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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
ОПШТА ЦЕЛ
Здружението Млади Европски Федералисти – Македонија (во понатамошниот текст: ЏЕФ
Македонија) е независна, непрофитна, непартиска, политичка и граѓанска огранизација со
својство на правно лице, која се залага за политичко активирање на младите во процесот на
интегрирање на Република Македонија (во понатамошниот член: РМ) кон обединета и
федерална Европа базирана на принципите на мир, човекови права, демократија и владеење
на правото.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ









Интеграција на РМ кон ЕУ;
Прифатени Европски вредности и идеја за Федерална Европа;
Подобрен квалитет на живот на македонските граѓани;
Унапреден младински активизам и едукација, како и младинско влијание врз политики;
Добро владеење базирано на партиципативност, инклузивност и транспарентност;
Подигната свест на граѓани на РМ за структурата, целите и функционирањето на ЕУ;
Подигање на свеста на граѓаните на РМ и почитување на човековите права; и
ЏЕФ Македонија – независна, препознаена со широка соработка и високо влијание.

ВИЗИЈА
Формирање на обединета и федерална Европа базирана на принципот на мир, демократија,
владеење на правото и субсидијарност.

МИСИЈА
ЏЕФ Македонија работи на политичко активирање на младите во процес на интегрирање на
Македонија кон Европа, како и предводи и поттикнува промени со цел формирање правично,
слободно, инклузивно, партиципативно, транспарентно и демократско општество.

МОТО
Генерација пред своето време!

ВРЕДНОСТИ










Правда и слобода;
Вклученост и учество на сите нивоа;
Транспарентност;
Демократија и владеење на правото;
Човекови права;
Мир;
Заемно разбирање;
Соработка; и
Еднакви можности.
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ЧЛЕНСТВО
Членството во ЏЕФ Македонија е доброволно, и може да се приклучи секое лице кое е
државјанин на РМ на возраст од 18 до 30 години, без разлика на националната, родовата,
етничката, расната, сексуалната или било која друга припадност и ориентација, кое ги
прифаќа целите и задачите утврдени со Статутот, пополнува изјава за пристапување и уплаќа
годишна членарина во висина од 500,оо МКД. Странски државјанин може да биде член на
Здружението под истите услови кои важат за граѓаните на РМ, но без пасивно избирачко
право. Членовите имаат права и обврски утврдени со Статутот и другите акти на ЏЕФ
Македонија.
Со приклучување кон Здружението, секој член избира дали ќе стане активен член или
пасивен член од што зависат и обврските на членовите на Здружението. Активните членови,
меѓудругото, имаат обврска редовно да присуствуваат на состаноците и седниците на
Здружението, да се вклучуваат во тековните активности на Здружението и да го промовираат
Здружението во земјата и во странство. Пасивните членовите пак, меѓудругото, имаат
обврска редовно да присуствуваат на седниците на Здружението.
Секој од членовите на ЏЕФ Македонија (вклучувајќи ги и членовите на Извршниот и
Надзорниот одбор) својата работа и работни задачи во врска со Здружението ги исполнуваат
на доброволна основа.

ОРГАНИ
Генерално собрание е највисок орган на Здружението. Во работата на Собранието
учествуваат сите членови на Здружението, а со истото претседава Претседателот на
Здружението.
Извршен одбор е највисок извршен и управен орган на Здружението составен од
претседател, потпретседател, финансиски менаџер, меѓународен координатор и
координатор за членство. Мандатот на секој член на Извршниот одбор врзан со траењето на
мандатот на функцијата за која се избрани, односно е со времетраење од од две години со
право на еден реизбор и е отповиклив.
Генерален секретар е извршен орган на Здружението кој се избира со дво-третинско
мнозинство од вкупниот број на членови на ИО, со мандат во времетрање од две години и со
право на еден реизбор.
Надзорен одбор е највисок орган за спроведување контрола на работата на органите и
телата на Здружението. Надзорниот одбор се состои од три члена, а со истиот претседава
Претседавачот на истиот кој се бира од редовите на членството на Надзорен одбор.
Мандатот на секој член на Надзорен одбор е со времетраење од од две години со право на
еден реизбор и е отповиклив.
Kако посебни тела на Здружението се сметаат Алумни Клубот и Клубот на пријатели на ЏЕФ
Македонија.
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ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ
Europe Talks
Во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје, ЏЕФ Македонија
продолжи со имплементација на проектот Europe Talks и спроведување #ЏЕФдебата настани.
На 17ти Февруари 2016г. во Јавна соба, ЏЕФ Македонија ја организираше дебата со наслов
“Каков закон за медиуми и е потребен на Република Македонија?“ на кој говореа Ивона
Талеска, Насер Селмани, и Снежана Трпевска. На 31ви Март, 2016г. во ГЕМ Клуб, ЏЕФ
Македонија организираше дебата насловена „Fortress Europe: Човечките животи пред
ѕидините на западната демократија“ на кој говореа Жарко Хаџи-Зафиров; Мерсиха
Смаиловиќ; Оливер Спасовки и Сузана Салиу. На 22ри Мај 2016г. во МКЦ Клуб и Ресторан,
ЏЕФ Македонија ја организираше роденденската дебата со наслов „Occupy all streets: Кога
институциите ќе стивнат“ со говорници Малинка Ристевска Јорданова, Симона Спировска,
Александар Пандов, Биљал Касами, и Џелал Хоџиќ. На сите дебати присуствуваа околу 100
претставници на различни општествени групи кои директно и активно се вклучуваа во
дискусија со говорниците.

Отворено
Во партнерство со Национален демократски институт, Младински образовен форум, 24 Вести
и Томато продукција, ЏЕФ Македонија продолжи со имплементација на ТВ Дебатната
емисија Отворено. Во текот на 2016г. ЏЕФ Македонија учестуваше во организација на 10
дебатни емисии, на следните дати и со следните наслови и говорници:
 18.01.2016: Оставка и приоритети на привремената влада со Петре Шилегов, Имер
Селмани, Сашо Ордановски и Сашо Клековски;
 25.01.2016: Политичкиот глас надвор од Договор од Пржино со Љиљана Поповска,
Ивон Величковски и Љупчо Георгиевски;
 01.02.2016: Како воздух дишеме? - Граѓанска перспектива на аеро-загадувањето со
Ненад Коциќ, Ана Чоловиќ, Аријанит Џафери и Душко Груевски;
 08.02.2016: Говор на омраза во јавниот дискурс со Александар Даштевски, Уранија
Пировска, Мирче Адамчевски и Петрит Сарачини;
 15.02.2016: Медиумска слобода со Зоран Трајчевски, Мигена Горенца, Мухамед Зекири
и Тамара Чаусидис;
 22.02.2016: Парламентарен надзор врз разузнавањето со Павле Саздов, Петре Шилегов
и Талат Џафери;
 29.02.2016: Помилување за изборни нерегуларности – правна или политичка логика? Со
Светомир Шкариќ, Маргарита Цаца Николовска и Александар Тортевски;
 07.03.2016: Родова еднаквост и еднакви можности со Цветанка Иванова, Флора Кадриу,
Даниела Димитриевска и Дамјан Здравев;
 14.03.2016: Верска толеранција со Отец Пимен, Рамадан Рамадани и Зоран Бојаровски;
 21.03.2016: Прочистување на избирачкиот списо за кредибилни избори со Субхи Јакупи,
Дамјан Манчевски, Дарко Алексов и Драги Рашковски.
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Транспарентност на општините при објавување на информации од јавен
карактер на општинските веб страници
ЏЕФ Македонија продолжи со мониторинг на транспарентноста на општините при
објавување на информации на нивните веб-страници два пати годишно. Првенствено
проектот беше спроведуван во рамки на проектот „Советниците дискутираат, граѓаните
читаат. Како до потранспарентни локални совети?“ а финансиран од Фондација
Метаморфозис (2014), а ЏЕФ Македонија своеволно го продолжи мониторингот. За целите на
мониторингот, ЏЕФ Македонија создаде сопствена методологија. Мониторингот беше
спроведен на 12.01.2016 година и 12.07.2016г.

Заслужуваме подобро! Vol.2
ЏЕФ Македонија продолжи со имплементација на иницијативата Заслужуваме подобро! и во
2016г., поточно од 10.01.2016 до 25.04.2016 примарно во Куманово и Тетово, но се вклучуваше
и во други средини и во заеднички активности со други граѓански организации кои ја
имплементираат истоимената иницијатива. Во насока на поттикнување на граѓаните на
логичко размислување и дискусија за да бараат подобро и поотчетно владеење од страна на
институциите и властите, ЏЕФ Македонија помогна во мапирање на локалните проблеми
преку поттикнување на локалните јадра во Куманово и Тетово да учествуваат во онлајн
прашалник за локалните проблеми на граѓаните, како и во проценка на локалните капацитети
за активирање теренска петиција во врска со Граѓанскиот проглас: Граѓаните бараат
слободно општество и социјална правда Во насока на информирање на граѓаните за клучните
проблеми на централно и локално ниво, ЏЕФ Македонија на 13.02.2016г. во Куманово ја
спроведе дебатата Квалитетно образование – квалитет што се слуша, а не се гледа, на која
говореше Сања Богатиновска, на 28.03.2016г. во Кичево организираше дебата насловена
Младите како прогресивен дел од општеството или запоставена категорија, на која говореше
Светлана Сиљјаноска, додека на 04.02.2016г. во Тетово, логистички го помогна
организирањето на дебатата 10 години заробена држава (2006-2016). Дополнително,
претставници на ЏЕФ Македонија учествуваа на два настани организирани во рамки на
иницијативата Заслужуваме подобро!, имено 10 Години неправда оддржана на 08.02.2016г.
во Скопје и Граѓанско дебата за слободно општество и социјална правда, оддржана на
16.02.2016г. во Скопје, а исто така, ЏЕФ Македонија се вклучи и во уличниот перформанс
„Колку чевли останаа неизноси спроведен на 13.02.2016г. во Скопје.

Граѓанска акција: Ние одлучуваме! Бараме промени! Можеме подобро!
Во периодот 10.10.2016г. до 10.12.2016г., ЏЕФ Македонија ја спроведуваше граѓанската
акција Ние одлучуваме! Бараме промени! Можеме подобро! во Куманово и Тетово. Во насока
на поттикнување на граѓаните на излезност на претстојните парламентарни избори и
потенцирање на тајност на гласањето заради барање подобро и поотчетно владеење од
страна на институциите и властите, ЏЕФ Македонија спроведе теренски разговори со
жителите на Куманово и Тетово два пати неделно со тимови од локални активисти и оствари
контакти со над 13 000 граѓани, односно над 5 000 успешни разговори, и притоа
дистрибуираше над 15 500 весници и 2 000 промотивни материјали. Во насока на
информирање и анимација на граѓаните за значењето на излезноста на претстојните
парламентарни избори и информирање за тајноста и слободата на избор, ЏЕФ Македонија
спроведе герила акции со брендиран и озвучен камион и уличен перформанс на 05.11.2016г.
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во Куманово и Тетово, постави споменик на иселените на 18.11.2016г. во Куманово, и постави
силуети на луѓе кои што чекаат на 17-18.11.2016г. во Тетово и 19.11.2016г. во Куманово.

Избери што сакаш
Во периодот 10.10.2016г. до 19.11.2016г., ЏЕФ Македонија заедно со Младински образовен
форум и група младински активисти ја спроведе кампања Избери што сакаш. Целта на истата
е преку спој на креатива, музика, филм, дискусии, перформанси и онлајн дискусии да се
истакне важноста на гласачкото право на младите. Кампањата беше спроведена во низа
градови, имено Велес, Битола, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кичево, Кратово, Куманово,
Неготино, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица, Струга, Тетово и Штип, вклучувајќи серија
вечерни дискусии „На Глас“, јавни перформанси на јавен простор, фото и видео конкурс, веб
промоција, продукција на куси видео спотови, постери и стикери на јавни места, интернет
кампања и заврши со настан Избери Журка на кој беше симулиран процесот на гласање.

Писма и соопштенија до јавноста (домашна и меѓународна)
На национално ниво апропо политичката криза, ЏЕФ Македонија е потписник на 4 писма
испратени до домашната и меѓународната јавност кои беа проследени со прес конференции,
имено Писмо до Еврокомесарот Јоханес Хан и повик за протест: Иванов да си даде оставка!
Изборите да се одложат! Во спротивно - бојкот! На 14.01.2016г. заедно со повеќе од 70
граѓански организации, Писмо до ЕУ и САД: Бараме вистински реформи за фер и
демократски избори! Заедно со 77 граѓански организации на 28.01.2016г., и Граѓански
проглас: Граѓаните бараат слободно општество и социјална правда на 01.03.2016г.. Конечно,
ЏЕФ Македонија го потпиша писмото Неопходно е директно учество на граѓанското
општество во преговорите за излез од кризата и за демократизација на Македонија на
07.07.2016г. заедно со 87 други граѓански организации, а кое на прес конференција, меѓу
останатите го претстави Сања Богатиновска.
На национално ниво апропо младински прашања, на 10.06.2016г., ЏЕФ Македонија заедно со
Младински образовен форум, Студентска организација – Излез, Европско здружение на
студенти по право, Истражувачко друштво на студенти биолози, Македонско друштво на
студенти физичари, Младите можат, Студентски парламент на факултетот за драмски
уметности, Прво македонско здружение на студентите по психологија во РМ – ПСИХЕСКО и
Студентски пленум поднесоа барање за средба со Ректорот проф. Д-р Велимир Стојковски во
врска со изборите на новиот ректор на УКИМ и нелегитимноста на студентските
претставници кои би гласале за новиот Ректор. На 01.07.2016г., ЏЕФ Македонија со
соопштение до јавноста најостро ја осуди полициската бруталност од страна на
припадниците на ЕБР и го осуди изборниот грабеж при избор на нов претседател на
СПУКИМ.
На европско ниво, на 22.03.2016г. пак, мрежата од национални ЏЕФ секции дадоа заедничка
изјава по повод терористичите напади во Брисел насловена: Европа нема да му се предаде на
теророт!. На 06.12.2016г., ЏЕФ Европа потпиша изјавата по повод предвремените избори во
Македонија притоа упатувајќи порака дека слободни и фер избори се камен темелник на една
стабилна демократска држава за кои не се преговара.

6

Млади Европски Федералисти – Македонија
Бајрам Шабани, бр. 24, 1300 Куманово, Македонија
+389 77 703 233 | macedonia@jef.eu

Денот потоа
Во рамките на проектот „Градење на социјална кохезија од ‘темел-нагоре’: Денот потоа“,
Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје, оствари соработка со граѓански
организации и индивидуи кои, преку инклузивен пристап, формулираа конкретни барања за
унапредување на состојбите во утврдени општествено, социо-економски и политички
области. На консултативната средба за областа „Млади“ која се одржа на 20 октомври 2016
година, Симона Младеновска учествуваше како претставник на ЏЕФ Македонија. Целта на
оваа средба на работната група беше да се подготват конкретни барања од граѓанските
организации и движења кон потенцијалните политички носители на одлуки. Резултатите од
ова иницијатива беа презентрани на јавен настан под наслов „ОБВРСКА СЕГА! ЗА ДЕНОТ
ПОТОА“ на 28 ноември 2016 година.

Набљудување на предвремените парламентарни избори
На 11.12.2016г., ЏЕФ Македонија беше локален партнер на АЕГЕЕ Мисијата за набљудување
на избори и учествуваше во истата со свои претставници и локални поддржувачи
заинтересирани за мониторинг на изборите во Куманово и Тетово.

Civil Society Forum of the Western Balkans Summit Series, Skopje Edition
Во периодот 24-26.11.2016г., ЏЕФ Македонија, заедно со Младински образовен форум и
Евротинк – Центар за европски стратегии, беше локален на European Fund for the Balkans,
ERSTE Stiftung, European Alternatives, и Friedrich Ebert Stiftung во спроведување на Civil
Society Forum of the Western Balkan Summit Series, едицијата во Скопје, насловен “Reclaiming
Democracy, Europe, and Social Justice”. На настанот учествуваа 100 претставници на
националнии регионални граѓански организации, аналитичари, активисти, лобисти и
претставници на државни институции од Западен Балкан и пошироко. Покрај подготовкана
настанот, ЏЕФ Македонија беше вклучена и при модерирање на сесии и со свои волонтери.

Статус кандидат за членство во ЕУ
На 17.12.2016г., четврта година по ред, ЏЕФ Македонија симболично го одбележува денот
кога Македонија добила статус кандидат за членство во ЕУ, преку изработка на креативни
флаери промовирани на фејсбук страницата на ЏЕФ Македонија. Во 2016г., ЏЕФ Македонија
одбележа 11 години откако Македонија се стекна со овој статус.

Онлајн кампања: Don’t touch my Schengen campaign
Во рамки на кампањата која ЏЕФ Европа ја спроведуваше поради загриженоста од
потенцијален крај за шенген, истата лансираше низа настани под мотото Don’t touch my
Schengen. ЏЕФ Македонија придонесе кон истата преку спроведување на едномесечна
кампања на социјалните медиуми. Истата вклучуваше објавување слики од членовите на ЏЕФ
Македонија на различни локации низ Европа со транспарент кој го содржеше мотото на
кампањата.
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Воведување на санкции за говор на омраза
ЏЕФ Македонија заедно со ЦИВИЛ – Центар за слобода, а со финансиска поддршка на
Вестминстер фондација за демократија, канцеларијата во Скопје, започна со спроведување
на проектот „Иницијатива за законски промени во начинот на кој се санкционира говорот на
омраза во медиумите во Македонија“. Целта на истиот е воведување ефикасни и ефективни
механизми за санкционирање на говорот на омраза во класничните медиуми. Проектот се
спроведува во период 2016 – 2018 година, а досега, во рамки на истиот, ЏЕФ Македонија
учествуваше на 3 дводневни обуки за градење на капацитети на имплементаторите на
проектот, кои последователно спроведоа истражување и креираа документ за јавни политики
со идејни решенија за ефикасно санкционирање на говорот на омраза.

Working for Democracy and Federalism in Europe (WoDFEU)
ЏЕФ Македонија во партнерство со ЏЕФ Андалузија (координатор и носител на проектот),
ЏЕФ Шпанија, ЏЕФ Франција, ЏЕФ Германија, ЏЕФ Турција, ЏЕФ Чешка, ЏЕФ Италија, ЏЕФ
Обединето Кралство и ЏЕФ Финска започна со спроведување на проектот Работиме за
демократија и федерализам во Европа – WoDFEU. Проектот е финансиран од Ерасмус +
програмата за Структурен дијалог. Главната активност на проектот е повеќедневен
меѓународен семинар во текот на месец Март 2017 година во Малага, Шпанија, на кој во
рамките на 5 различни, тематски, модули ќе бидат утврдени предизвиците со кои се
случуваат младите од Европа, како и предлог препораки за тоа како да се справат со истите.
Во рамките на овој семинар се предвидени и средби со политички лидери, Европратеници и
граѓански активисти. Учеството на ЏЕФ Македонија во овој проект се состои од номинирање
и испраќање на претставник – делегат, кој ќе работи заедно со останатите учесници на
развивање предлог решенија за справување со проблемите на младите за време на
семинарот, како и на имплементација на активностите кои ќе произлезат од семинарот. До
крајот на 2016г. беше одбран претставник – делегат на ЏЕФ Македонија, по пат на селекција
на еден од кандидатите (членови на ЏЕФ Македонија) кои се пријавија на интерниот оглас.

Активности во рамки на РИКО
ЏЕФ Македонија продолжи активно да учествува во сите активности поврзани со
Регионалната канцеларија за младинска соработка за Западен Балкан (РИКО) кои се
оддржуваа на територијата на Македонија. По официјализирањето на РИКО како резултат на
потпишувањето на спогодбата за негово воспоставување од страна на премиерите на
државите од Западен Балкан на 04.07.2016, ЏЕФ Македонија исто така активно се вклучи и во
реинституционализацијата на мешовитата владина-невладина Работната група за РИКО во
состав на Агенцијата за млади и спорт (во понатамошниот текст: АМС), а со цел избирање на
член на Управниот одбор на РИКО (во понатамошниот текст: УО) од страна на Македонија.
По договорот постигнат помеѓу АМС и младинскиот сектор на состанокот одржан на
07.07.2016, ЏЕФ Македонија, како дел од НМСМ, го кандидираше својот член – Ања
Бебековска – за член на оваа Работна група. ЏЕФ Македонија и нејзиниот член активно
учествуваа во работата на оваа Работна група се` до 27.10.2016 кога во АМС се одржа избор
на член на УО на РИКО од страна на Македонија, спротивно на договореното од 07.07.2016.
За возврат, ЏЕФ Македонија, како и сите останати членки на НМСМ, одлучно решија дека
повеќе нема да учествуваат во оваа Работна група, а со тоа и во процесот на
институционализација на РИКО.
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Конференција Future European Leaders
Во периодот 11-13.11.2016 година, ЏЕФ Македонија преку својот претставник Кристина
Димовска зеде учество на конференцијата Идни европски лидери во Цирих, Швајцарија.
Конференцијата беше организирана од Young European Swiss, Erasmus Student Network and
MUN Team University of Zurich. Водечкото прашање на конференцијата беше „Која е
општествената, економската и политичката Европа во која сакаме да живееме до 2030 и како
истата да ја создадеме?. Ова прашање беше одговорено преку серија на високо
структурирани и професионални сесии според методот на „синтеграција“ - кибернетички
модел за работилници развиен и спроведуван од меѓународно реномираниот Malik Institutе
St. Gallen. Резултатите од секоја тематска работна група беа презентирани на последниот ден
во форма на конкретни предлози за одредена европска проблематика.

Учество на Собранија на ЏЕФ Македонија и мрежите во кои членува
На 19.03.2016г., ЏЕФ Македонија го оддржа Генералното собрание со своето членство. На
истото беа усвоени амандмани на Статутот и другите документи на ЏЕФ Македонија, а исто
така, беа избрани потпретседател, координатор за членство и 2 члена на Надзорен одбор. На
25.12.2016г., ЏЕФ Македонија оддржа годишно планирање со своето членство. На истото,
членовите на Здружението дефинираа 4 приоритети за 2017 година, имено:
 Зајакнување на нивото на организациски развој (инфраструктура и персонал за
спроведување на програмските активности на ЏЕФ Македонија);
 Зајакнување на организациските капацитети (среднорочен стратешки план, како и
обуки и работилници за зајакнување на капацитетите на своето членство);
 Зголемување на видливоста и транспарентноста (промоција на ЏЕФ Македонија во
локални средини и пред групата млади, како и креирање на веб-страница); и
 Зголемување на вмреженоста, соработката и влијанието на локално, национално и
меѓународно ниво со граѓани, граѓански организации и институции.
Во периодот 27-28.02.2016 година, ЏЕФ Македонија преку своите претставници Сања
Богатиновска, Светлана Сиљјаноска, Сибел Амет и Симона Младеновска учествуваше на
Вонредното Собрание на Националнот младински совет на Македонија (НМСМ).
Согласно одлуката донесена на Трето генерално собрание на НМСМ, одржано во периодот
26-28.06.2015 година во Струга, НМСМ активираше експертска група која работеше на измени
и дополнувања на Статутот на НМСМ се до идното Собрание. ЏЕФ Македонија преку својот
претставник Светлана Сиљјаноска зеде актвно учество во работата на оваа група, чија задача
беше подобрување на Статутот на НМСМ од технички и суштински аспект. Резултатите од
работата на работната група беа презентирани во целодневна сесија на 27 Февруари 2016
година, каде статутарнте промени беа дискутирани и усвоени.
Во периодот 04-06.11.2016 година ЏЕФ Македонија преку своите претставници Марко
Михаилоски, Сања Богатиновска и Светлана Сиљјаноска учествуваа на Federal Committee на
ЏЕФ Европа кое се оддржа во Келн, Германија. На истото беа усвоени 7 резолуции и беше
избрана локацијата за наредниот Европски конгрес, имено во Малта.
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