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ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК  
Наративен извештај за 2017 година 

 
                                                                                        
Во изминатата 2017та година, ЦМА Крик активно работеше на понуда на образовни 

програми за млади, како на европско, така и на локално ниво. 
Образовните програми вклучуваа најразлични работилници, обуки и методи од 

неформалното образование, корисни за личен и професионален развој на младите со 
попреченост и без. Исто така, младите имаа можност да се запознаат со различни 
култури и да запознаат врсници со кои ги делат истите интереси, но и предизвици, во 
повеќе држави низ Европа. Во склоп на активностите, за прв пат организиравме три 
младински инклузивни кампови во Охрид, на кои учество земаа млади со попреченост и 
без. Оваа година го приспособивме и отворивме младинскиот центар Крикни, со помош 
на иницијативата Мрдни со прст, која е водена од Националниот младински совет на 
Македонија, Крикни  се наоѓа во населба Пржино, каде се и новите канцеларии на Крик. 
Во склоп на објектот се наоѓаат тренинг центар, младински центар и канцелариите на 
ЦМА Крик. 

 
Преку Еразмус+ програмата на Европска Унија, оваа година испративме 50тина 

млади на образовни програми во странство, кои вклучуваат младински размени, тренинг 
курсеви, транснационални средби, семинари, како и кратки и долги проекти од Европски 
Волонтерски Сервис, во проекти кои се вклучени во трите клучни акции на Еразмус+ 
програмата. Во првите месеци од следната година имаме простор да испратиме уште 
10тина млади на слични програми во странство.  

Во 2017 година 4 ЕВС волонтери (2 од Германија, 2 од Полска) успешно ги завршија 
своите проекти во Крик, а примивме уште една волонтерка од Германија. На краток рок 
примивме 5 ЕВС волонтери 2 од Франција, 2 од Словенија (волонтерите од Словенија беа 
со интелектуална попреченост и со нив пристигна човек за поддршка) и 1 волонтер од 
Турција. Следната година очекуваме околу 20 волонтери, кои треба да пристигнат во 
Македонија, на краток рок почнувајќи од 1ви февруари. Волонтерите кои ќе пристигнат, 
ќе дојдат од Турција и Франција, додека пак на долг рок се очекува веќе во септември да 
пристигнат и 2 волонтери од Италија. 

Освен што примаме, исто и испраќаме волонтери на ЕВС проекти. Оваа година на 
краток рок испративме 3 ЕВС волонтери на краток рок во Турција, а на долг рок во 
Италија ја испративме нашата координаторка за социјална иклузија Ирена Крстева и 2ца 
волонтери во Германија.  

 
На локално ниво понудивме околу 15 младински програми, 3 младински инклузини 

кампови, 2 големи конференции и разни работилници. На локалните настани учество 
земаа повеќе од 500 млади лица со попреченост и без, а активностите беа во насока на 
развивање на меки вештини и моторика. 
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Целните групи останаа исти како минатите години, но оваа година имавме можност 
да понудиме повеќе можности и да вклучиме поголем број млади. 

 
Учество во национални мрежи и локално вмрежување. 

 
Оваа година ЦМА Крик активно учествуваше на активности во националните мрежи 

во кои фигурира како полноправен член. 
 

 Национален младински совет на Македонија 
 
Во 2017та година, членовите на Крик активно учествуваа во работата на 

Националниот младински совет на Македонија. Ирена Крстева, координаторка за 
социјална инклузија во Крик учествува како член на надзорниот одбор на НМСМ. 
Елисавета Булоска, која во Крик работи како технички – логистички асистент и ЕВС 
ментор, беше делегат на генералното собрание на НМСМ кое се одржа во втората 
половина на ноември во Скопје. Оливер Андреевски, асистент за креирање и развој на 
младински програми во Крик, учествува во работата на Младинска Инспиративна Група, 
која работи на полето на младинска невработеност и политики. Мила Карадафова, 
Извршната директорка е дел од базата на обучувачи на мрежата.  

 

 Y-Peer Macedonia 
 
Оваа година ЦМА Крик во мрежата се вклучи со учество на информативни сесии и 

промоција на глобалните цели за одржлив развој на Обединети Нации, кои оваа мрежа 
ги промовира и ја следи имплементацијата низ светот. Исто така зема учество во 
работилници на полето на родови прашања. 

 

 Сојуз за младинска работа 
 
Како и изминатите години, ЦМА Крик зема активно учество во работата на сојузот за 

младинска работа, преку учество на проектот Обединети Младински Работници. Со овој 
проект значително се придонесе кон унапредување на статусот на младинските 
работници во насока на признавање на младинската работа и здобивање статус на 
занимање, чија постапка е во тек. Извршниот директор на ЦМА Крик до одржаното 
собрание оваа година беше Претседател на сојузот за младинска работа, а во работата на 
сојузот активно беа вклучени повеќе членови на Крик. 

 
 

Учество во меѓународни мрежи 
 

Оваа година започнавме соработка со Youth Social Rights Network. YSRN е 
меѓународна мрежа која се залага за унапредување на социјалните права на младите од 
средини со помалку можности. ЦМА Крик се вклучи во проектот Кино за социјални 
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права, кој се состоеше од тренинг курс, кој се одржа во Грузија, втор дел кој се одржа во 
Грција и евалуациски настан кој се одржа во Охрид, Македонија. 

Во рамки на проектот ЦМА Крик водеше кампања за застапување, која се состоеше 
од повеќе активности. Најпрво се одржа работилница со презентирање на препораки за 
активности и мерки во насока на  подобрување на социјалните права на млади лица од 
средини со помалку можности, кои ги дава Советот на Европа. Потоа на денот на 
младите, се врачи писмо со препораките на министерката за труд и социјална политика 
Мила Царовска. По разгледувањето на препораките, одржавме состанок со министерката 
и со директорот на Агенцијата за млади и спорт за начините на кои овоие препораки и 
мерки може да се применат во насока на подобрување на социјалните права младите 
лица. 

 
Организации со кои Крик соработуваше во 2017та година. 

 
Сојуз на извидници на Македонија; 
Сојуз за младинска работа СМР; 
Национален младински совет на Македонија НМСМ; 
Y PEER Македонија; 
Youth Social Rights Network; 
17 организации од Словенија, Полска, Чешка, Турција, Грција, Бугарија, Кипар, 

Португалија, Романија, Велика Британија, Германија, Италија, Франција и Србија во 
рамки на Еразмус+ програмата. 

 
Бизнис сектор 

 
Нова Офис – донација на канцелариски материјали. 
 

Државни институции 
 

Министерство за труд и социјална политика 
Агенција за млади и спорт 
 

Образовни институции 
 

ДСУ за образование и рехабилитација „Св. Наум Охридски“ - Скопје; 
ДУЦОР „Партенија Зографски“ - Скопје; 
Завод за рехабилитација на деца и младинци Топанско Поле - Скопје; 
Посебно Основно Училиште ПОУ „Иднина“ – Скопје. 
 

Донатори (финансиски средства и in kind) 
 
УНИЦЕФ 
Еразмус+ 
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Национална агенција за европски програми и мобилност на Македонија 
Национална агенција на Турција 
Национална агенција на Италија 
Национална агенција на Франција 
Национална агенција на Словенија 
Национална агенција на Германија 
Национална агенција на Полска 
 

Младински центар Крикни 
 

Во 2017та година се отвори Младинскиот центар Крикни во населбата Пржино. Во 
склоп на објектот функционираат и канцелариите на ЦМА Крик, како и тренинг простор 
за одржување работилници и обуки. Опремувањето и отворањето на центарот беа 
поддржани од иницијативата Мрдни со прст која ја води Националниот младински совет 
на Македонија. Отворањето на младинскиот центар е важен дел од работата на Крик, 
обезбеден е простор за младите да можат слободно да се изразуваат.  

 
Од сумираното, Крик оваа година има направено огромен напредок во насока на 

исполнување на целите на здружението. 
 

Реализирани активности во текот на 2017та година  
 

 Проект “See You Watching Me” финансиран од детскиот фонд на Обединети 
Нации, во соработка со Сојуз на извидници на Македонија 

Проектот “See You Watching Me” се состои од 10 младински програми кои се одржаа 
во 6 градови низ Македонија и тоа: Гевгелија(1), Свети Николе(1), Тетово(1), Кичево(1), 
Прилеп(1) и Скопје(5). Секоја младинска програма се состоеше од 10 работилници низ 
различни институции и организации. Во рамки на младинските програми учествуваа 200 
млади со попреченост и без кои преку работилниците се здобија со знаење и меки 
вештини. 

Понатаму, се реализираа 3 младински инклузивни кампови во Извиднички центар 
Охрид. На камповите учествуваа 100тина млади кои учествуваа на образовни 
работилници и активности на отворено во насока на градење на тим, спортски и 
извиднички активности.  

Завршниот настан на проектот беше конференција на тема „Младите лица со 
попреченост во секојдневниот живот“, на која говореа учесници на камповите и 
програмите и споделија нивни импресии. На конференцијата се презентираше 
публикација во која беа наведени методи/активности од неформално образование кои 
се соодветни или прилагодени за работа во мешани групи млади со попреченост и без. 

Во целиот проект беа вклучени повеќе од 20 младински работници и 20 млади во 
програмски тимови. 
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 Младинска размена “The Future is Equal” финансирана од Национална 
агенција за европски програми и мобилност на Македонија 

Од 12ти – 19ти се одржа младинска размена во Извиднички центар Охрид, во 
организација на Центар за младински активизам Крик, а во партнерство со 4 организации 
од Шпанија, Романија, Белгија и Италија. На размената учествуваа 25 млади од овие 
држави, вклучувајќи ја Македонија, а темата на размената беше родова еднаквост. Во 
текот на размената се презентираше состојбата на родовата еднаквост во државите, се 
орджаа работилници на тема пол и род, се раѓаа иницијативи за делување во локалната 
заедница, а како завршен производ се состави видео со материјал од текот на размената. 

 

 Младинскиот центар Крикни беше отворен на 26ти февруари 2017та година. 
Ова е еден значаен ден за ЦМА Крик, со тоа што после 4 години се отвори младински 
центар во кој младите ќе можат слободно да творат и да го поминуваат слободното 
време. Центарот го опремија 20 млади лица кои се пријавија да волонтираат за 
реновирање на центарот. Исто така, во склоп на центарот се отвори и тренинг соба и 
канцеларии на организацијата. Од отворањето до крајот на годината се одржаа голем 
број работилници и настани во центарот во кои учествуваа повеќе од 50тина млади. 

 

 Во Скопје, во младинскиот центар Крикни се одржа и дисеминациски настан 
на проектот од клучната акција 2 од програмата Еразмус +, Стратешко партнерство-
ERASMUS4VIP. Дисеминацискиот настан се одржа на 30ти и 31ви мај, а на настанот беа 
презентирани компендиум, прирачник со активности за работа со лица со оштетен вид. 
Компендиумот и прирачникот е изработен од проектните партнери.  Вакви 
дисеминациски настани, се случија и во Грција, Кипар, Романија и Бугарија каде 
едукатори и младински работници од Македонија беа испратени да се запознаат со 
резултатите од проектот.  

 
 

 На интернационално ниво оваа година испративме 50тина млади на 
образовни можности во странство преку Еразмус+ програмата. Работевме на пронаоѓање 
и склучување на нови партнерства за да се обезбеди поголема понуда на образовни 
програми во странство. Успешно воспоставивме нови контакти и партнерства. Младите 
учествуваа на различни тренинг курсови, младински размени, семинари, ЕВС проекти, 
транснационални средби, состаноци и сл. Каде што се стекнаа со знаења од областа на 
неформалното образование и темите кои ги обработува. 

 

 На локално ниво, во првото полугодие од 2017 година,  понудивме три 
младински програми, во соработка со специлајните училишта и институции како ДСУ „Св. 
Наум Охридски“, ДУЦОР „Партенија Зографски“ и Завод за рехабилитација на деца и 
младинци „Топанско Поле“, сите од Скопје. Младинските програми беа составени од 10 
работилници, а на работилниците учествуваа млади со попреченост и без, активностите 
беа во насока на развивање креативно изразување и развивање на моторика. Во 
младинските програми беа вклучени 50тина млади. 
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 ЕВС волонтерите кои беа дел од Крик во 2017та година организираа и 

реализираа активности на локално ниво.  
 

 Барбара и Агата, од Полска, организираа 20 креативни и инклузивни 
работилници во ДУЦОР „Партенија Зографски“, 5 работилници во Државно училиште за 
деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов – Скопје.  

 Заедно со волонтерите од Германија, Норма и Петер, и волонтерот од 
Турција Ѓувен, организираа креативни работилници со млади со даунов синдром и 
млади со типичен развој.  

 Петер од Германија, Барбара од Полска и Ѓувен од Турција, организираа 10 
работилници за танц во кои беа вклучени млади то попреченост и без. 

 Активности по повод европска недела против расизмот (жива библиотека, 
онлајн кампања, гледање филмови и дискусија по нив, работилница за креирање стрип 
на тема расизам и сл.) 

 Филмски вечери кои се одржуваа во времетраење од 2 месеци, во 
младинскиот центар Крикни, на кои се презентираа филмови секоја недела по избор на 
волонтерите, а потоа следеше дискусија за филмот со присутните. 

 Dog cafe, настан на кој присуствуваа млади кои чуваат кучиња, на кој се 
споделуваа искуства за своите миленици.  

 Симулација – три дневен настан на кој се симулираше решавање на 
конфликти и справување со природни катастрофи како што се земјотреси, поплави, 
пожари и сл. Настанот се одржа во Демир Капија и беше во соработка со Сојузот на 
извидници на Македонија. 

 Норма од Германија одржа 10 работилници во младинскиот центар на тема 
креативно пишување. Работилниците имаа за цел да се поттикне креативноста и слобода 
на изразување кај младите. На работилниците беа употребени различни методи и 
техники од неформалното образование. 

 Во времетраење од 2 месеца, Норма и Петер одржуваа работилници на кои 
се презентираше германската култура, јазик, историја, живот и навики. Преку 
најразлични креативни методи учесниците имаа можност да се запознаат со германската 
култура, јазик и навики. 

 Норма  и Петер во рамки на својот престој одржаа и презентација на 
Еразмус+ програмата во неколку средни школи во Скопје, на кои пренесоа свое искуство 
и знаење кое го имаат стекнато за време на учеството во програмата. 

 Волонтерот од Турција, Ѓувен, за време на неговиот проект во Скопје одржа 8 
работилници од кои 2 во Завод за рехабилитација на деца и младинци Топанско Поле и 6 
во ДСУ за рехабилитација и образование Св. Наум Охридски – Скопје. Работилниците се 
состоеа од разлчни методи и игри од неформалното образование со цел развивање 
креативност, моторика и животно учење. 

 Барбара и Агата од Полска беа активно вклучени во проектот 10 дека 
активизам на Y – Peer мрежата, каде што учествуваа на настани поврани со младинско 
учество, младински активизам и го споделија своето искуство.    
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Центар за младински активизам Цма Крик 

Ул. Караџица 6 1000 Скопје 
Center for Youth Activism CYA KRIK 

St. Karadzica 6 1000 Skopje                                                           

 

E-mai: infokrikcenter@gmail.com 
kriksending@gmail.com 

T: + 389 78 370 987 

 
Во активностите за 2017та година имавме опфат од околу 800тина млади со 

попреченост и без.  
 
“See You Watching Me” – 400 млади; 
Младинска размена “The Future is Equal” – 30 млади; 
Младински програми – 300 млади на локално ниво; 
Еразмус+ - 60 млади. 
 
Јавни гласила на Крик 
Фб профил: https://www.facebook.com/CYA.KRIK/ 
Веб страна: krik.ogr.mk  
Твитер: @KRIKCenter 
Инстаграм: cya_krik 
 
Јавни гласила на Младински центар Крикни 
Инстаграм: YC_krikni 
Фб профил: https://www.facebook.com/YouthCenterKRIKNI/ 
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