансиран од Европската Унија, преку програмата Млади во
Акција-Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност.
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Цел 4 Поттикнување на свеста за еко – живеење и развивање на општествена
одговорност и активно граѓанство
Март 2013
Еко Креатива
Во текот на месец Март, КРИК реализираше неколку работилници со
учениците од 1-ва и 2-ра година во СУГС Никола Карев.
Програмата "Еко Креатива", се однесуваше на Одржливиот развој и моќта на "3Р".
Во неа учествуваа повеќе од 25 ученици кои на крајот изработија неколку корпи за
селективен отпад. Работилниците беа фацилитирани од Рафаил Додевски и Стефан
Димевски.
СУГС Никола Карев на 6-ти јуни 2013 година го организираше првиот ЕКО
панаѓур каде се претставија сите Еко активности кои биле реализирани во учебната
2012/13.
КРИК на овој саем имаше можност да ја презентира програмата "Еко креатива" и
да го прикаже видеото кое беше направено како финален резултат.
Мај-Декември 2013
ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА
ИСТРАЖУВАЊЕ
ЗА ПОТЕНЦИЈАЛОТ И ПОТРЕБАТА СО АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРАКИ ЗА
ИЗГРАДБА НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ ЗА ПРИРОДЕН ГАС НА ТЕРИТОРИЈА НА
ОПШТИНА ЧАИР
Во периодот мај-декември 2013, ЦМА КРИК изврши истражување за
потребата од гасификација во Општина Чаир. Нарачател на истражувањето е
Топлификација Скопје. Истражувањето беше спроведено од членови на КРИК на
територија на Општина Чаир. Вкупно беа направени 120 анкети на домаќинства и
60 на претпријатија. КРИК изработи анализа на резултати и систематизирање на
податоци од истражувањто за потенцијалот и потребата од изградба на
дистрибутивен систем за природен гас на територија на Општина Чаир. Исто така
беа изработени и препораки и заклучоци од резултатите.
Проектот беше координиран од Мила Карадафова и Викторија Нешковска.
Анкетари во анкетирањето беа Рафаил Додевски, Борика Крушарева, Теодора Дилберова
и Николона Николовска.
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