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ЦЕНТАР ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЦМА КРИК  
Наративен извештај за 2018 година 

 
                                                                                        
Во изминатата 2018та 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.  

Оваа година, за прв пат во Македонија се води младинска политика од страна на 
владините институции во партнерство со младинските организации. Гаранцијата за 
млади започна да се спроведува во Македонија. Министерството за труд и социјална 
политика заедно со Агенцијата за вработување и Националниот младински совет на 
Македонија ги спроведуваат активностите од гаранцијата. Додека Министерството и 
Агенцијата ги водат мерките за вработување, Националниот младински совет ја води 
теренската работа. Теренската работа се одвива во општините на територија на г. Скопје , 
о. Струмица и о. Гостивар. Во секоја од овие општини, присутни се 2 теренски работници 
кои ги информираат младите за Младинската гаранција и им го олеснуваат процесот да 
пристапат до Агенцијата за вработување. Преку теренската работа, се мапираат млади 
лица кои се надвор од образовен процес, не се вработени и не се во процес на обука. 
Крик координира 5 општини на територијата на град Скопје, каде има присутни 9 
теренски работници.  

Летната програма оваа година беше многу интересна и наместо обуки и 
работилници решивме да се појавиме на младинските фестивали кои се случуваат и да 
организираме едукативни активности на местата каде младите се наоѓаат. 
Организиравме активности на EXIT фестивалот во Нови Сад  Србија, Д фестивал во 
Дојран, Денот на Боб Марли во градскиот парк во Скопје и бевме дури и на Светската 
Извидничка смотра во Скребатно, Охрид.  

Преку Еразмус+ програмата на Европска Унија, оваа година испративме 40тина 
млади на образовни програми во странство, кои вклучуваат младински размени, обуки, 
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.  

Оваа година, присуствуваме и на најголемиот младински настан на Европско ниво-
European Youth Event-YO FEST кој се одржуваше во Европскиот парламент во Стразбур, 
Франција. На фестивалот, освен активно учество, спроведовме и работилница за 
учесниците на тема како да комуницираме со лицата со попреченост.  

 2018 до сега е година во која Крик прими најголем број на волонтери. Лидија од 
Германија успешно го заврши својот ЕВС, помина 12 месеци со нас. 20 волонтери од 
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Турција ни се придружија во текот на целата година, кој на еден месец, кој на два. На 
краток рок примивме дополнително 4 ЕВС волонтери 2 од Франција, 2 од Словенија 
(волонтерите од Словенија беа со интелектуална попреченост и со нив пристигна човек 
за поддршка). На долг рок се очекува да пристигнат и 2 волонтери од Италија. 

Освен што примаме, исто и испраќаме волонтери на ЕВС проекти. Оваа година на 
краток рок испративме 4 ЕВС волонтери на краток рок во Турција, Словенија и Бугарија и 
1 волонтер на долг рок во Италија.  

На локално ниво понудивме околу 7 долгорочни интегративни младински програми 
во 4 специјални училишта, 1 програма за програмирање, 2 конференции, организиравме 
1 обука во Охрид, започнавме со долгорочната програма за ментори за самоврабутување 
на млади и координиравме теренска работа во 5 општини на територија на град Скопје 
од активностите од младинска гаранција. На локалните настани учество земаа повеќе од 
-------- млади лица со попреченост и без, а активностите беа во насока на развивање на 
меки вештини и моторика. 

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 2018та година, членовите на Крик активно учествуваа во работата на 

Националниот младински совет на Македонија. Ирена Крстева, координаторка за 
социјална инклузија во Крик сеуште учествува како член на надзорниот одбор на НМСМ. 
Оливер Андреевски, кој во Крик работи како координатор за локални програми и 
вмрежување, беше делегат на генералното собрание на НМСМ кое се одржа во ноември 
во Скопје. Симона Петровска, финансиски директор учествува во работата на работната 
група при НМСМ за законот за млади. Мила Карадафова, Извршната директорка и 
Оливер Андреевски се дел од базата на обучувачи на мрежата.  

Националниот младински совет на Македонија оваа година е партнер на 
имплементацијата на младинската гаранција. Гаранцијата е првата младинска политика 
која институциите ја спроведуваат заедно со младинските организации. Министерство за 
труд и социјална политика и Агенција за вработување работат на спроведување на 
мерките за вработување а НМСМ ја води теренската работа на територија на општините 
на град Скопје, Гостивар и Струмица. Крик ги координира 5 од 10те општини во Скопје и 
има теренски работници во општините Сарај, Бутел, Аеродром, Ѓорче и Кисела Вода.  

Како важна младинска политика оваа година се случи процесот на подготовка на 
закон за млади. Законот за млади го работи работна група составена од 30 членови 
(пратеници и претставници на НМСМ и СЕГА). НМСМ започна и со посебна работна група 
составена од членките чии консултации ги испраќаат до официјалната работна група. 
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Симона Петровска беше дел од оваа работна група. Во периодот од септември до 
декември, НМСМ спроведе и консултативен процес низ различни градови низ 
Македонија како би собрале информации за потребите на младите. Овој процес беше 
воден од базата на обучувачи. Мила и Оливер беа дел од обучувачите во овој процес.  

 
 Y-Peer Macedonia 
 
Оваа година ЦМА Крик активно продолжи да членува во мрежата. Во 2018 година 

мрежата официјално се регистрираше како здружение на граѓани во централен регистар 
во Македонија.  

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

младинска работа. Оваа година продолжи процесот со стандардите за класификација на 
младински работник и сеуште трае. Сојузот за прв пат доби финансиски средства за 
имплементација на консултативен процес за потребата од портфолио на младинскиот 
работник и стандардите за квалитет. Очекуваме и оформување на секретаријат кој ќе 
работи во просториите на Крикни.  

Оливер Андреевски е дел од Управниот одбор на СМР.  
 

Учество во меѓународни мрежи 
 

Оваа година ја продолживме 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 Rights to go, кој се 
состоеше од неколку обуки. Како поддршка на активностите Крик ги водеше финансиите 
за спроведување на проектните активности за обуката во Македонија.  

 
Организации со кои Крик соработуваше во 2017та година. 

 
Сојуз за младинска работа СМР; 
Национален младински совет на Македонија НМСМ; 
Y PEER Македонија; 
Youth Social Rights Network; 
17 организации од Европа и тоа Полска, Чешка, Велика Британија, Италија, Кипар, 

Франција, Шпанија, Бугарија, Турција, Литванија, Малта, Романија, Германија,  
 

Бизнис сектор 
Во 2018 година спроведовме долгорона програма за програмирање на програмски 

јазици поддржана од САП компанијата од Словенија.  
 

Државни институции 

mailto:infokrikcenter@gmail.com
mailto:kriksending@gmail.com


 

        
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 

 
Министерство за труд и социјална политика 
Агенција за вработување на Македонија  
Соработката со овие институции се водеше при реализирање на теренската работа 

од младинската гаранција.  
 

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 „Златан Сремац “ – Скопје 
Монтесори детска градинка  
 

Донатори (финансиски средства и in kind) 
 
Младиинфо  
Еразмус+ 
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 Бугарија 
 

Младински центар Крикни 
 

Младинскиот центар Крик функционира со понуда на активности и во 2018 година. 
Оваа година центарот функционираше како:  

 Катче за подготовка на учесници на Европски програми за мобилност 
 Простор за работата на ЕВС волонтерите 
 Програма за обука за ЕВС волонтери 
 Понуда на работилници на различни теми како програмата за кодирање, 

програмата за автономно вработување и слично  
 Центарот беше даден на користење на други младински организации за 

нивните потреби како на Y PEER Македонија, здружение Еквалис, за 
потребите на работната група на НМСМ за законот за млади и слично.  
 

Реализирани активности во текот на 2017та година  
 

 Проект “Младинско учество за сите” финансиран од Младиинфо како 
регрантирање од нивен тековен ИПА проект за младинските банки.  
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Проектот “Младинско учество за сите” се состои од организирање на 3 младински 
програми кои се одржаа во 3 специјални школи во Скопје. Секоја младинска 
програма се состоеше од 10 работилници. Во рамки на младинските програми 
учествуваа 60 млади со попреченост и без кои преку работилниците се здобија со 
знаење и меки вештини. 
 
Понатаму, се започна со работа на истражување и подготовка на дата база на 

дневните центри и младинските организации кои работат во нивна географска близина. 
Во наредниот период следат многу други активности.  

 
 Сервиси за поддршка на млади-имплементација на теренската работа за 

младинската гаранција финансиран од Civic Engagement Project на УСАИД 
програмата. Проектот се реализира во период август 2018 до февруари 2019 
година и се одвива во мапирање на млади лица кои не се вработени, не се 
во обука и не се во образование со цел нивно пријавување во младинската 
гаранција.  

 
 КА2 OPEN стратешко партнерство координирано од Националната 

асоцијација на Ресурсните учители од Бугарија  
Овој проект се одвива во периодот септември 2017 до март 2019. Оваа година како 
дел од проектот ја организиравме обуката во Охрид која беше наменета за градење 
на капацитетите на вработените во младинските организации за работа со лица со 
попреченост. Обуката беше целосно подготвена од канцеларијата на Крик и водена 
од Мила и Оливер.  
Исто така започнавме со првиот вебинар кој се случи во декември 2018 и активно се 
работи на платформата ОПЕН која ќе биде платформа-ресурс за младински 
работници кои работат со лица со попреченост. Испративме луѓе на 
транснационални средби и на обука.  
 

 КА2 PYLE стратешко партнерство координирано од Завод Манипура од 
Словенија  

Овој проект се одвива во периодот од септември 2017 до декември 2019. Како дел 
од проектните активности оваа година спроведовме истражување на вработените 
во Крик на тема автономно вработување. Започнавме со спроведување на 
долгорочната програма за ментори за автономно вработување во декември 2018. 
Програмата продолжува и наредна година.  
 
 На интернационално ниво оваа година испративме 40тина 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 обуки, младински размени, семинари, ЕВС проекти, 
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транснационални средби, состаноци и слично каде што се стекнаа со знаења од областа 
на неформалното образование и темите кои ги обработува. 

 
 На локално ниво, во првото полугодие од 2018 година,  понудивме четири 

младински програми, во соработка со специлајните училишта и институции како ДСУ „Св. 
Наум Охридски“, ДУЦОР „Партенија Зографски“, ПОУ Златан Сремац 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. 

 
 ЕВС волонтерите кои беа дел од Крик во 2018та година организираа и 

реализираа активности на локално ниво и беа дел од летната програма која се случуваше 
на фестивалите кои се организираа во регионот.  

 
Во активностите за 2018та година имавме опфат од околу 600тина млади со 

попреченост и без директно вклучени во активностите на Крик и дополнително околу 900 
мапирани и регистрирани млади во АВРМ со младинската гаранција.  

 
“Младинско учество за сите” – 60 млади; 
КА2 OPEN,  обука за работа со лица со попреченост – 12 млади; 
КА2 PYLE, долгорочна програма за ментори за автономно вработување – 10 млади 
Младински програми во специјалните училишта во првото полугодие од 2018 – 80 

млади  
Програма CodeInnovateCoonect 25 млади учесници на обуката и 40 гости на 

конференциите  
Летна програма - 325 учесници 
Интернационална извидничка смотра 25 учесници  
EXIT фестивал - 200 млади  
Д фестивал - 50 млади  
Боб Марли ден - 50 млади  
 
Еразмус+ - 40 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/ 
 

mailto:infokrikcenter@gmail.com
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https://www.facebook.com/CYA.KRIK/
https://www.facebook.com/YouthCenterKRIKNI/

