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Annual Report for 2015 
Centre for Youth Activism CYA KRIK 

 
In 2015 we worked on offering European educational mobility programs as well as offering 
youth work activities at local level. 
This year we had excellent cooperation with the business sector. We have new offices located at 
the bar in the Old Bazaar in Skopje. The first floor is the bar and second floor are our offices. We 
are exempt from paying bills and rent, but in exchange we offer our capcities for on-line 
marketing and guiding the work of the bar. 
 
Various events across Europe were implemented in 2015, as part of the Erasmus + program. We 
sent 28 young people to educational programs, and we have place for another 26 in the first 
months of 2016. 
For the first time in 2015 we hosted volunteers for short term EVS. In total we hosted 4 
volunteers (two from Turkey, two from Spain). In 2016 we expect 2 Germans who will be with us 
for 1 year. We were partners in 14 projects within the Erasmus + program including 1 Strategic 
Partnership, 2 EVS and other youth exchanges and training. 
 
On local level we implemented 3 youth programs where 80 young people took part. 
We organized events to include people with disabilities in daily life. The number of users of our 
activities in 2015 was 300 young people directly involved in the activities (locally and 
internationally). 
In 2015 officially, we became a full member of the National Youth Council of Macedonia. NMSM 
is the largest representative body of youth organizations, organizations working for youth and 
the youth wings of the political parties. It is a great honor and pleasure to become part of this 
youth family. 
We became members of the Local Youth Council of the Municipality of Centar. 
In 2015 we got the new online space through an online platform Studentify.mk 
 
Membership in networks on National level  
 
In 2015 Krik joined the National Youth Council of Macedonia and the Local Youth Council of the 
Municipality of Centar. 
 
o Union of Youth Work 
 
Krik is still part of the Union, but in 2015, the union was not that active. 
 
o Local Youth Council of the Municipality of Centar 
 
In September 2014 we joined the Initiative Committee for the establishment of a local youth 
council in Center. Irene Krsteva was part of the board. In 2015, finally the Local Youth Council of 
the Municipality of Centar was formed and youth received a youth office. At the General 
Assembly we were represented by Aleksandar Matovski. 
 
o National Youth Council of Macedonia NMSM 
 
In June 2015 Krik joined NMSM as a full member. NMSM is a representative body of youth 
organizations, organizations working for youth and the youth wings of the political parties. In 
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total there are 60 member organizations and is the largest representative body of youth. NMSM 
works on process of involving youth organizations in policy-making at national level. Among the 
policy making process on National level, as part of NMSM we have the opportunity for 
networking and partnerships with other organizations, advices when needed, offering 
educational activities for our members and similar activities which contribute to building and 
growing our organization. At the General Assembly we were represented by Mila Karadafova, 
which is also part of the data base of trainers of NMSM and was involved since its inception as a 
member of the Advisory Board. 
 
Organizations that we worked with in 2015: 
 
National Youth Council of Macedonia NMSM; 
International Anti-Corruption Macedonia; 
Studentify (an online space for sharing information) 
13 organizations from Europe where we cooperated in the program Erasmus + 
 
Business sector: 
Duana Trejd 2015 Skopje (Shot Bar Bezisten) using common working space without financial 
compensation. 
Hotel Duvet where we used their offices for free. 
Business Academy Smilevski BAS (use of space and cooperation for the realization of a youth 
program). 
 
Institutions with whom we collaborated in 2015: 
 
Public Health Institution Institute for Transfusion Medicine 
 
Educational institutions that collaborated in 2014: 
 
DUCOR Partenie Zografski, National School for the Deaf; 
 
Donors (funding and in kind) 
 
Erasmus + program 
National Agency-Germany 
National Agency-Turkey 
National Agency, Romania. 
individual donors 
Dwan Trade 2015 Ltd Skopje (Shot Bar Bezisten) 
hotel Duve 
 
2015 actively working on the supply of European educational programs and local youth 
programs. Members of the General Assembly which was held on 19.12.2015 at the offices of 
Creek in Skopje considers that it has fulfilled the objectives outlined in 2014, for the next 2015th 
 
 
These are activities that are realized in 2015. 
 
Objective 1- Develop youth work, encouraging youth activism and volunteerism 
o March 2015 
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Fun Fundraising 
 
Crick has organized thematic entertainment Chill In the bar in order to gather funds for 
continuation of activities. At the beginning of 2015, Crick remained without finance. For this 
purpose we organized a party for fundraising. The party collected MKD 12:00. 
Furthermore, during the year we have tried to provide funds and are currently stable for 2 years 
of operation. The only problem is waiting for payment. Approved projects our partner, so to 
face many problems waiting for payment. 
 
o EVS in the short term from July to September 
 
In July we received two volunteers from Turkey. Mehmet Kanli and Oznur Aldemir. Mehmet and 
Oznur us were left two months. They worked on social inclusion, learning Macedonian and 
organized events. EVS program is part of Erasmus +. 
 
o Offer 3 youth programs on various topics from October to December 
 
Tell her not to corruption of this youth program topic was mechanisms to prevent corruption. 
The program was conducted by the guys from Anti Corruption International Macedonia. The 
program was attended by 20 young people. The program consisted of 4 workshops that took 
place in November in a hotel Duve. As the final event of the program arose video messages to 
prevent corruption. 
 
Woman how strange it sounds, this youth program on the topic of women's rights and 
freedoms. The program was led by Marianne Jancheska, a Macedonian language teacher and 
youth worker, which further actively involved in the work of Crick. The program was attended by 
20 young people. The program consisted of 4 workshops. The workshops were conducted in 
Shot Bar Bezisten where our office. 
 
When I grow up I want to be-this youth program is titled Entrepreneurship and Career 
Development. The program was led by Martin Jovcevski, young entrepreneur. The program was 
attended by 40 young people. The program consisted of 3 workshops and took place at the 
Business Academy Smilevski BAS. 
 
o Month October to raise awareness among the general public to persons with Down syndrome 
 
This year we decided to work more on line to raise public awareness for people with Down 
syndrome. Share photos of a person with typical development and persons with Down 
syndrome and had answered a few questions. Total 9 photos were shared. And organized a 
party where we had an interesting program followed by information about Down syndrome and 
quizzes. 
 
internationally 
 
2015 actively worked on the assembly line partnerships with organizations across Europe and 
offering European educational programs. We worked within the program Erasmus + (training, 
exchanges, European Voluntary Service and Strategic Partnership). 
In 2015 we received 4 EVS volunteers in the short term, and sent 3ca EVS volunteering in 
Europe. 

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 

 

4 

We sent 28 young people of different educational programs in Europe. In the first 5 months of 
2016 we have room for 23 young people and wait for approval of another project of the October 
term. 
By participating in the events that we organized in 2015 we have a range of 300 young people. 
 
80 young youth programs 
Erasmus + 35 young people. 
I'm different-October, people with Down syndrome 40 young people. 
Turkish vecher- 20 young people 
Fun for the fundraiser-100 youths. 
 

ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК 

Реализирани активности во 2015 
 

Во 2015 година Крик активно работеше на понуда на Европски едукативни 
програми за мобилност како и понуда на младинска работа на локално ниво.  
Оваа година имавме одлична соработка со бизнис секторот. Имаме нови 
канцеларии кои се наоѓаат во просториите на бар во Старата Скопска Чаршија. 
Првиот спрат е барот, а вториот спрат се нашите канцеларии. Ослободени сме од 
плаќање на сметки и кирија, но во замена за тоа нудиме капацитети за маркетинг 
он лајн и водење на работата на барот.  
На разни настани низ Европа, како дел од програмата Ерасмус + испративме 28 
млади луѓе на едукативни програми, а имаме простор и за уште 26 во првите 
месеци од 2016.  
За прв пат во 2015 примивме волонтери на краток рок. Вкупно примивме 4 
волонтери (2 од Турција, 2 од Шпанија). Во 2016 очекуваме 2 Германци кои ќе 
бидат со нас 1 година. Добивме вкупно 14 проекти во партнерство од Ерасмус+ 
програмата од кои 1 стратешко партнерство, 2 ЕВС и останатите младински 
размени и обуки.  
На локално ниво понудивме 3 младински програми на кои вкупно учествуваа 80 
млади луѓе. 
Организиравме настани со цел вклучување на лица со помалку можности во 
секојдневен живот. Бројот на корисници на нашите активности во 2015 година е 
300 млади луѓе директно вклучени во активностите (на локално и меѓународно 
ниво).  
Целните групи си ги задржавме исти како изминатите години и почнавме да 
работиме повеќе на праќање на лица со помалку можности на Европски образовни 
програми. Испративме млади лица на ЕВС и младински размени.  
Во 2015 станавме и официјална полноправна членка на Национален младински 
совет на Македонија. НМСМ е најголемата претставничка мрежа на младински 
организации, организации за млади и подмладоци на политички партии. За нас е 
огромна чест и задоволство што станавме дел од ова младинско семејство.  
Станавме членови и на Локалниот младински совет на Општина Центар.  
Во 2015 си добивме и нов простор он лајн преку платформата Studentify.mk  
 
Учество во Национални мрежи и локално вмрежување. 
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Во 2015 година Крик се приклучи кон Националниот младински совет на 
Македонија и Локалниот младински совет на Општина Центар. 
 

o Сојуз на младинска работа  
 
Крик е сеуште дел од СМР, но во 2015 година СМР не понуди никакви активности и 
не беше воопшто активна.  
 

o Локален младински совет при Општина Центар 
 
Во септември 2014 се приклучивме кон Иницијативниот одбор за формирање на 
локален младински совет во Општина Центар. Ирена Крстева беше член на 
одборот. Во 2015 година конечно се формираше Локалниот младински совет на 
Општина Центар и младите добија и канцеларија за млади. Во Генералното 
собрание не претставува Александар Матовски.  
 

o Национален младински совет на Македонија НМСМ 
 
Во јуни 2015 Крик се приклучи кон НМСМ како полноправна членка. НМСМ е 
претставничко тело на младински организации, организации за млади и 
подмладоци на политички партии. Вкупно има 60 организации членки и е 
најголемото претставничко тело на млади. НМСМ работи на процес на вклучување 
на младински организации во носење политики на национално ниво. Како дел од 
НМСМ постојано имаме можност за вмрежувања и партнерства со други 
организации, совети кога се потребни, понуда на едукативни активности за нашите 
членови и слични активности кои го помагаат градењето и растењето на нашата 
организација. Во Генералното собрание не претставува Мила Карадафова, која е 
воедно и дел од дата базата на обучувачи на НМСМ, а беше вклучена уште од 
самото основање на како член на Иницијативниот одбор.  
 
 
Во 2015 за разлика од 2014 повеќе работевме со организации од Европа  него ли 
соработки на локално ниво.  
 
Организации со кои соработувавме во 2015 година: 
 
Национален младински совет на Македонија НМСМ; 
Антикорупција Интернационал Македонија; 
Studentify (он лајн простор за споделување информации) 
13 организации од Европа каде соработувавме во програмата Ерасмус+ 
 
Бизнис сектор: 
Дуана Трејд 2015 Дооел (Shot Bar Bezisten) користење на заеднички простор и 
услови за работа без финансиски надомест.  
Хотел Дувет (користење на простор и кафе пауза без финансиски надомест). 
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Бизнис академија Смилевски БАС (користење на простор и соработка за 
реализирање на младинска програма). 
 
Институции со кои сме соработувале во 2015 година: 
 
Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина 
 
Образовни институции со кои соработувавме во 2014 година: 
 
ДУЦОР Партение Зоографски, Национално школо за глувонеми; 
 
Донатори (финансиски средства и in kind) 
 
Ерасмус + програмата 
Национална Агенција-Германија 
Национална Агенција-Турција 
Национална Агенција-Романија.  
Индивидуални донатори  
Дуана Трејд 2015 Дооел Скопје (Shot Bar Bezisten)  
Хотел Дувет 
 
2015 активно се работеше на понуда на Европски образовни програми и локални 
младински програми. Членовите на Генералното собрание кое се одржа на 
19.12.2015 во канцелариите на Крик во Скопје смета дека целосно се исполнети 
целите кои се зацртаа во 2014 за наредната 2015. 
 
 
Ова се активностите кои се реализирани во 2015. 
 
Цел 1- Развивање на младинска работа, поттикнување на младински активизам и 
волонтеризам 

o Март 2015 
Забава за прибирање средства 
 
Крик организираше тематска забава во Chill In барот со цел прибирање на средства 
за продолжување на активностите. На почеток на 2015 Крик остана без никакви 
финансии. За таа цел организиравме забава за прибирање средства. На забавата 
прибравме 12.00 мкд.  
Понатака, во текот на годината се обидовме да обезбедиме финансиски средства и 
моментално сме стабилни за 2 годишна работа. Единствен проблем е чекање за 
исплата. Одобрените проекти ни се партнерски, така да се соочуваме со проблеми 
за чекање на исплата.  
 

o ЕВС на краток рок Јули-Септември  
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Во месец Јули примивме 2 ЕВС волонтери од Турција. Мехмет Канли и Ознур 
Алдемир. Мехмет и Ознур со нас останаат 2 месеци. Тие работеа на социјална 
инклузија, учеа македонски и организираа настани. ЕВС програмата е дел од 
Ерасмус +. 
 

o Понуда на 3 младински програми на различни теми Октомври-Декември 
 
Кажи и не на корупцијата- На оваа младинска програма темата беше механизми за 
спречување на корупцијата. Програмата ја водеа дечките од Анти корупција 
Интернационал Македонија. На програмата учествуваа 20 млади луѓе. Програмата 
беше составена од 4 работилници кои се одвиваа во месец Ноември во хотел 
Дувет. Како финален настан од програмата произлезе видео со пораки за 
спречување на корупцијата.  
 
Жена колку непознато тоа звучи-оваа младинска програма беше на тема женски 
права и слободи. Програмата ја водеше Маријана Јанческа, наставник по 
македонски јазик и младински работник, која понатака активно се вклучи во 
работата на Крик. На програмата учествуваа 20 млади луѓе. Програмата беше 
составена од 4 работилници. Работилниците се реализираа во Shot Bar Bezisten 
каде се наоѓа и нашата канцеларија.  
 
Кога ќе пораснам сакам да бидам-оваа младинска програма е на тема 
претприемништво и кариерен развој. Програмата ја водеше Мартин Јовчевски, 
млад претприемач. На програмата учествуваа 40 млади луѓе. Програмата беше 
составена од 3 работилници а се одвиваа во просториите на Бизнис Академија 
Смилевски БАС.  
 

o Месец октомври-подигање на свест кај пошироката јавност за лицата 
со Даун синдром 

 
Оваа година решивме да работиме повеќе он лајн за подигање на свеста кај 
пошироката јавност за лицата со Даун синдром. Споделувавме слики од лице со 
типичен развој и лице со Даун синдром и имаа одговорено на неколку прашања. 
Вкупно беа споделени 9 слики. Организиравме и забава на која имавме интересна 
програма проследена со информации за Даун синдром и квизови.  
 
Меѓународно ниво  
 
2015 година активно работевме на склопување партнерства со организации низ 
Европа како и понуда на Европски образовни програми. Работевме во склоп на 
програмата Ерасмус + (обуки, размени, Европски волонтерски сервис и Стратешко 
партнерство).  
Во 2015 година примивме 4 ЕВС волонтери на краток рок, а пративме 3ца ЕВС 
волонтери на волонтирање во Европа. 
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Пративме вкупно 28 млади луѓе на различни едукативни програми во Европа. Во 
првите 5 месеци од 2016 имаме простор за уште 23 млади луѓе и чекаме 
одобрување на уште проекти од Октомврискиот рок. 
Преку учество на настаните кои ги организиравме во 2015 имаме опфат на 300 
млади луѓе.  
 
Младински програми 80 млади 
Ерасмус + 35 млади луѓе.  
И јас сум различен-октомври месец на лицата со Даун синдром 40 млади луѓе. 
Турска вечер- 20 млади луѓе 
Забава за прибирање на средства-100 млади луѓе. 
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