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НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ
за 2015 година на
Здружението Млади Европски Федералисти – Македонија
(ЏЕФ Македонија)
Проект за транспарентноста на општините при објавување информации на нивните вебстраници „Советниците дискутираат, граѓаните читаат: Како до потранспарентни локални
совети“, финансиран од Фондација Метаморфозис, а кој во себе вклучува повеќе
активности:
1. На почетокот на самиот проект, организиран е настан на кој е претставена идејата и
активностите во рамки на проектот. На настанот беа присутни околу 40-тина
претставници на младински организации и новинари.
2. Обуките се активност во која 5 членови на здружението заедно со по 2 члена на 5
партнери во проектот, младински организации, беа обучени во однос на Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер и во однос на застапување и
лобирање јавни политики.
3. Истражувањето е спроведено од страна на проектниот тим, и опфаќа 81 општина во
РМ, и го испитува степенот на транспарентност на општините во однос на слободниот
пристап до информации од јавен карактер на општинските веб-страници.
4. Публикацијата е подготвена во електронска форма и објавена на јавното гласило на
ЏЕФ Македонија.
5. Во пет општини беа оддржани предвидените тркалезни маси, секој од партнерите
оддржа тркалезна маса во одредена таргетирана општина со претставници на
општината, претставници на граѓанскиот сектор од регионот во кој се наоѓа
општината и засегнати граѓани. На тркалезните маси се разговараше за
недостатоците пронајдени со истражувањето за конкретната општина и можни
решенија за подобрување на транспарентноста на работата на општините.
6. Завршниот настан имаше за цел да ги повика претставниците на сите општини во кои
не беа оддржани тркалезни маси, младински организации и новинари, во чие
присуство беше оддржана презентација на резултатите од истражувањето и решенија
во однос на подобрување на транспарентноста на работата на општините.
Продолжување на погоренаведениот проект со проведување на мониторинг на
општинските веб страници на секои 6 месеци, и кој во себе ги вклучува следните
активности:
7. Спроведување на истражувањето на секои 6 месеци од страна на тим од 5
истражувачи.
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8. Подготовка и објавување на документ за јавни политики во кој покрај компаративно
претставување на наодите од истражувањето, претставени се и препораки за
подобрување на транспарентноста на општинските веб страници апропо објавување
на информации од јавен карактер.
Проект за транспарентноста на општините од изборна единица 1 при објавување
информации од јавен карактер на нивните веб страници, финансиран од Фондација
Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје, во рамки на кој неколку активности се
спроведени:
9. Квартални истражувања со мониторинг на прогресот кај општините од изборна
единица 1.
10. Организирани тркалезни маси – по секој квартален мониторинг, оддржани се
тркалезни маси со претставници на општините од изборна единица 1 со цел да се
пренесат препораки за понатамошно подобрување на транспарентноста на општината
во информирање на граѓаните преку својата веб-страница. Притоа, беа извлечени
специфични насоки во однос на Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер и задолжителните информации кои произлегуваат од тој закон со цел да се
постигне транспарентност во информирање за работата на локалната самоуправа на
општинската веб-страница.
Проект „ЏЕФ Дебата“ финасирани од Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во
Скопје, кој има за цел да поттикне дијалог меѓу индивидуи кои застапуваат различни
мислења и ставови, развој на конструктивна дискусија и промоција на аргументирано
комуницирање, а во рамки на кој спроведни се неколку активности (дебати):
11. „Кадија те тужи, кадија те суди“ – дебатата беше организирана на 18.03.2015г. во
МКЦ Клуб Ресторан. Говорници на дебатата беа Мирослав Вујиќ, Малинка Јорданова и
Томислав Кежаровски. Тема на дебатата беше состојбата со судството и ЕУ
регулативите во компарација на Македонската регуалтива, а на која присуствуваа 45
учесници. На настанот говорниците ги елаборираа своите тези за независноста на
суството во Република Македонија. Компаративно беа обработени и состојбите со
судството преку европската легислатива и бенчмарк системот и извештаите кои ЕУ ги
има објавено во однос на судството во Република Македонија. Настанот продолжи со
едночасовна дискусија со присутната публика.
12. „Колку малку е премногу – каква даночна политика генерира повеќе правда?“ –
дебатата беше организирана на 28.05.2015 во Камп Слобода. Говорници на дебатата
беа Бранимир Јовановиќ, Ванчо Узунов, Бојан Богевски и Јасмина Голубовска.
Панелистите дискутираа за своите различни тези во врска со актуелната состојба со
Законот за хонорари, неговата реалната примена, можните последици, европските
решенија со позитивна пракса и начини како би се имплементирале во РМ со цел
приближување на Македонија кон ЕУ. На дебатата беа присутни околу 200 луѓе на
отворен простор во кампот, членови на младински организации, политички партии и
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подмладоци, засегнати граѓани и новинари. Настанот траеше два часа од кои 1 час
беше посветен на дискусија со публиката.
13. „Буџетска Транспарентност во Република Македонија: Како до отворен и
транспарентен буџет?“. Дебатата беше оддржана на 25.11.2015г, со почеток во 18:00
часот, во просториите на ГЕМ клубот. Говорници на дебатата беа Трајко Славески,
Константин Битраков, Борче Тренкоски, Владанбка Авировиќ и Јани Макрадули.
Целта на дебатата беше да се дискутира процесот на програмирање, донесување и
трошење на буџетот на Република Македонија, односно отвореноста и
транспарентноста на овој буџетски циклус, како и за можностите за вклучување на
граѓаните и другите заинтересирани страни во различни аспекти на истиот. Се
дискутираа и можностите за информирање на граѓаните за прашања поврзани со
буџетот, како и практиките за буџетска транспарентност во другите земји од
регионот и Европа. На дебатата имаше 50 присутни претставници на младински
организации и новинари. Настанот траеше 2 часа и 30 минути од кои еден час беше
посветен на излагање на тезите на говорниците додека час и половина публиката
поставуваше прашања од кои се разви дискусија.
Воспоставување соработка и стратешки партнерства
14. Покана за потпишување на Меморандум за соработка со Институт за Комуникациски
Студии.
15. Потпишан меморандум за соработка со ЏЕФ Малта со планирани активности за
имплементација на заеднички проект во однос на различни степени на човекови
права и размена на пракси помеѓу членка и не-членка на ЕУ од аспект на
институционална соработка со граѓански сектор. Развиени два заеднички концепти за
програмите на Еразмус во рамките на заеднички мешани работни групи.
Проект „Отворено“, дебатна тв емисија имплементиран од Национален демократски
институт, канцеларијата во Скопје, во партнерство со ЏЕФ Македонија, Младинскиот
Образовен Форум (МОФ), 24 вести и Томато продукција. ЏЕФ Македонија, на покана на
МОФ, на почетокот на 2015 се вклучи во реализацијата на проектот, чија цел е да
овозможи дискусија помеѓу поканетите говорници (релевантни на темата која што се
дискутира) и публиката, за важните прашања во општеството кои што не се доволно
аргументирани во јавниот дискурс.
16. ЏЕФ Македонија преку својот претставник Ања Бебековска активно учествуваше во
реализација на 16 телевизиски дебати кои што секоја недела беа прикажувани на
телевизијата 24 вести. Улогата на ЏЕФ – Македонија во рамките на проектот беше:
обезбедување на техничка и логистичка поддршка во спроведување на проектот,
обезбедување на публика која што ќе присуствува на снимањето на емисиите, но во
исто време учествуваше и во изборот на теми и говорници за дебатите, како и во
поставување на тезите за дискусија. По имплементацијата на 16 епизоди од втората
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сезона на Отворено, ЏЕФ Македонија донесе одлука за прекинување на своето
учество во имплементацијата на проектот.
Учество во работна група за Статутарни измени на Национален Младински Совет на
Македонија (НМСМ)
17. Член на ЏЕФ Македонија беше претставник и член на статуарната комисија на НМСМ,
која изврши препработка и дополна на Статутот на НМСМ. Статутарната комисија
работеше на правните документи во период од 4 месеци.
Платформа за сеопфатно сексуално образование водена од страна на Хера
18. ЏЕФ Македонија се вклучи во основањето на Платформата и активностите кои таа ги
предвидува, воспоставување и први чекори на платформата, политички ставови и
стратешко планирање во однос на соработка со институции
Проект Balkan Training Days, спроведуван под водство на ЏЕФ Норвешка веќе 13 години, а
во рамки на кој учествуваат сите балкански ЏЕФ секции кои доаѓаат од земји што не се
членки на ЕУ. Во текот на 2015, во рамки на овој проект, ЏЕФ Македонија спроведе
неколку активности
19. Тим од 5 претставници на ЏЕФ Македонија учествуваат на годишниот тренинг во
Сараево, Босна и Херцеговина
20. Успешно изгласани БТД резолуции
21. Успешно застапување за идејата ЏЕФ Македонија да биде домаќин на годишниот
тренинг во 2016г.
Национална стратегија за млади
22. Целосна вклученост на ЏЕФ Македонија 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): Откако политичките партии кои што беа дел од
коалицијата Граѓаните за Македонија (ГзМ) во Април 2015 донесоа одлука да ја напуштат
коалицијата, пред членовите на ЏЕФ Македонија беше отворено прашањето дали
организацијата треба да се приклучи на оваа коалиција која што сега се состои само од
граѓански здруженија и невладини организации. По дискусија помеѓу членовите,
Извршниот одбор на ЏЕФ Македонија во консултација со сите членови, донесоа одлука за
приклучување и поднесоа апликација за зачленување во коалицијата Граѓаните за
Македонија.
23. По зачленувањето во месец март 2015, ЏЕФ Македонија стана фокална точка за
активностите на коалицијата во регионите на Тетово и Куманово (со околните
општини), при што членови на ЏЕФ Македонија беа задолжени за имплементација на
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кампањата “Заслужуваме подобро“. Во рамките на оваа кампања, членовите на ЏЕФ
Македонија и тимовите кои што беа направени за истата, најголем фокус ставија на
реализирање на улични разговори со граѓаните во соодветните региони. Ваквите
разговори, проследени со дистрибуција на информативни материјали, како и копии
од весникот “За подобро“ имаа за цел да ги слушнат мислењата и ставовите на
граѓаните за проблемите со кои што се соочуваат, како и потенцијалот за решенија
кои што тие го гледаат во иднина. Како дел од оваа кампања под координација на
членови на ЏЕФ Македонија беа реализирани и серија на интервенции во јавен
простор, ад хок иницијативи, онлајн иницијативи и кампањи, беа публикувани
колумни со ставови и мислења на членови на тимовите координирани од ЏЕФ, додека
членови на ЏЕФ Македонија активно учествуваа во акции, флеш мобови и дебати
организирани од другите организации кои што беа дел од кампањата “Заслужуваме
подобро“.
Граѓанска мрежа за спречување на корупција во јавна администрација
24. Отпечатена е публикацијата со труд кој ЏЕФ Македонија го пишуваше во рамките на
проект имплементиран во 2014 година, а финансиран од ИДСЦС, Охрид Институт и
Македонски Институт за Медиуми.
Локални младински совети (ЛМС)
25. ЏЕФ Македонија се вклучи во работата на три ЛМС и тоа во Тетово (Марко
Михалоски), Центар (Ања Бебековска) и Куманов (Сања Богатиновска).
Активности во соработка со ЏЕФ Европа:
26. Учество во креирање и промовирање на заедничката Anti-PEGIDA изјава.
27. Учество во промоција на DEMAlert апликација.
28. Прва колумна на ЏЕФ Македонија во The New Federalist, подготвена од Светлана
Сиљјаноска а во врска со актуелната политичка криза во Македонија
29. Учество на Конгресот на ЏЕФ Европа во Цирих, на кој ЏЕФ Македонија зема учество
преку својот претставник Сања Богатиновска
Организациски развој
30. Основање на ЏЕФ Алумни клуб преку кој Алумни членовите ќе можат да
придонесуваат во работата на ЏЕФ МК. ЏЕФ Алумни клубот има со советодавна улога.
ЏЕФ Алумни ќе ги вмрежи поранешните џеф членови преку клубот.
31. Подготовка на 5 стратегии за подобрување на работата на ЏЕФ Македонија:
стратегија за членство, финансиска стратегија, комуникациска стратегија, стратегија
за видливост и стрататегија за системи и процедури, со цел давање на подолгорочна
насока на функционирањето на ЏЕФ Македонија, а произлегувајќи од потребата за
стратешко делување на организацијата членовите на Извршниот одбор добија
обврска секој поединечно да состави работна група со членови од организацијата и
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да започне со изработка на стратегии за делување. Во рамките на овој процес беа
изработени 5 стратегии што треба да ја подобрат работата на ЏЕФ - Македонија.
Драфт верзиите се приготвени од членовите на работните групи и истите беа
иницијално разгледувани на редовното годишно собрание на организацијата. По
финализирањето на стратегиите во 2016 се очекува истите да бидат усвоени на
првото следно собрание.
32. Активности за градење на капацитети на членови. Под активности за градење на
капацитетите на членовите на здружението се подразбираат развивање на проектни
апликации, логистичка поддршка при организација на настани, и сл.
Развој на проектни апликации како резултат на активности за јакнење на капацитети на
членство, за следната година се:
33. Во партнерство во ЗИП институ и Паблик, проект: Социјално претприемништво кај
организации кои работат во полето на меѓуетнички односи и родови прашања
34. Од маргинализација до инклузија – вклучување на младите во процесот на
донесување младински политики на локално ниво
35. Меритократија – чекор понапред кон функционална демократија
36. Хероините од нашите улици
37. Подготвена апликација за проект за Зајакнување на капацитетите на општините во
Македонија во однос на унапредување на транспарентноста на општините при
објавување на информации од јавен карактер на нивните веб страници
38. Проект кој предвидува предавања за ЕУ и Европски федерализам во средните школи
во РМ

26.07.2016г.
Датум

Сања Богатиновска
Претседателка
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