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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
1.1. ОПШТА ЦЕЛ
Здружението Млади Европски Федералисти – Македонија (ЏЕФ Македонија) е
младинска организација која се залага за политичко активирање на младите во
процесот на интегрирање на Република Македонија кон обединета и федерална
Европа базирана на принципите на мир, човекови права, демократија и владеење на
правото.

1.2. 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
јавните политики;
Добро владеење базирано
на партиципативност,
инклузивност и
транспарентност;
Подигање на свеста на граѓаните 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 организација со широка соработка и
високо влијание.

1.3. ВИЗИЈА
ЏЕФ Македонија е водечка, препознаена, финансиски одржлива организација од
Македонија, земја членка на ЕУ, со активни млади кои промовираат демократски и
вропски вредности.

1.4. МИСИЈА
ЏЕФ е политичка младинска организација која е дел од општествено политички
процеси на национално, регионално и европско ниво и која активно работи на
политичка едукација на граѓаните, нивно политичко активирање во интеграцијатана
РМ во ЕУ и промовирање на концептот на обединета и федерална Европа.

1.5. МОТО
Генерација пред своето време!

1.6. 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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2. КОН ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА
2.1. ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ
За 2017 година слободно може да се каже дека беше една од најуспешните години во
работењето на ЏЕФ Македонија од нејзиното ревитализирање во 2012 година,
особено во првите шест месеци. Истовремено, 2017 година беше година на многу
турбуленции и предизвици. Додека од една страна ЏЕФ Македонија ја зголеми својата
видливост, препознатливост и активност во рамки на граѓанскиот сектор во
Македонија и пошироко, организацијата беше соочена со неколку предизвици кои се
одразија на нејзиното работење и динамика на спроведување на зацртаните цели и
планираните активности.
Самиот почеток на годината беше одбележан со политичкиот притисок врз ЏЕФ
Македонија и уште 19 граѓански организации преку засилени контроли од страна на
државните органи и тела директно поттикнати од власта во заминување, која
честопати беше предмет на критика од страна на ЏЕФ Македонија и останати
граѓански организации. И покрај непотклекнувањето пред политичките притисоци,
политичкиот прогон негативно се одрази на општото делување на голем дел од
граѓанскиот сектор во Македонија преку попречување на непреченото извршување на
активностите на неговите чинители.
Дотолку повеќе, во 2017 година ЏЕФ Македонија доживеа структурна промена преку
измените и дополнувањата на Статутот и другите правни акти на здружението, со што
Извршниот одбор беше заменет со Управен одбор кој како нов орган доби пред сѐ
политичка и репрезентативна улога губејќи голем дел од извршните овластувања на
сметка на Генералниот секретаријат. Истовремено, за време на своето стратешко
планирање, здружението донесе одлука да го промени својот фокус и стратегија на
делување преку ставање акцент пред сѐ на политичкиот и граѓански (не исклучиво
младинско) карактер на здружението во контекст на македонските евроинтеграции и
заложбите за создавање на федерална Европа. За крај, здружението помина низ
неочекувана и предвремена промена на раководството со оглед на фактот што три
членови на Извршниот одбор и Генералниот секретар си поднесоа оставки од своите
функции поради лични причини или ангажман на друго работно место. Овие промени
се одразија на целокупниот перформанс на здружението кое влезе во фаза на
транзиција пропратена со одреден застој и пад во работата, особено во вториот дел
од годината.
И покрај горенаведеното, новата постава на здружението сепак остава простор за
поефективно, подемократично и подецентрализирано извршување на работните
задачи, додека новата стратешка определба во комбинација со општественополитички контекст нудат и отвораат многу можности за развој особено во насока на
исполнување на примарната цел на здружението - политичко активирање на младите
во процесот на интегрирање на Република Македонија кон обединета и федерална
Европа базирана на принципите на мир, човекови права, демократија и владеење на
правото.
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2.2. ОЦЕНКА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 2017
ГОДИНА
Програмата за работа на ЏЕФ Македонија за 2017 години утврди четири приоритети
во работата на ЏЕФ Македонија за 2018 година – 1) организациски развој; 2)
организациски капацитети; 3) видливост и транспарентност и 4) вмреженост,
соработка и влијание кон општествени промени.
Во делот на организацискиот развој, ЏЕФ Македонија во голема мера успеа да ја
исполни зададената цел – зајакнување на нивото на организациски развој преку
креирање на соодветна инфраструктура и логистика за давање поддршка на
програмските активности на ЏЕФ Македонија изнајмување и опремување на
канцеларија) и ангажирање на персонал кој професионално ќе се насочи кон
имплементација на активностите, како и воспоставување на системи и процедури за
финансиско и канцелариско управување. По добивањето на едногодишниот
институционален грант (институционален грант) од Фондацијата Отворено Општество
Македонија (ФООМ) во април 2017 и врз основа на меморандумот за соработка
потпишан со Младинскиот образовен форум (МОФ) на 15.07.2017 година, ЏЕФ
Македонија изнајми и опреми една работна просторија во Скопје и договори
изнајмување и опремување на работна просторија во Тетово, двете во владение на
МОФ. Истовремено, со помош на институционалниот грант, а со цел развивање на
локалните јадра во Скопје, Тетово и Куманово, ЏЕФ Македонија отвори две работни
места – координатор, финансиски и финансиско административен асистент ,кои беа
целосно пополнети до почетокот на декември 2017 година. За крај, Управниот одбор
на ЏЕФ Македонија во соработка со Генералниот секретаријат во ноември 2017
воспостави нова правна рамка и процедури со кои се регулираше канцелариското и
финансиското работење на здружението.
Во делот на организациските капацитети, ЏЕФ Македонија успеа да ја исполни целта
во овој дел – изготвување на среднорочен стратешки план кој во целост ќе ги
рефлектира мисијата и визијата на здружението проследен со годишен оперативен
план. И покрај фактот што реализацијата на оваа цел се случи на самиот крај на 2017
година, ЏЕФ Македонија, во рамки на институционалниот грант успеа да изготви
носечка тригодишна стратегија за развој 2018-2020 со акциски план, како и да развие
нацрт-верзии три дополнителни стратегии за комуникација, видливост и членство за
кои е потребна дополнителна разработка и усвојување на наредното стратешко
планирање предвидено за април 2018 година. Во делот на зајакнување на
капацитетите на постоечкото членство, ЏЕФ Македонија успеа да реализира 6 интерни
обуки за организациски развој:
08.07.2017 Обука за изработка на стратешки план за комуникација –Маја Марковска
09.07.2017 Обука за пишана комуникација – Дарко Лешоски
28.08.2017 Обука за финансиско работење – Дамир Незири
06.11.2017 Историја на движење на Младите европски федералист – Нано Ружин
23.11.2017 Основи на форми на федерализам – Иван Николовски
18.12.2017 Европски федерализам – Марко Кртолица
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Што се однесува до подигнување на видливоста и транспарентноста на здружението,
во делот на проширувањето на својата мрежа на конституенти, ЏЕФ Македонија
бележи релативен успех. Иако во прашање се скромни чекори, ЏЕФ Македонија
остава ветувачки впечаток во однос на воспоставувањето и унапредувањето на
локалните јадра во средините кои делува (Скопје, Тетово и Куманово). Ова може да се
заклучи преку фактот што се бележи благ пораст на (активно) членство во овие три
средини, како и преку зачестените активности и присуство на настани на локално
ниво.1
Во однос на видливоста на национално ниво, ЏЕФ Македонија учествуваше во важни
процеси примарно насочени кон враќањето на демократијата и владеењето на
правото во земјата како учеството во изготвувањето на Блупринт – Предлог за итни
демократски реформи во јули 2017 година, понатаму учеството во редовните работни
средби со Агенцијата за млади и спорт во насока на застапување на младинските
прашања, како и учество во процесот на формирање на Клубот на млади во рамки на
Собранието на РМ. Дополнително, и покрај турбулениот почеток на 2017 година
проследен со политичкиот притисок на ЏЕФ Македонија и уште 19 граѓанските
организации од страна на државните органи и тела, здружението успеа да ја задржи
видливоста на меѓународно ниво. Најдобар показател за ова е поддршката на
Младите Европски Федералисти (ЏЕФ Европа) и други (пан)европски организации и
институции за време на политичкиот прогон, добивањето на организацијата на
пролетното Федерално собрание на ЏЕФ Европа во март 2018, како и бројните
настани од меѓународен карактер во кои ЏЕФ Македонија се појави како учесник и/или
(иден) домаќин.2
Во поглед на подигање на транспарентноста, и покрај заложбите за лансирање на
оперативна веб страница, ЏЕФ Македонија успеа да креира веб страница, која за жал
не е целосно пополнета и не се ажурира редовно. Оттука, оваа цел останува да биде
целосно реализирана во 2018 година. Од друга страна, се бележи подобрување во
комуникацијата преку социјалните мрежи во смисла на редовно и зачестено
објавување на известувања за спроведени активности и учеството на настани на
членови на ЏЕФ Македонија на Фејсбук страницата на здружението.

1

Градоначалнички дебати во Тетово и Куманово (октомври 2017); презентација на ЏЕФ
Македонија во и потпишување на меморандум за соработка со СОУ Перо Наков во Куманово
во (ноември 2017); присуство на настанот „Лице в лице со повратниците - Talking caravan“ во
Куманово, во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од
Скопје, Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) и Општина Куманово
(ноември 2017); присуство на настанот „Размена на мислења и подигнување на свеста за
мигрантите и бегалците“ во Тетово, во организација на Отворена Порта; улични акции во
Скопје, Тетово и Куманово по повод 12 години од добивањето на статусот кандидат за член на
ЕУ на Македонија во декември 2017; и филмска-проекција проследена со дебата за животната
средина во Тетово во декември 2017.
2
Домаќин на седницата на Извршниот одбор на ЏЕФ Европа во февруари 2017 година, учество
во кампањата за поддршка на Централноевропскиот универзитет во март и април 2018,
студиската посета на ЏЕФ Сасконија-Анхалт во октомври 2017, учество на Европскиот конгрес
во Малта во ноември 2017, домаќин на семинарот „Making Europe Work” во ноември 2017
година, иден домаќин на меѓународниот семинар “International seminar - "Fight back! Setting the
scene” во јануари/февруари 2018 и иден домаќин на координацискиот состанок на Europe at
School.
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Во однос на вмреженоста, соработката и влијанието кон општествените промени, ЏЕФ
Македонија редовно учествуваше на политичките средби на највисоките органи и тела
на ЏЕФ Европа (Федерално собрание во Рим во март 2017 и Европскиот Конгрес во
Малта во ноември 2017), како и настани организирани од ЏЕФ Европа, националните
ЏЕФ секции и други европски и меѓународни организации.3 Во секој случај, ЏЕФ
Македонија треба да продолжи да работи на проширување на својата мрежа и
подобрување на соработката со своите конституенти примарно со нови членови,
граѓани, индивидуални донатори, граѓански организации во исто поле на делување,
национални и наднационални институции од клучно значење за секторот во кој ЏЕФ
Македонија работи.

2.3. ПРИОРИТЕТИ ЗА 2018 ГОДИНА
Стратегијата за развој на ЏЕФ Македонија (2018 – 2021) предвидува четири стратешки
приоритети:
- ЕУ интеграции (европска перспектива);
- Политичко образoвание;
- Активно учество во општествено-политичкитe прoцеси; и
- Градење на капацитетите на организацијата
Рефлектирајќи ја горенаведената стратегија, Програмата за работа на ЏЕФ
Македонија за 2018 година ги утврдува следните приоритети:
2.3.1. ПРИОРИТЕТ 1: Градење на капацитетите на организацијата
Овој приоритет ги опфаќа канцелариското работење и зголемувањето на членството,
видливоста и транспарентноста и инклузивноста.
2.3.1.1. Канцелариско работење и зголемување на членството
ЏЕФ Македонија и понатаму ќе работи на зајакнување на нивото на организациски
развој преку креирање на соодветна инфраструктура и логистика за давање поддршка
на програмските активности на ЏЕФ Македонија преку повторно аплицирање за
(повеќегодишен) институционален грант, а со цел изнајмување и опремување на
сопствена канцеларија, ангажирање на дополнителен персонал, отворање на нови
работни места и децентрализација/дисперзија на работните задачи со што ќе се
осигура непречена и професионална имплементација на програмските активностите.
Дотолку повеќе, ЏЕФ Македонија ќе продолжи со организирање на обуки со цел
континуирано јакнење на внатрешните капацитети на членството со фокус на
изработка на проектни апликации, менаџирање со проектни циклус и канцелариско
работење. Исто така, ЏЕФ Македонија ќе работи на јакнење на своите капацитети
преку зголемување на членството и јакнење на локалните јадра, а со цел постепено
децентрализирање на нивната работа. Дополнително, преку консултативен процес со
членството, ЏЕФ Македонија ќе изработи и усвои дополнителна тригодишна
стратегија за членство со која ќе обезбеди предвидливост, одржливост и
професионалност во функционирањето на здружението на среден рок.
3

18-23.06.2017 Студиска посета Берлин; 11-13.07.2017 Civil Society Forum Trieste: WB Summit
Trieste; 03-08.09.2017 34-ти Интернационален семинар за Федерализам во Вентотене, Италија;
27-29.09.2017 Студиска посета на Парламентот на Шкотска во рамки на проектот „Граѓани во
Собранието; 12-13.10.2017 Конференција во рамки на проектот “New Narrative for Europe” под
наслов “Meeting for Europe”; 27.11-03.12.2017Europe at School семинар во Лион во
ноември/декември 2017.
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2.3.1.2. Видливост
ЏЕФ Македонија ќе работи на својата видливост преку воспоставување на
функционална и редовно ажурирана веб страница, редовно објавување и ажурирање
на Фејсбук страницата и Твитер профилот, креирање на профил на Инстаграм и
YouTube канал. Дополнително, преку консултативен процес со членството, ЏЕФ
Македонија ќе изработи и усвои дополнителна тригодишна стратегија за комуникација
и видливост со која ќе обезбеди предвидливост, одржливост и професионалност во
функционирањето на здружението на среден рок. Видливоста на здружението
постојано ќе се мери преку спроведување на анализи на досегот на делувањето на
здружението користејќи ги податоците од социјалните мрежи и анкети со членството,
партнерите, донаторите и институциите.
2.3.1.3. Транспарентност и инклузивност
ЏЕФ Македонија ќе работи на зголемување на транспарентноста и инклузивноста во
своето работење преку постојани консултации со членството за важни прашања за
работата на здружението, како и редовно информирање на членството за тековните
активности и новини. Исто така, ЏЕФ Македонија ќе воведе систем на постојано и
навремено архивирање на својата работа согласно Закон, со цел постојано
надоградување и одржување на институционалната меморија и организациската
култура, како и отчетно работење пред внатрешните надзорни органи, членството,
донаторите и државните институции пред кои одговара. Транспаретноста и
инклузивноста на здружението постојано ќе се мери преку спроведување на анкети со
членството, партнерите, донаторите и институциите.
2.3.2. ПРИОРИТЕТ 2: Застапување на приклучувањето на Македонија кон ЕУ
ЏЕФ Македонија ќе работи на промовирање на евроинтеграцискиот процес како прв
чекор кон воспоставување на обединета и федерална Европа со Македонија како
нејзин составен дел. За таа цел, ЏЕФ Македонија ќе работи на активно застапување
на придобивките од членството во Европската Унија преку организирање локални
(улични) акции со цел „доближување“ на Унијата до македонските граѓани.
Дополнително, ЏЕФ Македонија ќе се посвети на актуелизирање на идејата за
федерална и обeдинета Европа кај граѓаните на РМ со посебен акцент на младите
преку медиумски настапи, гостувања и кампањи. Дотолку повеќе, ЏЕФ Македонија ќе
го мониторира и евалуира процесот на пристапување на РМ кон ЕУ со што ќе ги
адресира клучните предизвици на евроинтеграцискиот процес и потребните реформи
пред домашните власти и меѓународната заедница. За крај, ЏЕФ Македонија активно
ќе лобира за членството на Македонија во ЕУ во рамки на (пан)европските мрежи во
кои делува.
2.3.3. ПРИОРИТЕТ 3: Застапување на политичкото образoвание
Како политичка организација, ЏЕФ Македонија ќе ја застапува потребата од политичко
образование во насока на зголемување на знаењето и вештините на граѓаните, со
фокус на младите, за активната партиципација и соработка во и вон институциите во
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едно демократско општество. Целта на овој приоритет е поттикнување на политичкиот
активизам преку организирање обуки и дебати за демократските вредности, како и
залагање за воведување на граѓанско образование во сите нивоа на образовниот
систем.
2.3.4. ПРИОРИТЕТ 4: Активно учество во општествено-политичкитe прoцеси
Како и досега, ЏЕФ Мкедонија ќе работи на активна вклученост во важните
општествено-политички процеси во Македонија и Европа.
За таа цел, ЏЕФ
Македонија ќе се посвети продлабочување на соработката со националните и
европските организации и институции преку воспоставување на формални и
неформални платформи и механизми на соработка и делување. Дотолку повеќе, ЏЕФ
Македонија ќе влијае врз процесот на носење политики и одлуки во институциите на
централно и локално ниво, преку истражувања и анализи за важни општественополитички прашања, како и нивно застапување.

3. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ПО ПРИОРИТЕТИ
Програмските активности во кои спаѓаат сите проектни и изворно организациски
активности се претставени според погоре споментатите утврдени стратешки
приоритети.

3.1. ПРИОРИТЕТ 1: Градење на капацитетите на организацијата
Овој приоритет ги вклучува следните програмски активности:
3.1.1. Запознај се со ЏЕФ Македонија
ЏЕФ Македонија во 2013 година започна со реализација на проектот „Запознај се со
ЏЕФ Македонија“. Целта на проектот е зголемување на видливоста на Здружението,
запознавање на граѓаните со основните концепти и идеи кои ЏЕФ Македонија ги
застапува, проширување на своето членство и подобрување на соработката со
граѓаните. ЏЕФ Македонија во 2017 спроведе една промотивна презентација во СОУ
Перо Наков во Куманово, како и три улични акции во Скопје, Тетово и Куманово и
една филмска проекција во Тетово. Во 2018 година, ЏЕФ Македонија ќе спроведе
промотивни презентации во неколку средношколски и високообразовни организации
во Куманово, Тетово и Скопје.
3.1.2. Обуки за членството и пошироката јавност
ЏЕФ Македонија ќе продолжи со обуките за зајакнување на капацитетите и чувството
за припадност кај сегашните членови. Исто така, ЏЕФ Македонија ќе почне со
спроведување на обуки за зајакнување на капацитетите на своите конституенти кои не
се членови преку оддржување на организациски и тематски обуки. Во 2018 година,
ЏЕФ Македонија планира да спроведе неколку вакви обуки.
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3.1.3. Spring FC2018 (исто така дел од Приоритет 2 и 4)
Federal Committee (FC) е највисоко тело на ЏЕФ Европа во период помеѓу два
европски конгреси. Сесиите на FC се одржувaат двапати годишно во рамки на кои се
утврдуваат резолуциите и политики на ЏЕФ Европа. ЏЕФ Македонија ја доби
организацијата на Spring FC2018 на Spring FC2017 во Рим. Spring FC2018 ќе се одржи
на 23, 24 и 25 март, 2018, а за неговата организација е формирана посебна работна
група. На Spring FC2018 се очекува да учествуваат околу 100 национални делегати и
набљудувачи од над 25 европски држави.

3.1.4. Autumn FC 2018 (исто така дел од Приоритет 2 и 4)
На Spring FC2018, ќе се одлучи домаќинот на Autumn FC 2018. ЏЕФ Македонија ќе
вложи напори да обезбеди свое учество и на есенската сесија на FC.
3.1.5. ЏЕФ меѓународни семинари (исто така дел од Приоритет 2, 3 и 4)
Во соработка со ЏЕФ Европа, во периодот помеѓу 31.01.2018 и 04.02.2018 година, ЏЕФ
Македонија ќе биде домаќин на „Fight back: Youth civil society in endangered
democracies” меѓународниот семинар кој ќе се фокусира на граѓанскиот простор во
Европа преку анализа на неодоманешните напади на граѓанските организации низ
цела Европа, како и на суштинските закани за младинските организации на
континентот. Покрај овој семинар, ЏЕФ Македонија ќе се обиде да обезбеди учество и
на другите меѓународни семинари во организација на ЏЕФ Европа во текот на 2018
година.
3.1.6. Медиумски настапи
Во 2018 година, ЏЕФ Македонија ќе работи на зголемување на својата видливост
преку присуството на своите претставници во медиумите. Во 2018 година, ЏЕФ
Македонија, во консултација со членството и партнерите, ќе организира неколку
медиумски настапи на нејзини претставници, но и обезбеди присуство во
електронските и печатените медиуми преку објавување на текстови за важни
општествено-политички прашања.

3.2. ПРИОРИТЕТ 2: Застапување на приклучувањето на Македонија
кон ЕУ
Овој приоритет ги вклучува следните програмски активности:
3.2.1. ЏЕФ Дебата (исто така дел од Приоритет 4)
По привременото замрзнување на соработката со Фондацијата Фридрих Еберт –
Канцеларијата во Скопје, ЏЕФ Македонија самостојно ќе продолжи со
имплементацијата на проектот „ЏЕФ дебата“ како дел од годишната програма која е
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финансиски поддржана од ФООМ. Сепак, со цел да постигне одржливост на проектот
на долг рок, ЏЕФ Македонија, во консултација со членството, ќе се вклучи во активна
потрага на нов донатор кој (финансиски) ќе го овозможи неговата непречена
имплементација. Во рамки на проектот, ЏЕФ Македонија ќе спроведе серија од 4 ЏЕФ
дебати во февруари, април, септември и ноември 2018г. Целта на проектот е
подигнување на свеста кај граѓаните за потребата и бенефитите од дебатирање, како
и поттикнување на конструктивна и аргументирана размена на идеи на контроверзни и
актуелни теми меѓу лица кои застапуваат различни ставови. Очекуваните резултати од
овој бренд се подобрен имиџ и препознатливост, зајакнати конституенти и извршено
општествено влијание.
3.2.2. Brussels Model European Union 2018 (Brussels MEU 2018)
Во соработка со ЏЕФ Белгија, ЏЕФ Финска, ЏЕФ Молдавија, AEGEE Yerevan, BETA
Ukraine, MEU Vienna, BETA Bulgaria, DOREA Educational Institute (Кипар), Model United
Nations of Malmö – MUNmö (Шведска), BETA Estonia, MEU Belgrade, Europe House
Lithuania, Zagreb MEU, Iaşi MEU (Романија), ЏЕФ Македонија ќе учествува во
спроведување на проектот Brussels MEU 2018 финансиран од програмата Еразмус+.
Целта на Brussels MEU 2018 е организирање на студентска симулација на работата на
клуните институции на ЕУ во април 2018. Студентската симулација, чија цел е активно
вклучување на младите во процесот на донесување, поттикнуваање на учество во
демократските процеси, како и запознавање со работата на ЕУ, ќе вклучи 150 млади
луѓе од над 35 европски држави. Улогата на ЏЕФ Македонија ќе биде да номинира свој
претставник/ци на Brussels MEU 2018 и да врши промоција на настанот.
3.2.3. Making Europe Work
ЏЕФ Македонија заедно со ЏЕФ Германија, ЏЕФ Франција, ЏЕФ Србија, ЏЕФ Косово,
ЏЕФ Црна Гора, ЏЕФ Босна и Херцеговина и Europäische Akademie Otzenhausen (EAO)
во 2016 ја започнаа тригодишната програма „Making Europe Work“, која има за цел да
ги поврзе младите од Германија, Франција и земјите од Западен Балкан во насока на
подобрување на соработката на овие земји и јакнење на транснационалните проекти.
Овој проект се спроведува во рамки твининг програмата на ЏЕФ Европа, а финансиски
е поддржан од Europäische Akademie Otzenhausen (EAO). Секоја година, покрај
одржување на годишни семинари, се одржуваат регуларни онлајн собири на кои се
дискутираат и планираат меѓународни проекти. Во 2017 година, Македонија поактивно
се вклучи во спроведувањето на овој проект, а истата година таа беше домаќин на
годишниот семинар. Вклученоста на ЏЕФ Македонија во оваа програма ќе продолжи и
во 2018 година.
3.2.4. Еуро-Кафе со ЏЕФер[к]и
Во текот на 2013 година, ЏЕФ Македонија започна со реализација на проектот „ЕвроКафе со ЏЕФер[к]и“ чија цел беше преку неформални и непосредни средби со
граѓаните, да се разменат идеи и размислувања за евроинтеграцискиот пат на
Македонија, но и нивната визија за Европа. Проектот беше стопиран во 2014 година, а
повторно почна да се реализира во 2017година. Активностите во рамки на овој проект
ќе продолжат и во 2018 година.
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3.2.5. Мојот пратеник и ЕУ
Во текот на 2013 година, ЏЕФ Македонија започна со реализација на проектот „Мојот
пратеник и ЕУ“ во соработка со пратениците во Собранието на Република Македонија.
Целта на проектот е преку состаноци и непосредни разговори со пратениците, да се
разменат идеи и размислување за евроинтеграцискиот пат на Македонија. Проектот
беше стопиран во 2014 година, а за истиот ЏЕФ Македонија ќе се обиде да најде
средства во 2018 година.
3.2.6. Europe@School (исто така дел од Приоритет 3)
ЏЕФ Македонија во 2018 година ќе го спроведе проектот Europe@School во два
циклуси за кој во 2016 година беше изготвен концепт. Проектот прв пат е лансиран во
Франција во 1999 година како начин младите европски федералисти при средбите со
млади да разговараат со нив за ЕУ, нејзината историја, улогата на активните граѓани и
предизвиците. Проектот има три цели: да обезбеди сеопфатно образование за ЕУ и
интеграцискиот процес на Македонија, да обезбеди практично искуство за
функционирањето на ЕУ, и да ја зајакне соработката со младите, притоа промовирајќи
европски вредности. Кон крајот на 2017 година, претставници на ЏЕФ Македонија,
заедно со претставници од другите ЏЕФ секции учествуваше на обука за овој проект
во Лион. Како резултат, во соработка со ЏЕФ Европа, во почетокот на 2018 година во
Македонија ќе се одржи координативен состанок за овој проект, а од нашата секција се
очекува да спроведе негова имплементација. Во 2018, ЏЕФ Македонија, во соработка
со ЏЕФ Европа и другите секции (покажана заинтересираност од страна на ЏЕФ
Словенија), ќе се обиде да обезбеди средства за негова имплементација.
3.2.7. Balkan Training Days
Balkan Training Days е проект кој ЏЕФ Норвешка го спроведуваше од 2003 до 2015г.,
заедно со балканските ЏЕФ секции, со цел унапредување на регионалната соработка
на прогресивни млади луѓе, како и градење капацитети и едукација на специфични
теми. Иако резултатите од истиот беа видливи, ЏЕФ Норвешка повеќе не е во можност
да обезбеди финансии за истоимениот проект. Во координација со нив, беше
договорено ЏЕФ Македонија како најразвиена секција на Балканот, да го превземе
водството на овој проект. ЏЕФ Македонија ќе се обиде во 2018г. да обезбеди средства
за продолжување на проектот.
3.2.8. Статус кандидат за членство во ЕУ (17.12.)
Во периодот помеѓу 2012 и 2016, ЏЕФ Македонија симболично го одбележуваше
датумот на добивање на статус на кандидат за членство во ЕУ на Македонија преку
изработка на креативни флаери промовирани на фејсбук страницата на ЏЕФ
Македонија. Во 2017 година, ЏЕФ Македонија спроведе улични акции во Скопје,
Тетово и Куманово под мотото „12 години лебдиме кон ЕУ“ (Скопје и Тетово) и „Дали
можеме да си ставиме розови очила за европската интеграција на Македонија“
(Куманово). Целта на овие улични акции беше да се чуе јавното мислење на граѓаните
за насоката на евроинтеграциските процеси на Република Македонија преку
непосредна интеракција со граѓаните во овие три градови. За време на уличните
акции, на граѓаните на Скопје, Тетово и Куманово им беа поделени промотивни
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балони со мотото на уличните акции. Дотолку повеќе, во Тетово беше организирана
проекција на филмот „Црни Бели дробови“ по што следеше дискусија за политиките на
централната и локалната власт во Македонија за заштитата на животната средина и
усогласеноста на овие политики со оние на ЕУ.
3.2.9. Улични акции (исто така дел од Приоритет 4)
ЏЕФ Македонија ќе спроведе неколку улични акции во локалните средини во кои
делува (Скопје, Тетово и Куманово). ЏЕФ Македонија, во соработка со останатите
ЏЕФ секции, граѓанските организации, но и институциите кои работат во полето на
евроинтеграциите, како и Делегацијата на ЕУ во Македонија, ќе работи на
организирање на голема улична акција (марш за Европа) на Денот на Европа – 9ти
мај. Во една од акциите, ќе го одбележи денот на Европа. Денот на Европа секоја
година е одбележуван од националните секции на ЏЕФ.
3.2.10. Civil Society Forum London 2018 (Western Balkans Summit London 2018)
По учеството на Civil Society Forum во Трст во 2017 година, ЏЕФ Македонија ќе се
потруди да обезбеди учество на Civil Society Forum London 2018 (CSF London 2018)
штом неговиот формат биде обзнанен. CSF London 2018 би требало да се одржи во
форма на форум на граѓански организации од земјите на Западен Балкан во рамки на
или како спореден настан на Самитот на Западен Балкан во Лондон 2018 – дел од
високите политички средби на лидерите на државите од Западен Балкан и земјитечленки на ЕУ.
3.2.11. Меѓународен семинар Ventotene 2018
По учеството на меѓународниот семинар Ventotene 2017, ЏЕФ Македонија ќе се
потруди да обезбеди учество на меѓународниот семинар Ventotene 2018. Овој семинар
е во организација на Институтот за федералистички студии „Алтиеро Спинели“ од
Италија, во рамки на кој младите федералисти заедно со претставници на европските
и светските федералистички движења дискутираат за важни европски и глобални
прашања низ призма на идеите на федерализмот.

3.3. ПРИОРИТЕТ 3: Застапување на политичкото образование
Овој приоритет ги вклучува следните програмски активности:
3.3.1. Платформа за сеопфатно сексуално образование (исто така дел од
Приоритет 4)
Младинската платформа за ССО е формирана со цел, обезбедување политичка и
институционална поддршка за воведување на сеопфатно сексуално образование, како
и да ја зголеми јавната свест за потребата од ваков тип на образование во училиштата
во Македонија. Во платформата членуваат 9 организации: НМСМ - Национален
младински совет на Македонија, МОФ- Младински образовен форум, Излез, ЏЕФ Млади европски федералисти, ХОПС - Опции за здрав живот, Сенки и облаци,
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Младите можат, Y- Peer и ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и
истражување. Во 2017 година, организациите-членки на платформата одржаа неколку
теренски активности, состаноци и средби со институции на кои ја потенцираше
потребата од воведување на сексуално образование во училиштата. Иако сè уште не
е договорен акциски план за 2018 година, се очекува ССО платформата да продолжи
да функционира сè до остварување на целта за која што е основана, односно децата и
младите во Република Македонија во рамки на наставната програма за основните и
средните училишта да имаат пристап до информации од областа на сексуалното и
репродуктивното здравје и права, кои се соодветни на нивната возраст, засновани на
научни факти, човековите права и родовата еднаквост.

3.4. ПРИОРИТЕТ 4: Учество во општествено-политички активности
Овој приоритет ги вклучува следните програмски активности:
3.4.1. Воведување на санкции за говор на омраза
Иницијатива за законски измени во начинот на кој се регулира говорот на омраза во
медиумите во Македонија “ е една од 11те иницијативи поддржани во рамки на
проектот „Граѓаните во Собранието“ на Westminster Foundation for Democracy и Восока
школа за новинарство и односи со јавност. Имплементацијата на оваа иницијатива
почна во втората половина на 2016 година.
Во текот на 2017 година во рамки на проектот беа остварени следните активности:
1) Дводневна обука за парламентарно застапување;
2) Еднодневна работилница со новинари;
3) Брифинг за медиуми;
4) Неколку средби со пратеници;
5) Испратени препораки во рамки на консултативниот процес на МИОА;
6) Студиска посета на парламентот во Шкотска
Од текстот на предлог законот за изменување и дополнување на законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги кој беше објавен на 01.11 годинава, поголемиот дел
од препораките доставени од оваа иницијатива се прифатени.
Во периодот кој доаѓа ќе биде следен прогресот на финализирањето на текстот на
законот во кој интервенира иницијативата, а како посебна активност се планира една
дебата со фокус на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
3.4.2. Транспарентни локални власти – информирани граѓани
ЏЕФ Македонија во 2018 ќе продолжи да спроведува мониторинг на транспарентноста
на три општини од Североисточниот плански регион и тоа Крива Паланка, Куманово и
Кратово. Проектот се спроведува во рамките на програмата за регрантирање на
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проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на
вредностите на добро управување“ спроведуван од страна на Центарот за
управување со промени. Целта на проектот е зајакнување на транспарентноста на
работата на локалните совети преку зголемување на пристапот до информации од
јавен карактер на локално ниво. Предвидени активности во рамките на овој проект се
мониторинг на трите општини и прибирање на информации од јавен карактер од што
ќе се изработат 5 мониторинг извештаи и изработка на студија на случај во една од
општините.
3.4.3. Учество и соработка со НМСМ
ЏЕФ Македонија во 2018 ќе учествува во работата на НМСМ преку претставник на
состаноците и седниците на НМСМ односно работните групи во негов состав, како што
се работната група за РИКО и работната група за креирање на модел за соработка со
ЛМС. Исто така, во 2018 година во план е спроведување на улична акција од страна на
ЏЕФ Македонија, НМСМ и МОФ која ќе биде на тема интеграцијата на Македонија во
Европската
Унија
и
промовирање
на
вредностите
на
Унијата.
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4. АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА
Овој акциски план произлегува од Стратегијата за развој (2018 – 2020).
Приоритет

Активност

Надлежност

Период на
спроведување

Буџет5

Јануари/февруар
и/април 2018

150 долари

4

1. Јакнење на
капацитети на
организацијата

Запознај се со ЏЕФ
Македонија

Генерален секретаријат6/
членство

Обуки за членството и
пошироката јавност

Генерален
секретаријат/Координатор
за членство/членство

Spring FC20187

Autumn FC 20188

Јануари/февруар
и/март/април
2018

500 долари

Управен одбор/Генерален
секретаријат/членство

март 2018

11,000 евра

Управен одбор/Генерален
секретаријат/членство

октомври/ноемвр
и 2018

500 евра

4

Периодот на спроведување подлежи на промени.
Буџетот е провизорен и подлежи на промени.
6
Генералниот секретаријат ги вклучува Генералниот секретар, замениците секретари и (надлежните) работни групи (нивните координатори и
членови), вклучувајќи ги членовите на и надворешните лица ангажирани во здружението.
7
Исто така дел од Приоритет 2 и 4.
8
Исто така дел од Приоритет 2 и 4.
5
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2. Застапување на
приклучувањето на
Македонија кон ЕУ

ЏЕФ меѓународни
семинари9

Генерален
секретаријат/Координатор
за меѓународна соработка/
членство

Медиумски настапи

Претседател/Генерален
секретар/членство

ЏЕФ Дебата10

Генерален секретаријат

Brussels Model European
Union 2018 (Brussels MEU
2018)

Генерален
секретаријат/Координатор
за меѓународна
соработка/членство

Making Europe Work

Статус кандидат за
членство во ЕУ
Еуро-Кафе со ЏЕФер[к]и
Мојот пратеник и ЕУ

Преку цела
година

500 евра

Преку цела
година

180 долари

Февруари/април/
септември/
ноември 2018

1700 долари

Април 2018

49,296 евра11

Генерален
секретаријат/Координатор
за меѓународна соработка

Ноември 2018

N/A

Генерален секретаријат

Декември 2018

1000 евра

Генерален секретаријат/
членство

Февруари/април

400 долари

Септември 2018

500 долари

Управен одбор/Генерален
секретаријат

9

Исто така дел од Приоритет 2, 3 и 4.
Исто така дел од Приоритет 4.
11
Износ на целокупниот буџет на проектот.Уделот на ЏЕФ Македонија во проектот приближно изнесува 500 евра.
10
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Преку цела
година?

23,000
долари

Март – октомври
2018

12,000 евра

Генерален секретаријат

Мај 2018

150 евра

Civil Society Forum London
2018 (Western Balkans
Summit London 2018)

Управен одбор/Генерален
секретаријат

Јуни/јули 2018

500 евра

Меѓународен семинар
Ventotene 2018

Генерален
секретаријат/Координатор
за членство/Координатор
за меѓународна соработка

Август/септемвр
и 2018

500 евра

3. Застапување на
политичкото
образование

Платформа за сеопфатно
сексуално образование14

Генерален
секретаријат/членство

TBC

N/A

4. Учество во
општественополитичките
процеси

Воведување на санкции за
говор на омраза

Генерален
секретаријат/членство

TBC

N/A

Транспарентни локални

Генерален секретаријат

15 август 2017 –

306,000 МКД

Europe@School12

Генерален секретаријат

Balkan Training Days

Генерален
секретаријат/членство

Улични акции13

12

Исто така дел од Приоритет 3.
Исто така дел од Приоритет 4.
14
Исто така дел од Приоритет 4.
13

18

власти – информирани
граѓани
Учество и соработка со
НМСМ

25 ноември 2018

Управен одбор/Генерален
секретаријат/членство
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Преку цела
година

N/A

