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ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК 

Наративен извештај за 2016 
 

Во 2016 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. Ги задржавме 
канцелариите кои се наоѓа во просториите на бар во Старата Скопска Чаршија. 
Првиот спрат беше барот, а вториот спрат нашите канцеларии. Ослободени бевме 
од плаќање на сметки и кирија, но во замена за тоа нудевме капацитети за 
маркетинг он лајн и водење на работата на барот. Канцелариите беа сместени во 
барот до декември 2016. Од декември 2016 изнајмивме простор кој ќе го 
приспособиме да биде младински центар, тренинг центар и канцеларии. 
Просторот се наоѓа во Пржино. Тоа е куќа со три посебни влезови и дворно место 
(пред и позади влезовите).  
 
На разни настани низ Европа, како дел од програмата Ерасмус + овозможивме 
простор за 62 млади луѓе да учествуваат на едукативни програми, а имаме простор 
и за уште 10 во првите месеци од 2017.  
За прв пат во 2016 година примивме ЕВС волонтери на долг рок. Вкупно примивме 
4 волонтери (2 од Германија, 2 од Полска). Исто така за прв пат во 2016 примивме 
ЕВС волонтери со попреченост на период од 2 недели. Работевме на вкупно 15 
проекти во партнерство од Ерасмус+ програмата од кои 1 стратешко партнерство, 2  
ЕВС проекти на долг рок каде примивме 4 ЕВС волонтери, 1 проект каде примивме 
2 ЕВС волонтери на краток рок, 3 ЕВС проекти каде пративме вкупно 10 волонтери 
и останатите младински размени, обуки и студиски посети.  
На локално ниво понудивме 10 младински програми на кои вкупно учествуваа 100 
млади луѓе. 
Организиравме настани со цел вклучување на лица со помалку можности во 
секојдневен живот. Бројот на корисници на нашите активности во 2016 година е 
310 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.  
 
Учество во Национални мрежи и локално вмрежување 
 
Во 2016 година Крик се приклучи кон Y peer мрежата.  
 
Во 2016 станавме и официјална полноправна членка на мрежата Y peer. Y peer е 
глобална младинска мрежа на организации и институции поддржана од УНФПА, 
Фондот за население на Обединети Нации, која работи за и со млади луѓе во 
насока на заштита на нивното здравје. Во неа се вклучени се повеќе од 700 НВОи и 
државни институции во повеќе од 50 земји од регионите на Југоисточна Европа, 
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Азија и Пацифик, Северна Африка и Арапските земји, Централна Африка и Јужна 
Америка. 
 
Y-PEER мрежата во Македонија спроведува врсничка едукација за подобрување на 
сексуалното и репродуктивното здравје на младите во Македонија и за превенција 
на ХИВ/СИДА. Тоа е процес при кој добро тренирани и мотивирани млади луѓе 
превземаат одговорност да организираат едукативни активности со нивните пиери 
( врсници, другари) со што помагаат во подобрување на знаењето, однесувањето, 
убедувањата, и вештините и ги оспособуваат да бидат одговорни и да го заштитат 
своето здравје. 
 
Во активностите на мрежата се приклучивме и кон 10 дена активизам за сексуално 
и репродуктивно здравје почетокот на месец декември. Младинските работници 
од Крик кои имаат поминато врсничка едукација за сексуално и репродуктивно 
здравје имплементираа работилници во училиштето за глуви и наглуви Партение 
Зоографски.  
 
Во 2016 го оформивме нашиот веб сајт krik.org.mk и си добивме и нов простор он 
лајн преку платформата mladi.mk  
 

o Сојуз на младинска работа  
 
Крик е сеуште дел од СМР, и во 2016 активно се вклучи во активностите на Сојузот. 
Во 2016 Сојузот работеше на градење на капацитетите и препознавање на 
младинската работа во Македонија. СМР понуди 3 обуки за своите членки на разни 
теми кои беа препознаени како потреби за организациите каде учествуваа 
претставници од Крик. Понатака беше организирана конференција каде заедно со 
претставници на владините институции се разговараше за препознавањето на 
младинската работа. Кон крајот на годината беа организирани 2 работни средби 
каде се работеше на изготвување на стандардот за занимање-младински работник. 
Во март 2016 СМР се реконструираше, бројот на членки се намали на 15 
организации и беше изгласан нов Управен Одбор каде нашата Извршна 
директорка Мила Карадафова е претседател.  
 
 

o Национален младински совет на Македонија НМСМ 
 
Во 2016 година, членовите на Крик активно се приклучија кон работата на Советот 
преку учество на настани, генерални собранија и работни групи.  
Членовите од Крик активно земаа учество во работната група за формирање на 
РИКО-регионалната канцеларија за млади преку учество на Ирена Крстева  и 
работната група за застапување преку учество на Сања Михајловска. Делегат на 
Генералното собрание беше Мила Карадафова. Таа е исто така дел од Базата на 
обучувачи при НМСМ.   
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Организации со кои соработувавме во 2016 година: 
 
Сојуз за младинска работа СМР; 
Национален младински совет на Македонија НМСМ; 
Y PEER Македонија; 
Центар за меѓукултурен дијалог; 
Сојуз на извидници на Македонија; 
People to People International Macedonia PTPI; 
Иновативни мотиватори. 
 
Mladi.mk (он лајн простор за споделување информации) 
15 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.  
Средно училиште Гимназија НОВА 
 
Институции со кои сме соработувале во 2016 година: 
 
Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина 
Агенција за млади и спорт АМС 
 
Образовни институции со кои соработувавме во 2014 година: 
 
ДУЦОР Партение Зоографски, Национално школо за глувонеми; 
Димитар Влахов, Национално училиште за лица со оштетен вид 
 
Донатори (финансиски средства и in kind) 
 
Ерасмус + програмата 
Национална Агенција-Германија 
Национална Агенција-Турција 
Национална Агенција-Романија 
Национална Агенција-Латвија 
Национална Агенција-Словенија 
Национална Агенција-Полска 
 
Индивидуални донатори  
Дуана Трејд 2015 Дооел Скопје (Shot Bar Bezisten)  
 
2016 активно се работеше на понуда на Европски образовни програми и локални 
младински програми.  
 
Ова се активностите кои се реализирани во 2016. 
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Цел 1- Развивање на младинска работа, поттикнување на младински активизам и 
волонтеризам 

o ЕВС културни вечери февруари-април 2016  
 

Во просториите на Шот Бар секоја среда во периодот на февруари и април 2016 
членовите на Крик заедно со ЕВС волонтерите организираа ЕВС културни вечери. 
Поканети беа ЕВС волонтери од различни организации од Македонија и ги 
презентираа своите култури преку музика, видеа, храна и сл. Вкупно беа 
организирани 8 културни вечери.  
 

o ЕВС на краток рок октомври 2016  
 

Во месец октомври примивме 2 ЕВС волонтери од Словенија. Катарина Шимбера и 
Далибор Дедич. Катарина и Далибор волонтираа во Крик 2 недели. Ова се првите 
лица со попреченост кои Крик ги хостираше. Тие имаа и лице за поддршка Давид 
Дошеновиќ. Тие работеа на активностите кои ги организиравме околу октомври-
месецот посветен на лицата со Даун синдром. Тие учествуваа на разни настани и 
креативни работилници, учеа македонски и организираа настани. ЕВС програмата 
е дел од Ерасмус +. 
 

o Понуда на 10 младински програми на различни теми Март-Декември 2016 
 
Април-мај 2016 
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 е исто така и дел од извршната 
канцеларија заедно со Ирена Крстева-програмски координатор за социјална 
инклузија во Крик. На програмата учествуваа 10 млади луѓе. Програмата беше 
составена од 4 работилници. Работилниците се реализираа во Shot Bar Bezisten 
каде се наоѓа и нашата канцеларија. Ова беше 2 циклус на оваа програма.  
 
Март-декември 2016 
Долгорочна програма за младински работници-по 3 пат беше организирана 
долгорочната програма за младински работници во Крик. Програмата траеше 9 
месеци а вкупно учествуваа 10 млади лица. Програмата беше поделена во 4 
циклуси: учество на 10 обуки, менторирање при изработка на младински 
програми, испраќање на меѓународна едукативна мобилност и спроведување на 
програми. Од 10 учесници само 3 не спроведоа нивни програми на крајот. 
Останатите успешно ја завршија програмата. Програмата беше водена од Мила 
Карадафова, Ирена Крстева и Драган Атанасов. Еден од обучувачите беше и Daniel 
John Carter од Велс.  
 
Април-мај 2016 
Општествени програми преку форум-театар. Програмата ја водеше Драгана Гунин-
режисерка заедно со Мила Карадафова. На програмата учествуваа 10 учесници. 
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Програмата беше составена од 8 работилници кои се одвиваа еднаш неделно и 
финален настан. Учесниците ги изучуваа техниките на форум театарот и преку него 
мапираа проблеми во општеството и понудија решенија. Покрај форум театарот се 
работеше и на image театарот. Работилниците се одвиваа во просториите на 
Крик/Шот Бар. За финалниот настан, учесниците подготвија театар од слики и 
заедно со 20 млади луѓе работеа на техники на театар.  
 
Септември-октомври 2016 
Маријана Јанческа, заедно со Ангел Димитровски-учесник на долгорочната 
програма за младинска работа ја организираа по 3 пат програмата за женски права 
и слободи. Овој пат, програмата беше изготвена и дополнета како дел од проектот 
Standard Protocol Procedure кој е дел од кој е дел од Erasmus + програмата. При 
обука, Маријана имаше можност да ја приспособи програмата и да работи под 
менторство на подигнување на квалитетот на истата. Програмата се состоеше од 4 
работилници кои се одвиваа еднаш неделно. Како финален настан учесниците 
имаа проекција на филм каде се дискутираа женските права. Дополнително, во 
месец декември организираа трибина на тема: Мојот супер херој е мајка каде 
мајки на лица со попреченост ги споделија нивните приказни и искуства. На 
програмата учествуваа 10 учесници.  
 
Септември-ноември 2016  
ЕВС волонтерите Норма Витландт и Петер Диетер водеаа младинска програма за 
учење на германскиот јазик. Вкупно имаа 4 групи по 7 учесници секоја. За секоја од 
групите организираа по една работилница месечно. Вкупно работилниците ги 
посетија 28 учесници. Работилниците се организираа во Младински клуб.  
 
Ноември декември 2016 
Креативно пишување-како резултат од долгорочната програма за младински 
работници, Норма Витландт и Фросина Крушаровска (учесниците) организираа 
програма за креативно пишување. Организираа вкупно 4 работилници (по 1 
неделно). На програмата учествуваа 5 учесници. Како финален настан организираа 
изложба на напишаните текстови во Дуна-социјалниот центар. Работилниците се 
одвиваа во Младински клуб.  
 
Ноември-декември 2016  
ЕВС волонтерките Барбара Јарусз и Агата Прочовска организираа креативна 
младинска програма во училиштето за лица со оштетен вид Димитар Влахов. 
Програмата се состоеше од 4 работилници кои се одвиваа еднаш неделно. Темата 
на програмата беше уметност и креативно изразување. На програмата учествуваа 
10 учесници со оштетен вид и без. 
 
Ноември-декември 2016 
ЕВС волонтерките Барбара Јарусз и Агата Прочовска организираа креативна 
младинска програма во училиштето за лица со оштетен слух Партение Зоографски. 
Програмата се состоеше од 4 работилници кои се одвиваа еднаш неделно. Темата 
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на програмата беше уметност и креативно изразување. На програмата учествуваа 
10 учесници со оштетен слух и говор и без. 
 
Декември 2016  
Ема Ананиевска-учесник на долгорочната програма за младински работници 
заедно со Николина Николовска-младински работник во Крик спроведоа 
работилници наменети за лица со Даун синдром каде изработуваа украсни 
материјали по повод Нова година и се запознаваа со различните култури како низ 
светот се прославува Новата година. Се реализираа 2 работилници во просториите 
на Шот Бар/Крик каде учествуваа 6 учесници. Како финален настан организираа 
забава.  
 

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

 
Оваа година, активностите за месецот октомври кој е посветен на лицата со Даун 
синдром ги организиравме заедно со Сојуз на извидници на Македонија СИМ. 
Катарина, една од ЕВС волонтерите кои ги примивме на краток е лице со Даун 
синдром. Волонтерите беа вклучени во сите активности. Организиравме креативни 
работилници за изработување украсни кутии, имавме активности на отворено со 
извидиниците и организиравме забава. 50тина млади луѓе беа вклучени во 
активностите.  
 
Меѓународно ниво  
 
2016 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 2016 година примивме 4 ЕВС волонтери на долг рок, 2 на краток, а пративме 10  
ЕВС волонтери на волонтирање во Европа. 
Пративме вкупно 62 млади луѓе на различни едукативни програми во Европа. Во 
првите 5 месеци од 2017 имаме простор за уште 10 млади луѓе и чекаме 
одобрување на уште проекти од Октомврискиот рок. 
 
Преку учество на настаните кои ги организиравме во 2016 (на локално 250 и 
меѓународно ниво 62) имаме опфат на 310 млади луѓе.  
 
Младински програми 120 млади; 
Ерасмус + 62 млади луѓе; 
Октомври месец на лицата со Даун синдром 50 млади луѓе; 
ЕВС културни вечери-80 млади луѓе. 
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