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Активности на локално и национално ниво 
 

 

Во изминатата 2019та 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. Mладите 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. 

Локални младински програми  
 

На локално ниво понудивме 8 долгорочни интегративни младински програми во 5 

специјални училишта, 1 долгорочна програма за младински работници, 3 

конференции, организиравме 1 регионална обука со партнери од Косово и 

Албанија во Охрид и 1 Летен младински инклузивен камп.  

Локалната младинска програма се состоеше од младински програми кои се 

реализираа во 5 специјални школи во Скопје во текот на двете полугодија јануари-

јуни и септември-декември 2019 година. Младинските работници кои ги 

спроведуваа програмите беа обучени за спроведување активности од младинска 

работа со фокус на работа во мешани групи на лица со попреченост и без преку 

Долгорочната програма за младински работници 2019 година. Програмите во 

школите се состоеа од интерактивни работилници на различни теми кои се одвиваа 

во просториите на училиштата како и активности на отворено и активности на 

културно-социјални места (кафулиња).  

Во првото полугодие од 2019 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“, од Скопје. Во второто полугодие се спроведоа вкупно 5 програми, 

дополнително во дневниот центар за лица со попреченост во Приватното средно 

училиште САБА и Посебното училиште Златан Сремац. Секоја од младинските 

програми беа составени од 10 работилници.   
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ЕВС волонтерите кои беа дел од Крик во 2019та година организираа и реализираа 

активности на локално ниво и беа дел од летната програма која се случуваше на 

фестивалите кои се организираа во регионот. 

На локалните настани учество земаа повеќе од 300 млади лица со попреченост и 

без, а активностите беа во насока на развивање на меки вештини и личен и 

социјален развој. Целните групи останаа исти како минатите години, но оваа година 

имавме можност да понудиме повеќе можности и да вклучиме поголем број млади. 

Летна младинска програма  
 

Летната програма оваа година беше многу интересна и наместо обуки и 

работилници решивме повторно 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, градскиот парк во Скопје и рекреативните водни паркови во 

Скопје. По успешните реализирани 3 летни кампови во 2017 година, во 2019 година, 

во соработка со Сојузот на извидници на Македонија повторно се реализираше и 

Летниот инклузивен младински камп во Извидничкиот центар Охрид.  

 

 

Активности на меѓународно ниво 
 

 

ЕРАСМУС + ПРОГРАМА во Цма Крик  
 

Преку Ерасмус+ програмата на Европска Унија, оваа година испративме 85 млади 

на образовни програми во странство, кои вклучуваат младински размени, обуки, 

транснационални средби, семинари, како и кратки и долги проекти од Европски 

Волонтерски Сервис. Овие активности се поделени во проекти кои се вклучени во 

трите клучни акции на Ерасмус+ програмата. Во првите месеци од следната година 

имаме простор да испратиме уште 10тина млади на слични програми во 

странство. 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, транснационални средби, состаноци 
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и слично каде што се стекнаа со знаења од областа на неформалното 

образование и темите кои ги обработува. 

 

Испратени млади лица на Европска образовна програма за мобилност прегу 

програмата Ерасмус+ и Еворпски солидарен корпус 

 

 

 

Обука 

 

 

Младинска размена 

 

Волонтирање во Европа 

(Европски солидарен 

корпус) 

 

 

15 млади 

 

60 млади  

 

6 млади  

 

Вкупно 81 млади 

ЕВРОПСКИ СОЛИДАРЕН КОРПУС  
 

Во 2019 година примивме и волонтери од програмата Европски солидарен корпус 

на краток и долг рок. Меѓу волонтерите кои беа дел од програмата беа и две групи 

на лица со попреченост. На краток рок ни се приклучија 7 волонтери од кои 2 

волонтери со попреченост од Романија, 2 волонтери со попреченост од Словенија 

и 3 волонтери со типичен развој од Турција. На долг рок во 2019 година во работата 

на Крик дадоа придонес 2 волонтери Џампо и Белтина од Италија.  

Освен што примаме, исто и испраќаме волонтери на ЕВС проекти. Оваа година на 

краток рок испративме вкупно 5 ЕВС волонтери на краток рок во Турција, Романија 

и Словенија.  

 

Примени и пратени волонтери како дел од Европски солидарен корпус 

 

  

Краток рок  

 

 

Долг рок  

 

Волонтери со 

попреченост  

Примени 

волонтери во Крик  

7 2 4 

Испратени 

волонтери на 

волонтирање во 

Европска држава  

6 0 2 

Вкупно  13 2 6 
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Вкупен опфат на млади во 2019 година 
 

 

Во 2019 година, вкупниот опфат на млади лица вклучени во активности на Цма Крик 

е повеќе од 1100 млади поделени во категории:  

 

Вкупен опфат на млади со активностите на Крик во 2019 година 

 

Младински програми во 5 специјални 

училишта 

300 млади 

Летна програма 

➢ Летни младински инклузивни 

кампови 50 млади 

➢ Д фестивал – 50 млади 

➢ Летна програма во Скопје- 50 

млади 

➢ EXIT фестивал 300 млади 

 

450 учесници 

Еразмус+ програма за Европски 

образовни програми за мобилност 

 

85 млади 

Регионална соработка 

 

100 млади 

Останати активности 

 

150 млади 

Вкупно 1100 млади 

 

 

Младински политики на национално ниво во 2019 г 

 

 

Закон за младинско учество и младински 

политики  
 

Од младински политики за 2019 година, како најзначаен ќе го издвоиме Законот за 

младинско учество и младински политики кој беше официјално изгласан од Влада 
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на 14.01.2020, а во текот на 2019 се работеше на процесот на коментирање на 

предлог содржината на Законот, која се подготви во 2018 година. Целосниот текст на 

Законот и процесот на подготовка можете да го најдете ТУКА.  

Европска младинска картичка  
 

Во 2019 година беше започнат и процесот на Европската младинска картичка. 

Официјалната страна на Европската младинска картичка во РС Македонија може 

да ја најдете ТУКА. Европската младинска картичка е картичка со попусти и 

поволности за млади од 15 до 29 години, во различни категории. Картичката им дава 

можност на младите да патуваат, запознаат нови луѓе и да склопат нови 

пријателства низ цела Европа. Преку картичката младите можат да се едуцираат, 

да научат нови работи и да ја започнат својата кариера, да направат промена во 

заедницата, да бидат добро информирани и активни граѓани кои го обликуваат 

општеството. Европската младинска картичка е проект на Агенција за млади и 

спорт. 

 

Учество во мрежи на национално и регионално ниво и 

локална соработка  
 

 

Учество во регионални мрежи и 

регионално вмрежување  
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Учество во регионални мрежи и вмрежување 

 

  
 

Интернационална недела на граѓанско општество 2019  

Покрај учеството во националните мрежи, во 2019 година Крик се вклучи и кон 

Интернационалната недела на граѓанско општество, организирана од 

меѓународна алијанса за граѓанско учество ЦИВИКУС. Крик беше еден од 

локалните партнери и спроведуваше активности на локално ниво во период март 

2019 година.  Интернационалната недела на граѓанско општество во 2019 година се 

одбележа од 8ми до 12ти април на глобално ниво. Централниот настан на глобално 

ниво се одржа на истите датуми во Белград.  

Регионална мрежа Youth bank hub - Western Balkan and Turkey 

Кон почетокот на 2019 година, Цма Крик се приклучи кон регионалната мрежа на  

Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey. Тоа е модел на младински банки кој 

предвидува создавање на младински фондови кои ќе вклучуваат средства од 

општините, граѓанскиот и бизнис секторот наменети за финансирање локални 

иницијативи и проекти на неформални групи на млади. Како дел од оваа мрежа, 

вработените на ЦМА Крик се вклучени во студиски посети, обуки за зајакнување на 

капацитетите и започнува со имплеметирање на своите активности од проектот 

Интернационалната недела на 
граѓанско општество, 

организирана од меѓународна 
алијанса за граѓанско учество 

ЦИВИКУС 

Регионална мрежа Youth 
bank hub - Western Balkan 

and Turkey

Регионален механизам 
Western Balkan Fund 

Регионален младински лидерски 
форум организиран од 

Европско движење од Србија 
заедно со Белградски фонд за 

политичка извонредност

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-mail: infokrikcenter@gmail.com 

kriksending@gmail.com 

T: + 389 78 370 987 

"Youth Participation for ALL" од септември 2018 година. Овој проект е финансиран од 

Fondacija Ana i Vlade Divac , каде што Mladiinfo е Националниот Hub од Македонија.  

Western Balkan Fund  

Крик се вклучи во работата и стана дел и од грантистите на Western Balkan Fund кој 

е регионален механизам, формиран од Владите на 6те држави кои се наоѓаат во 

Западниот Балкан и работи кон поддршка на регионална соработката. Во 

партнерство со организации од Косово и Албанија, Крик спроведе активности во 

насока на поддршка на организациите и младинските работници од региониот за 

работа со лица со попреченост на локално ниво. Активностите се одвиваа во текот 

на целата 2019 година и имаа за цел да ја подобрат регионалната соработка, и да 

овозможат интерактивно дружење и учење на младите лица со попреченост и без и 

младинските работници од Македонија, Албанија и Косово.  

Регионален младински лидерски форум 

Претставник на ЦМА Крик присуствуваше на 4ти Регионален младински лидерски 

форум, кој се одржа од 22ри до 24ти ноември во Нови Сад, Република Србија. 

Формуот го организира организацијата Европско движење од Србија заедно со 

Белградски фонд за политичка извонредност. Настанот се организира со цел да се 

поддржи Берлинскиот процес и да се доближат разбирањата и потребите на 

младите до носителите на политики на Регионално ниво. Претседателите и 

Премиерите на државите од Западен Балкан беа присутни на настанот со цел 

директно да се запознаат со потребите на младите на локално, национално и 

регионално ниво.  

Учество во национални мрежи и 

национално вмрежување  
 

Оваа година ЦМА Крик активно учествуваше на активности во националните мрежи 

во кои фигурира како полноправен член. 

 

 

 

 

 

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-mail: infokrikcenter@gmail.com 

kriksending@gmail.com 

T: + 389 78 370 987 

 

Учество во национални мрежи и вмрежување 

 

 
 

 

 

 

Национален младински совет на Македонија 

 

Во 2019та година, членовите на Крик активно учествуваа во работата на 

Националниот младински совет на Македонија. Оливер Андреевски координатор 

за надворешна соработка и програма во Крик продолжи да биде делегат на 

генералното собрание кое се одржа во мај 2019, и на собранието се номинираше 

и беше изгласан за член на надзорниот одбор на НМСМ. Мила Карадафова, која во 

Крик работи како Извршен директор, беше делегат на генералното собрание на 

НМСМ кое се одржа во ноември 2019 година во Кавадарци. Мила Карадафова, 

Извршната директорка сеуште е дел од базата на обучувачи на мрежата, додека 

Оливер прејде од член на базата во член на Надзорниот одбор.  

Како важна младинска политика оваа година продолжи и заврши започнатиот 

процес од 2018 година на подготовка на закон за млади. Законот за млади продолжи 

да го работи работна група која беше воспоставена во 2018 година составена од 

30 членови (пратеници и претставници на НМСМ и СЕГА). Работната група при НМСМ 

немаа дополнителна работа во 2019 година, бидејки се премина кон процесот на 

Национален 
младински совет 
на Македонија

Y-Peer 
Macedonia

Сојуз за 
младинска 

работа

Мрежа за 
спречување на одлив 

на мозоци 
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организирање јавни дискусии на предлог тесктот кој веќе беше составен во 2018 

година. Со цел полесно организирање на јавните дискуии, работната група на 

Законот за млади заедно со Агенција за млади и спорт и Националниот младински 

совет заедно работеа и формираа тим за организирање на јавните дискусии. Дел 

од тимот беше и Мила Карадафова, која заедно со останатите ги организираше и 

координираше активностите. На 14.01.2020 со 69 гласа „За“ и 1 „против“ 

македонското Собрание го изгласа Законот за младинско учество и младински 

политики кој треба да донесе поголема вклученост на младите во носењето одлуки 

преку Национално собрание на млади, локални младински совети и собранија и 

повеќе сервиси за младите. 

 

Y-Peer Macedonia 

Во 2019 година Цма Крик сеуште е полноправна членка во мрежата. Работата на 

мрежата во 2019 година не вклучуваше соработка со членките и немаше понуда на 

специфични активности за вклулчување.  

 

Сојуз за младинска работа 

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

младинска работа. Оливер Андреевски е дел од Управниот одбор на СМР.  

Во 2019 година, Сојузот подготви Документ со стандарди за квалитет при 

спроведување на активности од младинска работа и Документ-портфолио на 

млаиднски работници. Сојузот започна со активна работа со формирање на 

Извршна канцеларија составена од Генерален секретар и асистент. Во 2019 година, 

Сојузот доби и финансиски средства за спроведување на 3 проекти кои имаат за 

цел да ја унапредат младинската работа во државата.  

Мрежа за спречување на одлив на мозоци  

Мрежата за спречување на одливот на мозоци е неформална мрежа составена 

од 7 граѓански организации кои работат на различни полиња поврзани со развојот 

на младите, младинските политики и права, како и младинското информирање.  

Целта на мрежата е да ја подигне свеста кај институциите и граѓаните за 

заминувањето на младите од земјата, како и да предлага мерки и решенија за 

спречување на овој феномен. 

Мрежата се формираше кон крајот на 2019 година и започна со спроведување на 

активностите. Цма Крик е директно вклучен во спроведување на активностите на 
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мрежата и одговорен за спроведување на Анализата на спроведеност на 

Националната стратегија за вмрежување, соработка и спречување на одлив на 

високо образовен и стручен кадар.  

Членки на Мрежата за спречување на одливот на мозоци се: 

1. Лидери за едукација, активизам и развој 

2. Младиинфо интернационал 

3. Младите можат 

4. Младински сојуз- Крушево 

5. Здружение за дислексија Ајнштајн 

6. Центар за младински активизам КРИК 

7. Центар за мултдисциплинарен развој- Процес 

 

Организации со кои Крик соработуваше во 

2019та година 
 

Сојуз на извидници на Македонија; 

Сојуз за младинска работа СМР; 

Национален младински совет на Македонија НМСМ;  

Y PEER Македонија; 

Мрежа за спречување одлив на мозоци; 

21 организации од Европа на 25 проекти и тоа Албанија, Косово, Турција, Италија, 

Шпанија, Латвија, Бугарија, Унгарија, Чешка, Словенија, Литванија, Франција и 

Романија.  

Образовни институции 
 

2019 година, Цма Крик ги спроведуваше активностите на локално ниво во соработка 

со следните образовни институции:  
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➢ 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; 

➢ Дом за деца без родители “11ти октомври”, Скопје; 

➢ Приватно средно училиште САБА, Скопје; 

➢ Гимназија СУ Зеф Љуш Марку, Скопје;  

➢ СГГУ “Здравко Цветковски” Скопје; 

➢ Дневниот центар за лица со Даунов синдром-“Доза среќа”, Скопје и  

➢ Монтесори детска градинка.  

Младински центар Крикни 

 

Младинскиот центар Крик функционира со понуда на активности и во 2019 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 и обуки на различни теми како долгорочната 

програма за младински работници  

 Центарот беше даден на користење на други младински организации за 

нивните потреби како на Здружение Кален, здружение Еквалис и слично.  

 

 

Реализирани проектни активности во текот на 2019та 

година 
 

 

 

Проектните активности беа финансирани дел од грантови, дел од донации.  
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Донатори (финансиски средства и in kind) 
 

Младиинфо Интернационал преку Фондација Ана и Владе Дивац,  

Western Balkan Fund  

Регрантирање од Младински образовен форум  

Меѓународна алијанса за граѓанско учество Цивикус  

Еразмус+ програмата  

Национална агенција за европски програми и мобилност на Македонија  

Национална агенција на Турција 

Национална агенција на Италија  

Национална агенција на Словенија  

Национална агенција на Романија 

Донации од бизнис сектор 
Во 2019 година 2 организации од бизнис секторот ја поддржаа работата на ЦМА 

Крик и донираа финансиски средства за организирање на Летните инклузивни 

младински кампови 2019 година. 

-Државна видео лотарија на Македонија  

-Компанија за софтверски решенија Хаселт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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-mail: infokrikcenter@gmail.com 

kriksending@gmail.com 

T: + 389 78 370 987 

Проектни активности на Цма Крик  
Во активностите за 2019та година имавме опфат од околу 800 млади со попреченост 

и без директно вклучени во активностите на Крик.  

 

 

Опфат на млади во 2019 поделени по проектни активности 

 

“Младинско учество за сите” јануари-

август 2019 

од кои поделени по активности: 

➢ -2 младински програми 

(социјални чајанки и младински 

излети) 200 млади  

➢ -Промоција на позитивни 

приказни на Д фестивал 50 

млади  

➢ -Конференција 60 млади  

310 млади  

“Together to get there”-конференција 

за вмрежување март 2019 

60 учесници 

“КА2 PYLE”, септември 2019 настан за 

дисеминација на резултатите од 

проектот 

50 млади 

“КА2 Херои и хероини во младински 

активности за спорт и инклузија”  

80 учесници во пополнување на 

прашалниците кои беа дел од 

спроведеното истражување  

 

“Проект за младинско изразување: 

Чекори кон инклузија” мај-декември 

2019- од кои поделени по активности:  

➢ Долгорочна програма за 

младински работници 25 млади  

➢ 5 Младински програми во во 

специјални школи 100 млади  

➢ Завршен настан 100 млади  

 

225 млади 

“Combating social exclusion of young 

people” мај-декември 2019 од кои 

поделени по активности:  

➢ Обука за младински работници 

за работа со лица со 

попреченост 15 млади  

➢ Локални активности во државите 

60 млади (по 20 учесници во 

држава)  

➢ Младински инклузивен камп 24 

млади  

 

100 млади 
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Во 2019 година, Крик прими финансиски средства за реализација на вкупно 13 

проекти. Средствата за дел од проектите се во насока на организирање на 

активности на локално, регионално или меѓународно ниво, дел од проектите се во 

насока на подготовка документи за поддршка на работата на младински 

организации и младински работници.  

 

Дел од проектите кои се реализираа во 2019 година се започнати во 2018, дел од нив 

започнуваат во 2019 и продолжуваат со спроведување на активностите и во 2020 

година.  

Приказ на приходи по проекти 2019 година

KA2 Heroes and Heroines

“Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization –

PYLE”

KA2 STREET-APP 4 INCLUSION

EVS NAMK Enable THISability

KA3 VISA

Чекори кон инклузија

WBF Combating social exclusion of young people

"Младинско учество за СИТЕ!“ 

Together to get there
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Спроведени проекти во 2019 година 

Реден 

број 

Проект Донатор 

1. КА2 од Еразмус+ програмата: “Херои и 

хероини на младинскиот спорт работат за 

инклузија” 

01.01.2019 – 31.08.2020 

Национална агенција за 

програмата Ерасмус + на 

Италија 

2.  “Post-YU for Learning Emancipation – 

Supporting learners on the way to self-

realization – PYLE” 01.09.2017 – 30.11.2019 

Национална агенција за 

програмата Ерасмус + на 

Словенија 

3.  КА2 од Еразмус+ програмата: “STREET-APP 

4 INCLUSION” 

01.11.2019 – 31.10.2021 

Национална агенција за 

програмата Ерасмус + на 

Романија 

4.  ЕВС “Enable THISability” 

01.02.2019 – 31.01.2020 

Национална агенција за 

Европски образовни 

програми и мобилност на 

РС Македонија 

5.  КА3 од Еразмус+ програмата: Виза 

Меѓународен систем за застапување 

01.08.2019 – 30.06.2020 

Национална агенција за 

Европски образовни 

програми и мобилност на 

РС Македонија 

6. Проект за младинско изразување: Чекори 

кон инклузија  

01.05.2019 – 31.12.2019 

Младински образовен 

форум 

7.  Combating social exclusion of young people 

01.05.2019 – 30.11.2019 

Western Balkan Funds 

8. Младинско учество за СИТЕ!“ 01.09.2018 – 

31.08.2019 

Младиинфо Интернационал 

9. Настан за вмрежување Together to get 

there 

01.02.2019 – 01.04.2019 

Balkan Civil Society 

Development Network  

10.  EVS “Stop Divisions! Reappropriation of 

European values through volunteering 

service vol.2” 

01.01.2019 – 30.11.2019 

Национална агенција за 

програмата Ерасмус + на 

Италија 

11. EVS “Young Steps in Europe” 

 

Национална агенција за 

програмата Ерасмус + на 

Турција 

12. EVS “Through Solidarity to a better reality” Национална агенција за 

програмата Ерасмус + на 

Словенија 

13. Summer camps “CAMP ME IN” Донации 
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Проект “Младинско учество за сите” 

финансиран од Младиинфо како 

регрантирање од нивен тековен ИПА 

проект за младинските банки 
 

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. Овие активности се реализираа во периодот септември-

декември 2018 година. Проектните активности продолжија и во 2019  година.  

Како дел од проектните активности во 2019 година се реализираа:  

-дата база на контакт информации од дневни центри и младински организации  

-активности на отворено за млади лица со попреченост и без 

-активности во Скопските кафулиња за млади лица со попреченост и без  

-промоција и подготовка на позитивни приказни кои ги имаат лицата со попреченост  

-финална конференција за презентација на проектните активности.  

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 во 2019 година продолживме со спроведување на 

долгорочната програма за автономно вработување која започна во декември 2018 

и траеше до април 2019.  

Врз основа на спроведување на програмата и практичната работа на терен која 

следеше се подготвија 3 интелектуални резултати и тоа:  

-Евалуација на програмата за автономно вработување 

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-mail: infokrikcenter@gmail.com 

kriksending@gmail.com 

T: + 389 78 370 987 

-Национални препораки за спроведување на програмата за автономно 

вработување 

-Генерален извештај за сумираните резултати од препораките од Македонија, 

Словенија и Хрватска.  

Документите можат да се најдат на СЛЕДНИОТ ЛИНК 

Во период на септември 2019, во Извидничкиот центар Охрид се организираше 

последната транснационална средба помеѓу партнерите по што следеше и 

настанот за дисеминација на проектните резултати во Скопје.  

Во декември 2019 година, проектните активности успешно завршија.  

КА2 Херои и хероини во младински 

активности за спорт и инклузија 
 

Овој проект се одвива во период од 01.01.2019 – 31.08.2020. Проектниот координатор 

е Ферфило од Италија а се работи во партнерство со Цма Крик од Македонија, 

Realization од Хрватска и Outreach од Германија.  

Проектните активности во 2019 година беа:  

-Национални истражувања во државите на партнерите за програмите кои постојат 

на локално и национално ниво за млади мигранти и 

-присуство на транснационални средби.  

КА2 од Еразмус+ програмата: “STREET-APP 4 

INCLUSION” 
 

Овој проект се одвива во период од 01.11.2019 – 31.10.2021. Проектниот координатор 

е организацијата Fundatia Parada од Романија, Strade од Италија, Proyecto Kieu од 

Шпанија, Melazeta s.r.l. од Италија и Fundacion Escuela de solidaridad - FES од Шпанија.  

Проектните активности во 2019 година вклучија:  

-Прва транснационална средба со партнерите во канцелариите на координаторот 

Fundatia Parada во Романија.  

Проектните активности продолжуваат да се реализираат во наредните 2 години.  
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КА3 од Еразмус+ програмата: Виза 

Меѓународен систем за застапување 
 

Овој проект се одвива во период од 01.08.2019 – 30.06.2020. Проектот е воден од Цма 

Крик и се имплементира на национално ниво. Проектот е финансиран од 

Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност од 

Македонија. Поради доцнење на потпишување на договорот, проектните активности 

се преместени за спроведување во 2020 година.  

Проект за младинско изразување: Чекори 

кон инклузија  
 

Овој проект се одвива во период 01.05.2019 – 31.12.2019. Проектот е воден од Цма 

Крик и се имплементира на национално ниво. Проектот е регрантирање од 

Младински образовен форум. Проектните активности се следни:  

-Долгорочна програма за обука на младински работници за работа во мешани 

групи на млади со фокус на млади со попреченост и  

-Имплементација на 5 младински интегративни програми во 5 специјални школи во 

второто полоугодие од 2019 година.  

Combating social exclusion of young people 
 

Проектот се реализира во период од 01.05.2019 – 30.11.2019. Проектот е воден од Цма 

Крик во партнерство со Center for Education and Training од Призрен Косово и 

Perspektiva од Драч, Албанија  и се имплементира на регионално ниво. Проектот е 

финансиран од Western Balkan Fund. Проектните активности се:  

-Обука за младински работниците од државите на партнерите за работа во мешани 

групи на млади со попреченост и без која се организираше во Извидничкиот центар 

Охрид во јуни 2019  

-Активности со млади со попреченост и без на локално ниво и  

-Инклузивен младински камп со лица со попреченост и без од 3те држави кој се 

реализираше во октомври 2019 во Извидничкиот центар Охрид  
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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-mail: infokrikcenter@gmail.com 

kriksending@gmail.com 

T: + 389 78 370 987 

Крик на социјалните мрежи  
 

 

На социјалните мрежи Крик е присутен со профили на 

 

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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