Во текот на 2015 година беа остварени следниве активности :
I - ИМПЛЕМЕНТИРАНИ
1. Истражување за транспарентноста на општините во однос на слободен пристап до
информации од јавен карактер (Проект финансиран од Фондација Метаморфозис)
a. Посетени обуки, спроведено истражување и подготвена електронска
публикација
Обуките организирани од донаторот, сите вклучуваа по 2 претставника на 5те
партнерските организации и два претставници на нашата организација.
Обуките за застапување и користиење на закон за пристап до информации од
јавен карактер беа организирани за градење на капацитетите на 5те партнери
во проектот кои имаа по 2 учесници.
Истражувањето беше спроведено од страна на работната група на ЏЕФ
Македонија, ги опфати сите 81 општини и ги испитуваше степените на
транспаретност во поглед на информации од јавен карактер, задолжителни со
закон а објавени на веб страната.
Резултатите и предлог насоки решенија беа изговени во публикација во
електронска верзија.
b. Спроведени настани: настан за почеток на проектот, организирани тркалезни
маси во неколку општини, завршен настан за презентација на истражувањето
Отварањето или ланчинг настанот беше организиран во Куманово, на настанот
присуствуваа 50тина гости од младинскиот сектор, ЛМС Куманово, граѓански
организации, институции и медиуми. На настанот беше најавен проектот и на
што ќе се работи во рамки на истиот.
Тркалезните маси беа организирани во 5 општини, на секоја беа присутни
претставници на општината, лицата задолжени за информации од јавен
карактер, лицата задолжени за веб страните и претставници на граѓански
организации кои разговараа за резултатите од истражувањето, дополнителни
причини или пречки кои ја намалуваат транспаретноста и насоки за
подобрување.
Завршниот настан беше организиран во ГЕМ, на кој беа поканети претставници
на општините од скопско подрачје, како и претставници на младиснки
организации, граѓански организации кои се бават со транспарентност и локална
самоуправа. На завршниот настан присуствуваа 20тина учесници.
2. Истражување за транспарентноста на општините од изборна единица 1 во однос на
слободен пристап до информации од јавен карактер ранспа (Проект финансиран од
ФЕС)
a. Спроведено истражување со мониторинг на прогрес кај Општините на секои 6
месеци
b. Организирани тркалезни маси
3. ФЕС дебати
a. Кадија те тужи, кадија те суди (18 Март, МКЦ Ресторан)
b. Колку малку е премногу – каква даночна политика генерира повеќе правда? (%
Мај, Камп Слобода)
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c. Буџетска Транспарентност во Република Македонија: Како до отворен и
транспарентен буџет? (25 Ноември, ГЕМ Клуб)
ЏЕФ Малта
a. Потпишан меморандум за соработка со ЏЕФ Малта
b. Планирани активности за имплементација на заеднички проект
ОТВОРЕНО Дебати (Проект во партнерство со МОФ И NDI)
a. ЏЕФ МК одговорна за логистички дел
b. Досега се успешно спроведени 4 дебати
Учество во работна група за Статутарни измени на НМСМ
a. Предложени и прифатени измените поднесени од претставникот на ЏЕФ МК Светлана Силјановска
Хера платформа за сеопфатно сексуално образование
a. ЏЕФ МК вклучени во основањето на Платформата и активностите кои таа ги
предвидува
БТД 2015
a. Тим од 5 претставници на ЏЕФ Македонија
b. Успешно изгласани БТД резолуции
c. ЏЕФ Македонија ќе биде домаѓин на БТД 2016
Национална стратегија за млади
a. Целосна вклученост на ЏЕФ МК во процесот на изработка на Стратегијата
(Претставници на работните групи за подготовка на стратегијата, присуство на
координативни состаноци со членовите на НМСМ но и со претставници од
АМС, учество на финалната конференција)
Граѓаните за Македонија (ГЗМ)
a. ЏЕФ МК е член на движењето
b. Членови на ЏЕФ МК се активно вклучени во настаните спроведувани од ГЗМ
Граѓанска мрежа за спречување на корупција во јавна администрација
a. Отпечатена публикацијата со трудот кој ЏЕФ Македонија го пишуваше во
рамките на проектот (финансиран од ИДСЦС, Охрид Институт и Македонски
Институт за Медиуми)
Локални младински совети (ЛМС)
a. ЏЕФ Македонија се вклучи во работата на три ЛМС и тоа во Тетово (Марко
Михалоски), Центар (Ања Бебековска) и Куманов (Сања Богатиновска)
Вклучување во активностите на JEF Europe
a. Потписници на заедничката изјава Anti-PEIGDA
b. Промоција на DEMAlert апликацијата
c. Прва колумна на ЏЕФ Македонија во TNF, подготвена од Светлана Силјановска
а во врска со актуелната политичка криза во Македонија
Учество во FC Zurich
a. Сања Богатиновска како претставник на ЏЕФ Македонија

II – АПЛИЦИРАНИ НО НЕДОБИЕНИ ПРОЕКТИ
1. FOOM/USAID

a. Во партнерство во ЗИП институ и Паблик, проект: Социјално претприемништво
кај организации кои работат во полето на меѓуетнички односи и родови
прашања
b. Од маргинализација до инклузија – вклучување на младите во процесот на
донесување младински политики на локално ниво
2. Цивика Мобилитас
a. Апликација за институционален грант
3. UK Embassy
a. Проект: Меритократија – чекор понапред кон функционална демократија
4. Мрежа 23
a. Проект: Хероините од нашите улици
III - ONGOING
1. Europe at school
a. Проект кој предвидува предавања за ЕУ и Европски федерализам во средните
школи во РМ на француски и македонски јазик
b. Француски Културен Центар со инцијатива за финансиска и
административно/логистичка поддршка
2. USA Embassy грант
a. Подготвена апликација за проект за Зајакнување на капацитетите на Општините
во Македонија во однос на Зголемување на нивната транспарентност во однос
на објавување на информации од јавен карактер
3. Институт за комуникациски студии
a. Покана за потпишување на Меморандум за соработка
b. Бенефиции за членовите на ЏЕФ МК – попуст за студирање на мастер
програмата која ја нуди ИКС
4. ЏЕФ Алумни
a. Основање на ЏЕФ Алумни клуб преку кој Алумни членовите ќе можат да
придонесуваат во работата на ЏЕФ МК (советодавна улога)
5. Стратегии
a. Подготовка на 5 стратегии за подобрување на работата на ЏЕФ Македонија:
Стратегија за членство, Финансиска стратегија, Комуникациска стратегија,
стратегија за видливост и стрататегија за

