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ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК 

Реализирани активности во 2014 
 

Во 2014 година, Крик ги вложи своите капацитети кон процесот на препознавање и 
професионализирање на младинската работа во Македонија преку директно 
вклучување во активностите на Сојузот за младинска работа. Организиравме 
долгорочна програма за младински работници со цел да обучиме млади луѓе да 
практикуваат младинска работа. Реализиравме голем број на активности каде беа 
вклучени лица со помалку можности и имаа за цел инклузија на целната група во 
вон школски активности како и подигнување на свеста кај пошироката јавност за 
секојневниот живот на истите. Бројот на членови и директни корисници оваа 
година се зголеми. Во активностите преку учество на настани, работилници и 
семинари директно вклучивме повеќе од 300 млади луѓе. Оваа 2014 работевме на 
остварување на целита за развивање на младинска работа и инклузија на лица со 
помалку можности. Организиравме и кампања за прибирање на средства од 
индивидуалци и бизнис секторот. 2014 беше година каде ги изградивме нашите 
капацитети и ги подобривме програмите и активностите кои ги нудиме за лицата 
со помалку можности преку работа во мешани групи (лица со помалку можности и 
лица со типичен развој) како и вклучување на нова целна група-лица со Даун 
синдром. 
 
Учество во Национални мрежи и локално вмрежување. 
Во 2014 година Крик активно продолжи да работи на процесот на признавање на 
младинската работа во Македонија како член на Сојуз за младинска работа. 
 

o Сојуз на младинска работа  
 
Крик се приклучи кон формирање на Сојузот за младинска работа во 2013 и 
активно придонесе кон работењето на Сојузот во 2014 со претставник во Управен 
одбор Мила Карадафова, која во октомври 2014 стана и Претседател на истиот. 
СМР работи на процесот на препознавање и признавање на младинска работа во 
Македонија во соработка со Агенција за млади и спорт и ОБСЕ Мисијата во Скопје.  
Во текот на 2014 година се реализирани 5 интерни дискусии во 4 градови во 
Македонија со цел анализирање на драфт документот за младинска работа.  
 

o Локален младински совет при Општина Центар 
 
Во септември 2014 Крик се приклучи кон Иницијативниот одбор за формирање на 
локален младински совет во Општина Центар преку член на одборот-Ирена 
Крстева. Иницијативата е дел од ИПА проектот на Младински образовен форум 
МОФ и Центар за меѓукултурен дијалог ЦИД каде активно работат на процесите за 
формирање на локални младински совети во 12 оштини во Македонија. Одборот 
заедно со Општина Центар заедно работи на изноѓање на најдобриот начин како 
ова тело ќе функционира во рамки на општината за вклучување на истиот за 
прашања кои ги засегаат младите во Општина Центар.  
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Во 2014 година остваривме соработка со голем број на организации и институции. 
 
Организации со кои соработувавме во 2014 година: 
 
Трисомија 21 (организација која работи со лица со Даун синдром) Скопје; 
Национален младински совет на Македонија НМСМ; 
Центар за меѓукултурен дијалог ЦИД, Куманово; 
Здружение на граѓани Креактив, Кавадарци; 
Здружение на студенти со попреченост; 
Младински образовен форум МОФ. 
 
Институции со кои сме соработувале во 2014 година: 
 
Комисија за заштита од дискриминација; 
Агенција за млади и спорт. 
 
Образовни институции со кои соработувавме во 2014 година: 
 
ООУ Наум Охридски, с. Црешево; 
ООУ Блаже Конески, Општина Аеродром; 
ДУЦОР Партение Зоографски, Национално школо за глувонеми; 
СУГС Браќа Миладиновци, Драчево; 
Димитар Влахов, Национално школо за слепи; 
Педагошки факултет Наум Охридски при Универзитетот Кирил и Методиј, Скопје; 
Факултет за психологија при Универзитетот Кирил и Методиј, Скопје; 
Институт за социјална работа и социјална политика при Универзитетот Кирил и 
Методиј, Скопје. 
 
Донатори (финансиски средства и in kind) 
 
Национална програма за развој на Обединетите нации УНДП; 
Центар за институционален развој ЦИРа; 
Витаминка; 
Универзална сала. 
 
2014 активно се работеше на видливост на Крик како организација и зголемување 
на активностите наменети за лицата со помалку можности. Членовите на 
Генералното собрание кое се одржа на 27.12.2014 во канцелариите на Крик во 
Скопје смета дека целосно се исполнети целите кои се зацртаа во 2013 за 
наредната 2014. 
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Ова се активностите кои се реализирани во 2014. 
 
Цел 1- Развивање на младинска работа, поттикнување на младински активизам и 
волонтеризам 

o Март 2014 
Европска недела за денот против расизам 
 
Крик се приклучи кон глобалната акција за борба против расизам организирана од  
United for Intercultural Action кои се Европска мрежа против национализам, 
расизам, фашизам и поддршка на избеглици и мигранти. За таа цел, активистите на 
Крик организираа флеш моб во центарот на Скопје со цел да го прославиме 21 
март, денот против расизам каде учествуваа млади луѓе на возраст 15-25 години. 
Од флеш мобот направивме видео кое го промовиравме на забава заедно со 
Трисомија 21. На овој начин ги обележивме и денот на лицата со Даун синдром и 
денот против расизам.  
 

o Март-Декември 2014  
Долгорочна програма за младински работници 
 
Крик заедно со Креактив организираа долгорочна програма за младински 
работници во период Март-Декември. Програмата се одвиваше во 2 модула: обуки 
наменети за учесниците и реализација на нивни програми во разни институции во 
Скопје. Програмата е наменета за млади лица 18-25 години, а крајните корисници 
на истата се млади лица со помалку можности (учесниците на нивните 
работилници). Програмата беше независно организирана од Крик и Креактив со 
учество на учесниците во програмата од 500 МКД кои беа искористени за 
реализација на обуките. На обуките учествуваа 17 учесници, а беа реализирани 3 
програми водени од 6 младински работници.  
 
1. Обуки за младински работници 
 
Обуките беа организирани со цел учесниците да се здобијат со знаење и вештини 
како да работат со млади со помалку можности. За таа цел се реализираа 8 обуки 
од различни обучувачи/експерти во полето. Обуките се реализираа во период 
Март-Мај преку викендите. На обуките учествуваа 17 учесници.  
 
Темите кои се опфатија со обуките се следниве: 
 
-Основи на младинска работа-Мила Карадафова и Ирена Крстева од Центар за 
младински активизам Крик; 
-Работа со индивидуалци и работа со групи-Драган Маркоски од Креактив; 
-Комуникација-Стефан Маневски од Центар за меѓукултурен дијалог; 
-Менаџирање на конфликти и посредување- Мила Карадафова и Ирена Крстева од 
Центар за младински активизам Крик; 
-Street based youth work-Daniel John Carter; 
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-Релевантни чинители во младинска работа-Национален младински совет на 
Македонија НМСМ Иван Јованов, Сојуз за младинска работа-Драган Атанасов, 
Факултет за лидерство и младинска работа при Штуловиот Универзитет-Драган 
Маркоски.  
 
2. Реализација на работилници во 3 институции 
Младинските работници реализираа работилници за млади во разни институции 
во период Октомври и Ноември. 3 пара на младински работници (6 фацилитатори) 
реализираа 3 програми. 
 
Програма 1. Намалување на насилство помеѓу млади. 
Фацилитатори: Елена Здравеска и Рената Китаноска. 
Работилниците се одвиваа во ООУ Наум Охридски во с. Црешево и учествуваа 20 
млади на возраст од 14 години. Работилниците се одвиваа 1 неделно и вклупно се 
реализираа 8 работилници.  
 
Програма 2. Надминување на стереотипи и предрасуди помеѓу учениците. 
Фацилитатори: Ирена Крстева и Теа Дуза 
Работилниците се одвиваа во ООУ Блаже Конески во општина Аеродром и 
учествуваа 20 млади на возраст од 14 години. Работилниците се одвиваа 1 неделно 
и вклупно се реализираа 8 работилници.  
 
Програма 3. Поттикнување на интерактивно учење, развивање на креативност, 
поттикнување на работни навики и развивање на когнитивни капацитети кај лицата 
со Даун синдром. 
Фацилитатори: Александар Матовски и Татјана Манојловска 
Работилниците се одвиваа во просториите на педагошки факултет и учестуваа 20 
млади (10 лица со Даун синдром и 10 лица со типичен развој) на возраст од 15-25 
години. Работилниците се одвиваа 1 неделно и вклупно се реализираа 8 
работилници.  
 
По завршување на работилниците на 01.12.2014 се организираше финална забава 
каде се доделуваа сертификати на учесниците на обуките.  
 
Со активностите на програмата се обучија 17 млади луѓе да практикуваат 
младинска работа со лица со помалку можности. Понатака, преку реализација на 
работилниците директно беа вклучени 60 млади луѓе.  
Програмата беше успешно спроведена и имаше опфат на 77 млади луѓе кои беа 
директно вклучени во активностите.  
 

o Октомври-Декември 2014 
Граѓанско образование на млади – Национален младински совет на Македонија 
НМСМ 
 
НМСМ реализираше проект со цел зајакнување на капацитетите на младите за 
граѓанското образование и демократските принципи. За таа цел разви база на 
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обучувачи составена од 30 обучувачи од Македонија. Мила Карадафова е дел од 
базата на обучувачи. Во перидот од октомври до декември беа реализирани 2 
обуки кои произлегоа со 2 различни иницијативи како финален производ. 
 
Обуката за лица со типичен развој и лица со Даун синдром произлезе со 
иницијатива каде учесниците на обуката вршеа работилници во факултети и 
средни училишта со цел да ги запознаат младите со секојдневниот живот на лицата 
со Даун синдром со цел вклучување на истите во секојдневни активности. 
 
Работилници беа спроведени во: 
17.10.2014 Институт за психологија  
Фацилитатори: Елена Здравеска, Александар Матовски, Лидија и Кико Стојанови; 
28.10.2014 Институт за социјална работа и политика Скопје 
Фацилитатори: Елена Здравеска и Александар Матовски; 
07.11.2014 Педагошки факултет 
Фацилитатори: Елена Здравеска и Александар Матовски; 
26.11.2014 СУГС Браќа Миладиновци – Драчево 
Фацилитатори: Марија Блажевска и Александра Тасева. 
 
Обуката наменета за лица со типичен развој и лица со оштетен говор и слух 
произлезе со иницијатива за изработка на видео кое ќе биде туторијал за 
гестовниот јазик. Видеото беше снимено со учесниците и промовирано на 
финалната забава на Крик.  
 
 
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. 

 
o Март-Јуни 2014 

Мини караван И ние можеме 
 
Во периодот од месец март до месец јуни Крик организираше низа активности кои 
имаа за цел вклучување на млади лица со оштетен говор и слух во вон школски 
активности и прибирање средства за продолжување на активностите. Ова е првата 
кампања за прибирање средства која Крик ја организира. Активностите беа дел од 
Академијата за одржливост организирана од Цира. Целта беше да се соберат 3750 
ЕУР од индивидулци и бизнис секторот. За организација на активностите беше 
префрлен технички грант во висина од 300 ЕУР.  
Активностите кои се реализираа се следниве: 
 
Мини караван во 3 градови во Македонија. 
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05.04.2014 Куманово-беше организирана театарска претстава каде актери беа 
учениците од Националното школо за глуви Партение Зоографски. Гостите на 
настанот плаќаа карта по симболична цена од 50 МКД. На настано исто така имаше 
и лотарија каде се продаваа лозови по симболична цена од 20 МКД. По 
завршувањето на активностите, настанот беше затворен со настап на локален бенд 
од Куманово. Вкупната собрана сума од настанот е 6544 МКД. 
 
15.05.2014 Кавадарци- членовите на Креактив помогнаа во организација на настан 
кој се случи во Кавадарци. Во Домот на културата Иван Мазов Климе беше 
одиграна театарска претстава од театарот од Дом на култура Мирка Гинова кои ја 
одиграа претставата Жена ми се вика Борис. Се продаваа влезници по симболична 
цена од 50 МКД. На настанот се собраа вкупно 6500 МКД. 
 
18.05.2014 Скопје-Мини караванот го затворивме со финалниот настан во Скопје-
театарска претстава во малата сала при Универзалната сала. На претставата се 
продаваа влезници по цена од 100 МКД. На настанот се собраа вкупно 4500 МКД.  
 
Започнавме и он лајн кампања на веб сајтот indiegogo.com и собравме 70 долари. 
Во текот на овие месеци ги вложивме сите капацитети на Крик со цел да собереме 
средства за да ги продолжиме активностите со целната група. 
Вкупно беа собрани 22800 МКД. Цира ги дуплираше средствата и организиравме 
разни активности за со цел подигнување на свеста кај пошироката јавност за 
лицата со помалку можности. 
 

o Јуни 2014 
Жива Библиотека 07.06.2014 

КРИК заедно со Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) 
организираше Жива библиотека во склоп на Скопје стрит фестивалот. На настанот 
имавме книги со разни наслови и содржини: млад човек кој има Даунов синдром – 
Александар Матовски, мајка на човек кој има Даунов синдром – Снежана 
Матовска, млад човек кој ја добил битката со ракот – Бојан Ристовски. Присутните 
имаа можност да прочитаат и за тоа како е кога ќе ја одбереш готиката за 
субкултура и кои се предизвиците со кои овие луѓе се среќаваат – Џенк Ејуп, како и 
за користењето на гестовниот јазик – Џенгис Мемедоски како и повеќе за 
младинската мобилност – Кристијан Никодиновски.  

На овој настан присуствуваа лица од различен карактер кои имаа можност 
да се запознаат со дел од животите и искуствата на лицата кои беа книги. 

Додека траеше настанот, ја промовиравме и кампањата на Обединетите 
нации Мојот свет http://vote.myworld2015.org/ и успеавме да добиеме над 100 
пополнети анкети. 
 

o Семинар за основи на човекови права 27-29.06.2014 
 

ЦМА КРИК заедно со Програмата за развој на Обединетите Нации и 
организираше семинар на тема човекови права кој се реализираше од 27-

mailto:infokrikcenter@gmail.com


  

                                                               Center for youth Activism KRIK 

Центар за младински активизам КРИК 

 

 

Venijamin Macukoski 21  infokrikcenter@gmail.com 

Republic of Macedonia 1000 Skopje  T. 389 70 356 216 

 

7 

29.06.2014 во Охрид. На семинарот учествуваа 3 различни целни групи: глувонеми 
млади луѓе од ДУЦОР Партение Зоографски, млади лица кои имаат Даунов 
синдром кои ни доагаат од организацијата Трисомија 21 и млади лица со типичен 
развој. Работилниците имаа за цел да го поттикнат размислувањето кај младите 
луѓе за нивните човекови права, како и прекршување и уживање на истите. 
Споделивме искуства за секојдневниот живот на лицата со помалку можности во 
однос на човековите права. Се запознавме со 3те генерации на човековите права. 
За крај сакавме да ги прашаме останати кое е нивното размислување на темата. Ги 
интервјуиравме оние кои ги најдовме низ улиците на Охрид и сето тоа го 
снимивме.  

Како обучувачи на семинарот се појавија: Мила Карадафова, Викторија 
Нешковска, Ирена Крстева и Марија Матовска. 

Семинарот беше финансиран од Програмата за развој на Обединетите 
Нации (UNDP). 
 

o Октомври - Ноември 2014 
Месец на инклузија 
 
 Октомври беше месец за подигање на свеста кај пошироката јавност за 
лицата кои имаат Даунов синдром. За таа цел, со нашите пријатели од Trisomija 21 - 
Skopje решивме да организираме низа активности и заедно да го прославиме 
месецот, а воедно и да работиме на инклузија и интеграција на овие лица во 
секојдневниот живот.  Исто така, решивме да си го продолжиме месецот, така да 
активностите траеа до крај на месец ноември. Целната група ни беа лицата со 
Даунов синдром, млади глуво-неми лица, лица со оштетен вид, лица со физичка 
попреченост и лица со типичен развој. 
Координатори на овој проект беа Мила Карадафова и Ирена Крстева. 
 
Проектот е финансиран делумно од прибирање финансиски средства од 
индивидуалци, Центар за институционален развој ЦИРа Center for Institutional 
development - CIRa, а е поддржан од Vitaminka и танчерското студио Dancers United 
кои ни помогнаа за кореографијата за флеш мобот. 
 
Настан 1-неформална средба во Дамар 19.10.2014 
  
Средбата се реализираше на приципот World café т.е. беа поставени 6 различни 
маси на кои домаќини беа претставници од целните групи споменати погоре. На 
секоја маса имаше ливчиња на кои беа напишани теми за разговор. Домаќините 
им ги објаснуваа темите, а гостите одбираа тема за дискусија. Темите беа од 
секојдневниот живот, со тоа што не го потенциравме фактот дека сме различни. 
Идејата беше да се разбере дека без разлика што сме различни ги правиме истите 
работи и не интересираат слични нешта. Понатака, гостите продолжуваа кон друга 
маса.  
Средбата беше од неформален карактер а беа поканети гости од разновиден 
карактер. 
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Настан 2-Флеш моб во Сити мол Скопје 24.10.2014 
 
Лицата со Даунов синдром веќе 6 месеци вежбаат различни танци во танцувачко 
студио Dancers United. Нашата драга пријателка Сара Кочан, ги спои лицата кои 
имаат Даунов синдром и млади лица со типичен развој од ОУ Блаже Конески и ОУ 
Наум Охридски и СИТЕ ЗАЕДНО извежбаа прекрасна кореографија. Флеш мобот се 
реализираше во Сити мол во Скопје на 24 октомври.  
 
Настан 3-трибина на тема Вклучување на лица со помалку можности во високото 
образование 13.11.2014 
 
Се организираше трибина на тема Вклучување на лица со помалку можности во 
високото образование. Како говорници на трибината имаше различен тип на луѓе 
кои се директно вклучени во образовните процеси. На трибината беа поканети 
гости од разновиден карактер.  
 
Говорници на трибината беа: 
Душко Миновски- Комисија за заштита од дискриминација 
Државен советник во Министерството за труд и социјална политика; 
Марија Михајловска- Агенција за млади и спорт 
Активист и волонтер за зелена Македонија 
Координатор на комисијата за антидискриминација при МОДОМ 
Проф. Др. Розалина Попова – Факултет за педагогија при Универзитетот Кирил и 
Методиј. 
  
Лица со помалку можности: 
Џенгис Мемедоски-Студент на педагошки факултет, лице со оштетен слух; 
Александар Матоски-студент на педагошки факултет, лице со Даунов синдром; 
Ема Ананиевска-поранешен студент на факултетот за музичка академија, лице со 
оштетен вид; 
Даниела Стојановска- Здружение на студенти со попреченост. 
 
Настан 4– забава 01.12.2014 
 
За крај организиравме голема забава по повод затворање на месецот на инклузија 
но отворање на многу други можности. Забавата се организираше во Road House. 
Поканети на забавата беа сите кои досега беа вклучени во активностите како и 
лични пријатели, членови на организации, семејства и слично. На забавата се 
делеа сертификати на учесниците на работилниците од програмата за младински 
работници и на учесниците од иницијативите кои беа спроведени од Национален 
Младински Совет на Македонија. 
 
Цел 4 Поттикнување на свеста за еко – живеење и развивање на општествена 
одговорност и активно граѓанство 
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