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Издавач: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Адреса на издавачот: 
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програми и активности на: www.mcgo.org.mk  
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Во рамки на реализацијата на проектите, во 2013 година бевме насочени кон зајакнување на 
партнерството со институциите во државата кои ги креираат политиките и практиките во основното, 
средното и високото образование во Република Македонија. Притоа соработувавме со 
Министерството за образование и наука (МОН), Бирото за развој на образованието (БРО), 
Државниот просветен инспекторат (ДПИ), Државен испитен центар (ДИЦ), Центарот за стручно 
образование и обука (ЦСОО), основните и средните училишта, наставничките факултети, 
општините, донаторите, невладиниот сектор, како и со меѓународни организации во регионот и 
пошироко.  
 

Како и во изминатите години, така и во 2013 година посветивме внимание на развојот на нашето 
знаење и информираност за тековните состојби и иновации во образованието и знаењата и 
вештините на младите потребни за 21-от век. Исто така, работевме на проценка на тековните 
проблеми и идните потреби за развој од областа на образованието и граѓанското општество во 
Република Македонија. За таа цел, спроведовме низа истражувања и мерења, прибиравме и 
анализиравме податоци за различни  состојби и активности од областа на образованието. Оттука, 
како еден од продуктите е сеопфатната Анализа на политиките и праксата на професионалниот и 
кариерниот развој на наставниците која претставува основа за подобрување и унапредување на 
постојниот систем за професионален развој и напредување во звања на наставниците, што ќе 
придонесе кон повисоки постигања на учениците.  
 

Имајќи го предвид значењето од континуиран професионален развој на наставниците подготвивме 
и реализиравме обуки за наставници за зголемување на квалитетот на математичката и јазичната 
писменост. Исто така, спроведовме обуки и активности за подобрување на меѓуетничката 
интеграција во образованието преку реализација на наставни и вон-наставни активности со 
ученици од различен етнички состав, како и за создавање подобра и попријатна средина за учење 
и обезбедување подобар пристап за лицата со телесна попреченост преку реновирање на 
училишта.  
 

Истовремено, МЦГО е насочен кон реализација на активности кои обезбедуваат влијание и 
одржливост на резултатите од проектните активности.  За таа цел,  континуирано работиме на 
обезбедување примери од добри практики со цел да придонесеме кон подлабоко разбирање на 
различните пристапи за подобар квалитет во наставата. Воедно работиме на зголемување на 
разбирањето кај пошироката јавност за придобивките што произлегуваат од активностите во рамки 
на проектите за унапредување на образовниот систем во Република Македонија. 
 

Тимот на МЦГО ја изразува својата благодарност до сите донатори, институции, организации 
и соработници кои ги поддржаа нашите идеи и дадоа голем придонес во остварувањето на 
нашата мисија за унапредување на образованието и развојот на граѓанското општество. 

МЦГО Годишен извештај 2013 

ВОВЕД 
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МЦГО е лидерска невладина организација којашто изработува образовни програми и дава 
услуги на образовните и други јавни установи, локалната заедница, невладиниот сектор, 
деловниот сектор и граѓаните со цел да придонесе за континуиран развој на граѓанското 
општество.  
 
Стратешки цели на МЦГО: 

 поттикнување учество на граѓаните во демократските процеси во општеството;   

 излегување во пресрет на потребите на заедницата; 

 унапредување на соработката и координацијата меѓу различните општествени 
структури;  

 соработка и воспоставување мрежи за соработка со организации во земјата и 
странство; 

 поддршка на осовременувањето на формалното образование;  

 развивање партнерство со деловниот секторот за поттикнување на корпоративната 
општествена одговорност; 

 изготвување и реализација на програми за граѓанско образование; 

 поттикнување свест и реализација на програми за доживотно учење. 
 
Вредности и принципи на работата на МЦГО: 

 професионално и одговорно работење во невладиниот сектор;  

 обезбедување на стручност во согласност со барањата на клиентите; 

 изнаоѓање идејни решенија и методологии при реализацијата на сите програми; 

 еднаков третман на сите клиенти и партнери; 

 креативност во новите приоди; 

 обезбедување одржливост при реализацијата на сите активности; 

 активно вклучување на корисниците во процесот на креирање и изработка на 
програмите;  

 транспарентност и отчетност во соработката со донаторите и корисниците на 
услугите;  

 промовирање на вредностите за демократско граѓанство во сите сфери на 
работењето. 

За МЦГО 
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Извршен одбор на МЦГО:  

 Нина Бабушковска, преседател;  

 проф. д-р Марија Ташева, член;   

 Милица Петрушевска, член.  
 
Во 2013 година МЦГО имаше вкупно 23 вработени:  

 Лорета Георгиева, извршен директор (lgeorgieva@mcgo.org.mk) 

 Владимир Петрески, раководител на администрација и финансии (vpetreski@mcgo.org.mk) 

 Небојша Мојсоски, раководител на проект (nmojsoski@mcgo.org.mk) 

 Вера Кондиќ Митковска, раководител на проект (vkondik@mcgo.org.mk) 

 Аница Алексова, раководител на проект (aleksova@mcgo.org.mk) 

 Тулаха Тахир, координатор на проект (ttahir@mcgo.org.mk) 

 Светлана Гашоска, координатор на проект (sgasoska@mcgo.org.mk) 

 Горица Мицковска, координатор на проект (gmickovska@mcgo.org.mk) 

 Бесник Рамадани, координатор на проeкт (bramadani@mcgo.org.mk) 

 Џевахире Пруси Зајази, координатор на проект (xhpruthizajazi@mcgo.org.mk) 

 Снежана Јанкуловска, координатор на проект (sjankulovska@mcgo.org.mk) 

 Лири Старова, координатор на проект (lstarova@mcgo.org.mk) 

 Александар Стамболиев, коориднатор на проект (astamboliev@mcgo.org.mk) 

 Оливера Живковска, координатор за финансии (ozivkovska@mcgo.org.mk) 

 Беса Речи, асистент на проект (breci@mcgo.org.mk) 

 Игор Ордев, асистент на проект (iordev@mcgo.org.mk) 

 Елена Мицева, асистент на проект (emiceva@mcgo.org.mk) 

 Илир Зајази, асистент на проект (izajazi@mcgo.org.mk) 

 Ана Пискачева, асистент на проект (apiskaceva@mcgo.org.mk) 

 Бојан Димески, асистент за админстрација и програми (bdimeski@mcgo.org.mk) 

 Илија Илиевски, асистент за админстрација и програми (ilievski@mcgo.org.mk) 

 Игор Цветновски, асистент за админстрација и програми (icvetanovski@mcgo.org.mk) 

 Елвира Хасан, хигеничар 

Организациска структура на МЦГО во 2013 
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Време на  
реализација: март 2010 – јануари 2015  
 

Опис: Проектот на УНИЦЕФ се реализира во партнерска соработка меѓу БРО, УНИЦЕФ и  МЦГО 
 и има за цел да го подобри разбирањето на наставниците за квалитетна настава по 
 математика и јазик во почетните одделенија. Обучените наставници од страна на странски 
 консултанти со поддршка на УНИЦЕФ поминаа процес на сертификација и во улога на 
 мастер обучувачи беа одговорни да ја дисеминираат обуката во своите училишта, како и 
 на наставници од други училишта ширум Македонија, а заедно со советниците од БРО 
 обезбедија менторска поддршка на обучените наставници. Во 2013 година, МЦГО 
 организираше активности во  училиштата од Фаза 1 до Фаза 4 за математика, како и од 
 Фаза 1 до Фаза 3 за јазик. Исто така, се реализираа бројни активности за надградување, 
 подобрување,  одржливост и промоција на активностите од двете програми.   
 

Резултати:   
Обуки за програмите: 

 Во програмата „Математика со размислување во почетните одделенија’’ организиравме 
дисеминација во 55 училишта од Фаза 4 и 14 дополнителни групи при што се обучени  1300 
наставници. 

 Во програмата „Јазична писменост во почетните одделенија’’ организиравме дисеминација во 
54 училишта од Фаза 3 при што се обучени  820 наставници. 

 За реализација на обуките соработувавме со 236 национални и училишни обучувачи и 23 
координатори на МЦГО за програмите – советници од БРО. 

 

Поддршка на обучените наставници: 

 Подготвивме насоки, планови и модели за известување и организиравме посети за поддршка 
во училиштата вклучени во проектот. Реализирани се посети во 50 училишта при што 
поддршка добиле 870 наставници, а 20 наставници се посетени на наставен час. 

 Организиравме посети во секое проектно училиште кое учествуваше во двете истражувања по 
математика со цел да се презентираат вкупните резултати  од истражувањето реализирано во 
декември 2012 и резултатите на соодветното училиште. 

 Организиравме посети во секое проектно училиште кое учествуваше во истражувањето на 
почетната состојба во јазик за да се презентираат целите на повторното истражување кое се 
реализираше во декември 2013 година. 

 Организиравме фокус групи и дополнителна посета во секое проектно училиште кое 
учествуваше во истражувањето на почетната состојба во јазик, со цел да се добијат 
дополнителни сознанија за резултатите од повторното истражување. 

 

ПРОЕКТИ ВО 2013 

Проект:  УНИЦЕФ -  Математика со размислување и Јазична писменост во почетните 
одделенија   
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Активности за обезбедување одржливост:  

 Подготвивме детално упатство за работа на тимови за учење со насоки за нивната цел, начин на 
формирање, состав и начин на работа. Изготвивме планови за реализација на средбите и опфат 
на училиштата, како и модели за известување од средбите. Поддржавме формирање и работа на 
8 тимови за учење во кои беа вклучени 134 претставници од 78 проектни училишта вклучени во 
програмите за математика и за јазик. 

 Подготвивме дополнителни насоки за работа на шест Модел тимови за учење, план на 
активностите за 4 нивни средби како и детален опис на активностите меѓу секоја средба. На 
средбите на тимовите за учење се опфатени претставници од 45 основни училишта.  

 За потребите на БРО, реализиравме обука за 55 советници снимање добри практики и 
вреднување на квалитетот на добрите практики врз основа на дефинирани критериуми и 
индикатори за секој критериум. За обуката подготвивме материјали, презентации, математички и 
јазични игри и видео-материјали за пет групи предмети. Подготвивме материјали кои беа 
поставени на веб страната на проектот (http://umd.gov.mk) со кои образовните институциите и 
пошироката јавност се информираа за активностите и постигањата во проектот.   

 Изготвивме и доставивме сертификати за училишни обучувачи за програмата за математика за 
Фаза 4 и за програмата за јазик Фаза 3, сертификати за наставници ментори за програмата за 
математика и наставници ментори за програмата за јазик, како и потврди за присуство на обуки 
на дисеминациите за математика и за јазик. 

 Ги доставивме соодветните прирачници за обуките до проектните училишта вклучени во двете 
програми во 2013 година и до организационите единици на БРО  доставивме прирачници за 
училиштата кои ќе бидат вклучени во 2014 година. 

 Кон крајот на 2013 година беа преземени активности за подготовка на нова програма “Инклузивно 
образование за ранливите групи“, која почнувајќи од 2014 година ќе се реализира во 7 општини, 
во 7 основни училишта.  

 
Истражувања и евелуации: 

 Ги анализиравме наодите и препораките во извештаите од посетите за поддршка во двете 
програми, и изготвивме сумарни согледувања со препораки кои ги споделивме со советниците од 
БРО одговорни за програмите. 

 Ги анализиравме извештаите од дисеминациите во двете програми, и изготвивме сумарни 
извештаи кои ги споделивме со советниците од БРО одговорни за програмите. 

 Врз основа на прибраните податоци, направивме анализи и вкрстувањеа на резултатите: 
проектни училишта – контролни училишта, училишта со настава на македонски јазик – училишта 
со настава на албански јазик, резултати во 2009 – резултати во 2012 и изготвивме извештај од 
Истражување на крајот од првиот циклус на реализација на програмата Математика со 
размислување. Резултатите покажаа дека програмата има ефекти врз постигањата на учениците 
и наставниците (во проектните училишта, споредено со 2009, во 2012 година  постигањата на 
тестот кај учениците се повисоки за 22%, постигањата на наставниците на тестот за математички 
знаења се повисоки за 15% и постигањата на тестот за педагошки знаења се повисоки за 7%).  

 Подготвивме и спроведовме Истражување на крајот од првиот циклус на реализација на 
програмата Јазична писменост во почетните одделенија (повторно мерење после 3 години од 
реализацијата во училиштата од Фаза 1, првото мерење беше во 2010 година). Со користење на  
различни инструменти, прибравме податоци од случаен избор на примерок ученици и наставници 
од 16 проектни и 14 контролни училишта, како и од претставници на училишното раководство во 
проектните училишта.  

МЦГО Годишен извештај 2013 

http://umd.gov.mk
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Време на реализација: јули 2012 – декември 2014 
 

Опис:  Во 2013 година се опфатија 14 етнички мешани училишта, по две во општините: Битола, 
 Бутел (Скопје), Струмица, Тетово, Куманово, Радовиш и Струга. Вкупно 18 основни 
 училишта и 9 општини се целната група што ќе биде дел од овој проект. Целта на 
 проектот е да се подобри меѓуетничката интеграција во образованието преку 
 реализација на наставни и воннаставни активности со ученици од различен етнички 
 состав и на тој начин да придонесе кон зајакнување на мултиетничката соработка и 
 толеранција во општините во Република Македонија. БРО и општините се клучни 
 партнери во реализацијата на сите проектни активности.   
 

Резултати:  
 Одржавме информативни средби со раководниот тим на училиштата и претставници од 

општините, на кои беа запознаени со целите и планираните активности во рамки на проектот. 

 Организиравме тридневна обука со членовите на Тимовите за училишна интеграција од шесте 
нови проектни училишта и претставници од општините. На оваа обука учесниците имаа можност 
заеднички да планираат активности за меѓуетничка интеграција, да ги зајакнат интеркултурните 
компетенции и да се информираат за можностите за професионален развој.  

 Организиравме обука за наставниците кои предаваат Запознавање на околината во трето 
одделение и Граѓанско образование во осмо одделение. Наставниците беа обучени како да 
вклучат мултикултурни елементи во работата на час, и да планираат воннаставни активности. 

 Обука на училишното раководство и стручната служба за поддршка на наставниците да 
организираат меѓуетнички активности како дел од наставата, воннаставни активности како и 
вклученост на родителите во имплементирање на меѓуетничките активности во училиштата. 

 Обука за училишните одбори и општинските советници за подигнување на свеста за 
меѓуетничката интеграција во образованието и развивање на интеркултурни компетенции. 

 Со поддршка на општина Тетово и Детската фондација Песталоци, 40 ученици и 7 ментори од 
основните училишта (Кирил и Методиј и Братство Миѓени) од општина Тетово учествуваа на 
двонеделна програма за културна размена во Троген, Швајцарија. Учениците кои учествуваа во 
ова програма имаа можност да го збогатат своето знаење и да секнат нови вештини за 
интеркултурна комуникација со ученици од Швајцарија. 

 Сите 14 училишта развија акциони планови за заеднички ученички активности и истите успешно 
ги презентираа пред пошироката јавност. Донирани се нагледни средства за училиштата за 
реализација на активностите за јакнење на меѓуетничката интеграција.  

 Подготвивме инструменти за поддршка и следење на активностите како и посета на час по 
предметите Запознавање на околината и Граѓанско образование.  

 Потпишавме договори за партнерска соработка со 3 невладини организации и 4 локални  
соработници кои дава поддршка на училиштата за заедничките ученички активности, 
поттикнување на соработката помеѓу општината и училиштата, поддршка на советниците итн.  

 Советниците од БРО во континуитет вршеа менторски средби во училиштата за давање на 
поддршка на наставниците во процесот на имплементирање на акционите планови како и 
посети на час за да им помогнат на наставниците да го применат стекнатото знаење.  

 Организиравме работилница со членовите на Тимовите за училишна интеграција од осумте 
пилот училишта и претставници од четирите општини. На оваа работилница учесниците имаа 
можност заеднички да планираат активности за меѓуетничка интеграција, да ги зајакнат 
интеркултурните компетенции и да се информираат за можностите за професионален развој.  

Проект:  Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска Фондација 
Песталоци  
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МЦГО Годишен извештај 2013 

Време на  
реализација: декември 2012 – јуни 2015 година  
 

Опис: Проектот има за цел да го надгради и подобри системот за професионален и кариерен 
развој на наставниците и на тој начин да придонесе за поквалитетна воспитно-образовна 
работа и повисоки постигања на учениците во Република Македонија. Во реализацијата на 
проектните активности вклучени се: Министерството за образование и наука (МОН), Бирото 
за развој на образованието (БРО), Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО), 
Државниот испитен центар (ДИЦ), Државниот просветен инспекторат (ДПИ), општините, 
факултетите за наставници и Синдикатот за образование, наука и култура на Република 
Македонија. Пошироката стручна јавност е  вклучена преку учество во јавни расправи и 
дебати за предлог решенијата за професионалниот и кариерниот развој на наставниците.  

 

Резултати:  

 Потпишавме меморандум за соработка со МОН и БРО; 

 Основавме Советодавно тело и одржавме два состаноци; 

 Формиравме експертски и работни групи за правни аспекти, финансирање на образованието и 
компетенции и стандарди за наставници со претставници од клучните образовни институции, 
факултетите за наставници, практичари од училиштата и експерти во образование; 

 Го промовиравме проектот пред образовните институции, проектите на УСАИД, Светска банка, 
УНИЦЕФ, Британскиот совет и други релевантни актери; 

 Одржавме работилница со претставници од сите релевантни образовни институции и членовите 
на експертските групи на која се споделија светските трендови за професионален и кариерен 
развој на наставниците и се усогласи методологија за спроведување на Анализата; 

 Изготвивме Анализа на политиките и праксата на професионалниот и кариерниот развој на 
наставниците во Република Македонија при што ја користевме концептуалната рамка на Светска 
банка, САБЕР – наставен кадар; 

 Изготвивме низа на документи врз чија основа се изработи Анализата: 1) Анализа на 
регулативата на образовниот систем во Република Македонија; 2) Извештај од дискусиите во 
фокус-групите за професионален и кариерен развој на наставниците; 3) Извештај од интервјуата 
за практиките за професионален и кариерен развој на наставниците на ниво на општини; 4) 
Извештај од испитувањето на мислењата на училиштата за стручното усовршување и 
напредувањето во звања на воспитно-образовниот кадар; 5) Компаративна анализа на системот 
за професионален и кариерен развој на наставниците во шест европски земји.  

 Организиравме работна средба за подготовка и планирање на Акцискиот план за спроведување 
на препораките кои произлегоа од Анализата на политиките и праксата на професионалниот и 
кариерниот развој на наставниците во Република Македонија со претставниците од клучните 
образовни институции на државно и локално ниво. 

 Изготвивме каталог на основни професионални компетенции за наставниците и во фаза е 
изработка за стручните соработници и организиравме тркалезна маса за дискусија по предлог 
Каталогот на основните професионални компетенции за наставниците со претставниците од 
факултетите за наставници. Изготвивме речник на стручни термини за професионалниот и 
кариерниот развој на наставниците. Овие активности се реализираа во соработка со фондацијата 
Чекор по чекор. 

Проект: УСАИД – Проект за професионален и кариерен развој на наставниците  
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Време на реализација: декември 2011 – декември 2015 
 

Опис: Четиригодишниот проект на УСАИД за меѓуетничка 
интеграција во  образованието  (ПМИО) работи на 
создавање клима потребна да се постигне одржлива 
интеретничка интеграција во образованието. Проектните 
активности се насочени кон учениците, родителите, 
наставниците, администрацијата и членовите на 
училишните одбори во сите основни и средни училишта 
во Република Македонија. Притоа, соработуваме со 
МОН, БРО, ЦССО, ДПИ, ДИЦ и општините во 
постигнувањето на одржлива промена.  

  

 ПМИО го сочинуваат четири компоненти: Информирање 
на јавноста и заедниците, градење на капацитетите на 
училишното раководство и наставниците, модел 
училишта и обезбедување стимул за училиштата и за 
локалните заедници. Во 2013 година беа вклучени 194 
основни и средни училишта од 41 општина.  

 

Резултати во компонента 1: Информирање на јавноста и заедниците 

 Изработивме информатор кој испраќа информација за активностите до јавноста, институциите, 
партнерите, донаторите, меѓународните организации и сл.; 

 Два пати годишно објавуваме билтен чија содржина опфаќа успешни приказни од самите 
училишта, искуства од наставниците, учениците, и други информации за проектот; 

 Националните и локалните медиуми во текот на годината имаа преку 400 прилози; 

 Тимот на ПМИО активно учествуваше на телевизиски и радио програми, организираше 
интервјуа со јавни личности кои ги споделуваа нивните лични искуства, ставови и праќаа 
позитивна порака за меѓуетничка интеграција во образованието; 

 Организиравме обука за уредници и новинари за водење на обуки со училиштата за изработка 
на мултимедијални интернет содржини; 

 Испорачавме обука на наставници за развивање на вештини за водење на креативни 
работилници (8 училишта од општините на Велес, Битола, Тетово, Штип, Куманово, Кичево, 
Гази Баба и Карпош); 

 96 креативни работилници спроведени во рамките на избраните училишта од 8 општини (за 
околу 200 ученици); 

 Организиравме 8 форум театар работилници за ученици од сите средни училишта од 
регионите на Штип, Куманово, Велес, Кичево, Битола, Тетово, Струга и Скопје; 

 Испорачавме 9 обуки за развивање вештини на наставници и ученици за изработка на 
мултимедијални интернет содржини (199 училишта, 796 обучени наставници и ученици); 

 Организиравме 9 работилници за развивање на вештини за ефективни јавни интерактивни 
презентации за членови од тимовите за училишна интеграција, во кои беа вклучени сите 
основни и средни училишта од регионите на Куманово, Штип, Тетово, Скопје, Велес, Кичево, 
Струга, Струмица и Битола – 199 корисници); 

МЦГО Годишен извештај 2013 

Проект:  УСАИД - Проект за меѓуетничка интеграција во образованието  

ПМИО се реализира во партнерство 
со невладини организации: 
Центарот за човекови права и 
разрешување конфликти (ЦЧПРК), 
Македонскиот институт за медиуми 
(МИМ), Фондацијата за културни и 
образовни иницијативи Чекор по 
чекор, Центарот за балканска 
соработка Љоја и Здружението за 
развој на ромската заедница 
Сумнал, Центарот за изведувачки 
уметности Мултимедиа, 
Младинскиот образовен форум 
(МОФ) и Моја кариера кои со своето 
искуство и стручност, работат на 
специфични подрачја од 
реализацијата на Проектот. 
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 Беа одржани 9 јавни презентации за промоција на финалните продукти како резултат на 
завршување на креативните работилници; 

 Формиравме 8 дебатни клубови во 8 училишта од 8 региони и континуирано работевме со 
младите од 4-те дебатни клубови од 4-те пилот општини; 

 Направивме11 свечени настани на сечење лента по повод завршување на процесот на 
реновирање на училиштата од фаза 1 и фаза 2; 

 Организиравме 4 промотивни настани на студија на случај за кариерен развој во 
мултиетничка компанија изработени од страна на средни училишта од пилот општините 
Битола, Тетово, Бутел и Струмица. 

 
Резултати во компонента 2: Градење на капацитетите на училишното раководство и 
наставниците  

 Организиравме работни средби за вклучување на 194 основни и средни училишта во 
активностите за меѓуетничка интеграција во образованието; 

 За 44 избрани мастер-обучувачи (практичари и советници од БРО и ЦСОО) реализиравме 
циклус на обуки за воведување на концептот за меѓуетничка интеграција во образованието.  

 Обучивме 1403 члена од тимовите за училишна интеграција од 248 училишта; 

 Изградивме систем за поддршка на училиштата за спроведување на активности со 
учениците; 

 Реализиравме заеднички ученички активности во 19 училишта од пилот фазата;  

 Извршена е дисеминација на ниво на училиште во поголемиот број од училишта вклучени во 
фаза 2; 

 Организиравме напредна обука за МИО во 21 повеќејазично училиште од пилот фаза; 

 Организиравме менторска средба за 748 претставници од училиштата вклучени во проектот; 

 Испорачавме обука за обучувачи за стручните служби за училиштата од фаза 1 и 2 на тема 
учество на родители;  

 Имавме обуки за одговорни лица во образование од фаза 2;  

 Испорачавме обуки за училишни одбори: за 49 пилот училиштата  од фаза 1 и за 110 
училишта од фаза 2;  

 Организиравме воведна работилница за 5 наставнички факултети; 

 Организиравме заеднички спортски и рекреативни активности со 8 основни училишта во кој 
учествуваа над 350 учесници; 

 Заедно со Државниот просветен инспекторат ги надополнивме Индикаторите за квалитетот 
на работата на училиштата со теми за меѓуетничка интеграција. 

Резултати во компонента 3: Модел училишта (во соработка со ЦЧПРК)  

 Избравме две дополнителни партнерски училишта кои се дел од модел училиштата (Браќа 
Миладиновци и Бајрам Шабани од Куманово);  

 Во двете нови модел училишта одржана е воведна презентација на проектот и дадени се  
насоки и критериуми за избор на Тимови за училишна интеграција (ТУИ) составени од 9-10 
претставници од училишното раководство и наставници што предаваат на различни наставни 
јазици; 

 Организиравме обука со ТУИ од овие училишта за нивно сензибилизирање за меѓуетничката 
интеграција во образованието, за спроведување самоевалуација, како и воспоставување 
модел за координирање на проектните активности во училиштата; 

МЦГО Годишен извештај 2013 
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 Организиравме средба со претставници на партнер организациите во проектот (Љоја и 
Сумнал), каде ги дефиниравме планираните активности за 2013 година како и улогата и 
одговорностите на партнерските организации; 

 Вкупно 7110 ученици од 6-те училишта се директно или индиректно вклучени во 
активностите на компонентата; 

 Вкупно 558 наставници од 6-те се директно или индиректно вклучени во активностите на 
компонентата; 

 Организиравме повеќе од 70 обуки за модел училиштата; 

 Заеднички активности со учениците се организирани во сите модел училишта; 

 Формиравме ученички тела во сите модел училишта; 

 Вклучени се 7 советници од БРО за менторирање на активностите во модел училиштата; 

 Го ревидиравме прирачникот за наставници - Заеднички активности со групи ученици со 
мешан етнички/јазичен состав, кој нуди насоки за спроведување и на краткотрајни и на 
долготрајни заеднички активности и во еднојазични и во повеќејазични училишта. 
 

Резултати во компонента 4: Обезбедување стимул за училиштата и локалните заедници  
(Оваа компонента е финансирана од Европската команда на Американската војска) 

 Објавивме повик за аплицирање за реновирање на училишта на кој 150 училишта беа 
поканети да аплицираат за фаза 2 - 98 основни и 52 средни од 30 општини;  

 Добивме апликации од 105 училишта заинтересирани за вклучување во ПМИО;; 

 Селектирани се 10 училишта од фаза 2 за реновирање;  

 1 училиште од пилот фаза е одобрено за реновирање со заштедите направени во првата 
година; 

 Формиравме тимови за реновирање на училишта (ТРУ) во 11 училишта; 

 110 претставници од 11 ТРУ присуствуваа на обуки за Модул 1- Планирање на одржувањето 
на училишните објекти и подготовка на буџет за одржување; 

 Одржавме 11 менторски сесии, во секое училиште поединечно; 

 Организиравме обука за Модул 2 – Зајакнување на капацитетите на техничкиот персонал за 
одржување на училишните објекти на која 46 претставници од 11 ТРУ - технички персонал и 
секретари беа присутни; 

 66 посети се направени во 11 пилот училишта за следење на одржувањето (6 месеци по 
една посета во секое пилот училиште); 

 Сите 11 училишта од фаза 2 се реновирани;  

 Изградивме 6 рампи за пристап до училиштата за лица со посебни потреби од фаза 1 и 2 се 
изградени од ПМИО. 14 училишта сами изградија рампи како нивно учество, а во 2 
училишта нема технички услови за изградба на рампа; 

 Сите 22 реновирани училишта добија алат за одржување;  

 24,05% е вкупното документирано учество на општините и училиштата при реновирањата на 
11 пилот училишта. 

МЦГО Годишен извештај 2013 
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Финансиски извештај 
МЦГО е запишан во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации во Основниот суд - 
Скопје 1, под регистарски број 1780, со решение бр. 97/04 од 07.06.2004 година. Матичен број: 
5875471. Единствен даночен број: 4030004512015. Финансиското работење во МЦГО е 
организирано на начин кој ги почитува начелата на финансиското работење: отчетност, 
транспарентност, документираност. Сметководственото работење и евидентирање е во 
согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации. МЦГО изготвува 
месечни финансиски извештаи за своето работење, како и годишен финансиски извештај. 
МЦГО, во согласност со барањата на различни донатори, подготвува и посебни финансиски 
извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦГО Годишен извештај 2013 
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МЦГО Годишен извештај 2013 

Aktiva 2012 2013

A: Postojani sredstva (I+II+III) 7,771,447.00 6,818,583.00

I. 9,262.00 409.00

II. 7,762,185.00 6,818,174.00

III. 0.00

I. 4,094,074.00 4,824,608.00

I a: 622,284.00 2,321,470.00

I b: 90,645.00 63,307.00

I v: 3,381,145.00 2,439,831.00

II. - -

III. 2,685.00 80,316.00

IV. 1,444,325.00 836,343.00

V. 2,686,825.00 2,589,542.00

VI. 280,429.00 8,240,441.00

- -

280,429.00 8,240,441.00

- 36,383.00

16,279,785.00 23,426,216.00

Pasiva

A. 7,771,447.00 6,818,583.00

I Deloven fond 7,771,447.00 6,818,583.00

B. 2,552,595.00 1,924,818.00

I Dobavuva~i 762,435.00 783,097.00

II Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii 33,087.00 30,158.00

III Kratkoro~ni finansiski obvrski 1,444,325.00 836,343.00

IV Drugi kratkoro~ni obvrski 312,748.00 275,220.00

V. 5,881,404.00 14,608,476.00

I Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina 5,853,177.00 12,414,612.00

II Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa 28,227.00 2,193,864.00

G. 74,339.00 74,339.00

16,279,785.00 23,426,216.00

BILANS NA PRIHODI I RASHODI

Prihodi 2012 2013

Prihodi od uslugi - -

Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki 76,454.00 100,716.00

Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori 64,626,352.00 92,603,296.00

Prihodi od kirii i zakupnini - -

Sopstveni prihodi - -

Drugi prihodi 3,855.00 32,930.00

Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina 5,447,601.00 5,853,177.00

Vkupno prihodi: 70,154,262.00 98,590,119.00

Rashodi

Materijalni rashodi, naemnini i amortizacija 8,388,239.00 10,791,289.00

Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi 23,438,047.00 38,076,263.00

Kapitalni i drugi sredstva 2,195,954.00 190,709.00

Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki 11,625,731.00 10,842,060.00

Plati i nadomest na plati 18,653,114.00 26,275,186.00

Vkupno rashodi: 64,301,085.00 86,175,507.00

Godina

Godina

Neraspredelen del od vi{okot na prihodite

Vkupna pasiva (A + B + V + G):

Pasivni vremenski razgrani~uvawa

Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki

Izvori na delovnite sredstva

V:  Siten inventar

Devizna smetka

Kupuva~i

Vkupna aktiva (A + B + V):

VI a: Odnapred plateni tro{oci

VI  b: Drugi vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za pove}e plateni danoci i pridonesi

Pari~ni sredstva

@iro-smetka

Aktivni vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za avansi, depoziti  

Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa

Blagajna

Materijalni sredstva

Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka

16,571,250.00

BILANS NA SOSTOJBA

Nematerijalni sredstva

8,508,338.00

B:  Pari~ni sredstva, kratkoro~ni pobaruvawa,

     aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI)
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ШТО ВО 2014... 
 
 Подигнување на капацитетите на МЦГО за соочување со тековните промени во доменот 

на граѓанскиот сектор; 

 Јакнење на меѓуетничката соработка и доверба во заедницата; 

 Истражувања во областа на образованието; 

 Зајакнување на капацитетите на вработените на општините за унапредување на 

соработката на општините со училиштата; 

 Поттикнување и градење на партнерството меѓу централната и локалната власт; 

 Зајакнување на квалитетот на образованието преку унапредување на наставата по 

математика и jaзик, применување на приоди за интеретничка интеграција во 

образованието, унапредување на регулативите за професионален и кариерен развој на 

наставниците; 

 Подигнување на капацитетите на локалната администрација за работа во областа на 

образованието; 

 Обезбедување на обуки од областа на образованието според специфични барања на 

корисниците.  

МЦГО Годишен извештај 2013 
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