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МЦГО Годишен извештај 2018 

Во остварувањето на мисијата за континуиран развој на граѓанското општество, активностите на 
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во текот на 2018 година беа насочени кон 
поддршка за вклученост и еднакви услови за учениците во основите и средните училишта во 
Македонија. Со цел да се обезбеди  одржливост како резултат од реализирањето на програмските 
активности, МЦГО ја продолжи соработката со Министерството за образование и наука (МОН), 
Бирото за развој на образованието (БРО), Државниот просветен инспекторат (ДПИ), Државниот 
испитен центар (ДИЦ), Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО), основните и средните 
училишта, наставничките факултети, општините, донаторите, невладините организации од 
Македонија, како и со организации во регионот и пошироко. 
  
Во текот на 2018 година, во активностите на МЦГО беа опфатени сите основни и средни училишта, 
како и сите општини во државата. Активностите беа насочени кон: поддршка на стекнување на 
знаења и вештини (обуки, менторски посети, средби во училиштата, регионални тимови за учење); 
разновидни практични активности (креативни работилници, форум театри, дебати); како и 
споделување на знаењата (успешни приказни, описи и видеа од добри практики).  
 
Како дел од активностите што обезбедуваат одржливост и промоција на проектните активности, во 
2018 година МЦГО учествуваше во подготовката на публикации и прирачници за меѓуетничка 
интеграција во образованието, за инклузивно образование како и граѓанско образование. Исто така, 
МЦГО обезбеди повратни информации и предлог за измени и дополнувања на членовите од нацрт 
Законот за основно образование коишто ги уредуваат процесите и активностите во образованието. 
Претставници на МЦГО учествуваа и во консултациите за изготвување на Националната стратегија 
за развој на концепт за заедничко (едно) општество и интеркултурализам во Република Северна 
Македонија. 
 
Во 2018, МЦГО работеше и на зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за 
придобивките што произлегуваат од активностите во рамки на проектите за унапредување на 
образовниот систем. 
 
Тимот на МЦГО ја изразува својата благодарност до сите донатори, институции, организации 
и соработници коишто ги поддржаа нашите идеи и дадоа голем придонес во остварувањето 
на нашата мисија за унапредување на образованието и развојот на граѓанското општество. 
 
 

ВОВЕД 
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МЦГО Годишен извештај 2019 

МЦГО е 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: 

 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 сектор 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: 

 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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МЦГО Годишен извештај 2018 

Во 2018 година МЦГО имаше вкупно 28 вработени:  
 

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

 Небојша Мојсоски, програмски директор (nmojsoski@mcgo.org.mk) 

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

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

 Бесник Рамадани, раководител на проeкти (bramadani@mcgo.org.mk) 

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

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

 Сандра Анастасовска Кузмановски, координатор на проект (sanastasovska@mcgo.org.mk)  

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

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

 Ана Мицковска Ралева, координатор на проект (araleva@mcgo.org.mk) 

 Емилија Ветероска, координатор на проект (eveteroska@mcgo.org.mk) 

 Ивана Георгиевска, координатор на проект (igeorgievska@mcgo.org.mk) 

 Митко Пиштолов, координатор на проект (mpistolov@mcgo.org.mk) 

 Сара Кајевиќ, координатор за социјални медиуми (skajevikj@mcgo.org.mk) 

 Игор Цветановски, раководител на канцеларија (icvetanovski@mcgo.org.mk) 

 Наташа Илиевска, асистент за финансии (nilievska@mcgo.org.mk) 

 Викторија Кочовска, асистент за финансии (vkocovska@mcgo.org.mk) 

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

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

 Бојан Димески, асистент на проект (bdimeski@mcgo.org.mk) 

 Aнета Трпеска, асистент на проект (aangelkoska@mcgo.org.mk) 

 Ана Мустафова, асистент на проект (amustafova@mcgo.org.mk) 

 Драгана Урумовска, асистент на проект (durumovska@mcgo.org.mk) 

 Боре Пуцоски, асистент на проект (bpucoski@mcgo.org.mk) 

 Маја Костова, асистент на проект (mkostova@mcgo.org.mk) 

 Константин Какуринов, асистент на проект (kkakurinov@mcgo.org.mk) 

 Елвира Хасан, хигеничар 
 
 

Организациска структура на МЦГО во 2018 
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МЦГО Годишен извештај 2018 

Период:    април 2017 – април 2022 
 
Опис: Петгодишниот Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието има за цел да ја подобри меѓуетничката кохезија меѓу младите во 
Македонија преку создавање услови за позитивна интеграција и култивирање 
демократски и граѓански вредности и однесување. 
 

Партнери во спроведувањето на проектот се Министерството за образование и наука 
(МОН), сите клучни образовни институции и Младинскиот образовен форум (МОФ). 
Проектот користи партиципативен пристап преку таргетирање на сите општини и сите 
основни и средни училишта.  
 
Проектот се состои од три заемно поврзани компоненти: (1) Јакнење на меѓуетничката 
кохезија во образовниот систем, (2) Јакнење на демократската култура и граѓанското 
однесување меѓу младите и (3) Стимул на училиштата/реновирање. 
 

Резултати во 2018:   
Меѓукомпонентни активности 

 Се организираа посети на училишта од страна на претставници на Бирото на УСАИД за Европа и 
Евроазија, УСАИД и Националната гарда на Вермонт; 

 Се организираше јавна презентација на продуктите од заедничките ученички активности. Околу 130 
ученици од 11 основни и средни училишта вклучени во првата година од реализацијата на проектот 
учествуваа на настанот за претставување на продуктите од спроведувањето на долгорочни  
активности, креативни работилници и форум театри; 

 По повод Меѓународниот ден на мирот, се организираше јавен промотивен настан #YEIforPeaceDay. 
На настанот присуствуваа над 100 ученици и наставници од различна етничка припадност од сите 
основни училишта од Општина Бутел; 

 Како последователна активност од настанот #YEIforPeaceDay, се организираше Работилница за 
критичко размислување, аргументирано изразување и младински иницијативи за околу 30 ученици 
од основните училишта од Општина Бутел, како резултат на која се изготвија препораки за 
разубавување на Градскиот парк во Скопје; 

Проект:         Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, УСАИД 



 8 

 

МЦГО Годишен извештај 2018 

 Во деветте (9) општини вклучени во текот на првата година од проектот се одржаа серија настани под 
наслов „Младински разговори и акции“; 

 Се организираше тркалезна маса, на која присуствуваа повеќе од 80 директори на средни училишта и 
координатори на Тимовите за училишна интеграција, со цел дискутирање на процесот на меѓуетничка 
интеграција во рамките на образовниот систем; 

 Континуирано се подготвуваа информативни материјали како видеа, инфографици, брошури и 
слично, коишто се споделија со сите засегнати страни;  

 Веб страната на проектот во рамки на веб страната на МЦГО, мобилната апликација EduMobMK, како 
и платформите на социјалните медиуми (Facebook, YouTube, Instagram, Flickr) континуирано се 
ажурираа со информации во врска со активностите и достигнувањата на проектот; 

 За подобрување на комуникацијата и интеракцијата на Проектот со општата јавност и за 
поттикнување ангажираност кај заедниците, се организираше онлајн натпревар за фотографии за 
наставници;  

 Се организираа шест (6) ТВ гостувања на претставници на проектот и учесници во проектот за 
информирање на јавности во врска со текот на проектните активности и достигнувањата. 

 Се организираше тркалезна маса со новинари на тема: „Улогата на медиумите и нивното влијание врз 
промоцијата на меѓуетничката интеграција и демократските вредности кај младите“; 

 Беше организирана посета од новинари за Работилницата за критичко размислување, аргументирано 
изразување и младински иницијативи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компонента 1: Активности за јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем 

 Соработката со ОБСЕ продолжи преку активности за поддршка на Работната група за меѓуетничка 
интеграција во образованието при Министерството за образование и наука (Работна група за МИО 
при МОН) за реализацијата на нивниот работен план;  

 Се организираше тридневна работна средба со претставниците на Работната група за МИО при 
МОН, во текот на која беа утврдени планот и активностите на Работната група за 2018/2019 година; 

 Се организираше работилница за стратешка и ефективна комуникација со членовите на Работната 
група за МИО при МОН; 

 Се организираше работен состанок со директорите на сите образовни институции (БРО, ЦСОО, ДПИ 
и ДИЦ). На состанокот се дискутираше за менторската поддршка што претставниците од овие 
институции ќе ја обезбедат за активностите на училишно и на општинско ниво; 
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 Се организираа пет (5) регионални средби со државните просветни инспектори во Скопје, Тетово, 
Штип, Охрид и Битола, на кои учествуваа над 60 државни просветни инспектори и општински 
инспектори. Целта на овие состаноци беше да се дискутира за улогата на инспекторатот и 
интегралното оценување при обезбедувањето систематска поддршка во процесот на меѓуетничка 
интеграција во образованието; 

 Во партнерство со општините се поддржува училиштата за спроведување заеднички ученички 
активности и за унапредување на меѓуетничката кохезија на училишно ниво; 

 Се одржаа 44 работни состаноци на кои учествуваа над 1300 претставници на Тимовите за училишна 
интеграција од сите основни и средни училишта. Овие работни состаноци опфаќаа дискусии во врска 
со нивната улога во училиштата и промените направени во нивната улога на различни нивоа; 

 Се организираа три (3) работилници за 29 училишта коишто имаат нови членови на Тимовите за 
училишна интеграција и на кои им беше потребна помош при запознавањето на своите членови со 
нивните обврски и процесите на училишно, општинско и национално ниво; 

 За дополнително зајакнување на капацитетите и за обезбедување конзистентна комуникација, се 
организираше тридневна работилница за градење на капацитети за проектните ментори за 
ефективна и стратешка комуникација; 

 Вкупно 31 училиште доби поддршка за спроведување младински иницијативи и заеднички ученички 
активности во 2018 година; 

 Проектот избра 20 основни и средни повеќејазични училишта на кои им беше обезбедена поддршка 
за спроведување на активности во постојните училишни секции; 

 Проектот исто така избра 22 еднојазични училишта што ќе бидат поддржани за спроведување на 
активности во партнерство во текот на втората година од спроведувањето на проектот; 

 Се организираа обуки за креативни работилници и форум театар за 34 наставници од 16 средни 
училишта. По обуките, се реализираа работилници како долгорочни активности во сите 16 училишта.  

Компонента 2: Активности на ниво на училиште и заедница за јакнење граѓанската култура и 
однесување меѓу младите 

 Клучните образовни институции работеа на подготовката на сеопфатен концепт за Граѓанско 
образование на ниво на училиште и заедница и тие се дел од експертскиот тим, составен од 
претставници од МОН, БРО, Центарот за стручно образование и обука, универзитетски професори, 
експерти за граѓанско образование и граѓански организации со мандат да извршат ревидирање на 
предметот Граѓанско образование во основните и средните училишта и да обезбедат насоки за 
подобрување на пристапите кон овој предмет во рамките на наставната програма, како и вон неа; 

 Проектот воспостави партнерства со неколку други проекти, организации и донатори во процесот на 
ревидирање на предметот Граѓанско образование, а различните работни групи вклучуваат членови 
од проекти финансирани од страна на Детската Фондација Песталоци, а реализирани од страна на 
Македонскиот центар за граѓанско образование, претставници на Коалицијата на младински 
организации СЕГА и Младинскиот образовен форум; 

 По формирањето, експертскиот тим подготви „Анализа на пристапите во наставата по Граѓанско 
образование“, документ составен од анализа на најдобрите регионални и меѓународни практики и 
пристапи во однос на Граѓанското образование од шест (6) земји; 

 Експертскиот тим исто така изготви и „Документ за граѓански компетенции на учениците“ којшто 
опфаќа клучни аспекти на граѓанското знаење, вештините, вредностите, ставовите и однесувањата 
коишто учениците треба да ги стекнат во образовниот процес; 
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 Експертскиот тим исто така ја изготви и наставната програма за Граѓанско образование за осмо (8) и 
деветто (9) одделение основно училиште и за прва (1) година средно училиште, коишто беа усвоени 
од страна на МОН;   

 Новата и подобрена наставна програма за Граѓанско образование за осмо (8) одделение основно 
образование започна со спроведување во академската година 2018/2019. Наставната програма за 
деветто (9) одделение се очекува да биде имплементирана во образовниот систем од следната 
академска година 2019/2020, додека наставната програма за прва (1) година средно училиште е во 
пилот фаза во осум (8) училишта за средно стручно образование; 

 Со цел обезбедување поддршка за спроведувањето на новата ревидирана наставна програма во 
училниците, се изготви „Водич за ученици по предметот Граѓанско образование за 8-мо одделение“. 
Покрај теоретскиот дел, тој исто така содржи и одреден број на предложени активности коишто 
наставниците, заедно со своите ученици, можат да ги вршат во текот на часовите, но исто така и 
надвор од училиштето, во локалната заедница; 

 За да се подготват наставниците за работа според новата наставна програма и методологии, се 
организираа 15 групи на обуки по предметот Граѓанско образование 8-мо одделение за околу 350 
наставници по Граѓанско образование од сите основни училишта; 

 Се направија подготовки за истражувањето на почетната состојба за содржината на предметот 
Граѓанско образование во средните училишта, при што исто така беа утврдени временската рамка и 
методологијата за активноста; 

 Се организираше младински камп со 60 ученици и 12 наставници од шест (6) средни училишта. 
Младинскиот камп содржеше различни активности коишто не само што поттикнуваат соработка меѓу 
учениците од различно етничко потекло, туку и ја стимулираат креативноста на учениците, нивното 
критичко размислување, комуникацијата и вештините за решавање проблеми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компонента 3: Стимул на училиштата/ реновирање 

 Сите активности опфатени во компонентата се реализираат во партнерство и координација со 
Министерството за образование и наука, Сектор за капитални инвестиции (МОН/ СКИ), за да се 
осигури дека реновирањата на проектот се во согласност со годишната програма на МОН/ СКИ; 

 По изборот на 12 училишта за реновирање во текот на првата година од проектот, се организираше 
еднодневна работилница со 32 претставници од училиштата, со цел да се развијат нивните 
капацитети за утврдување на училишните потреби, оценување на училишните објекти, подготовка на 
листа на приоритетни потреби за реновирање и информирање во врска со важноста на непаричниот 
удел и учеството во поделбата на паричните трошоци; 
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 Потоа, во секое училиште се оформија тимови за реновирање на училиштата (ТРУ) сочинети од 
претставници од училиштата, советите на родители, општината и четири ученици (претставници на 
училишната заедница) и беа утврдени приоритетите за реновирање; 

 Пред да се почне со реновирањето, за секое училиште се подготви Заеднички план за ублажување и 
следење на влијанијата врз животната средина; 

 Меморандуми за соработка за реновирањето на 10 избрани училишта, во кои се дефинирани 
одговорностите на проектот, општините и училиштата, се потпишаа од страна на градоначалниците 
на општините и директорите на училиштата, по што започна процесот на реновирање на 10-те 
училишта; 

 Пред крајот на 2018 година, активностите за реновирање што беа обврска на проектот беа завршени 
во две училишта: СУ „Перо Наков“, Општина Куманово и ОУ „Андреја Савевски Ќиќиш“, Општина 
Тетово. Потоа, беа организирани техничките приеми на завршените активности; 

 Процесот на собирање и документирање учеството во поделбата на трошоците на училиштата и 
општините реновирани во 2018 година започна и, врз основа на апликациите за реновирање на 
училиштата, тие ќе обезбедат најмалку 10% паричен или непаричен придонес; 

 Проектот соработува со УНИЦЕФ во рамките на процесот на изготвување на програмата за 
управување со ризици од елементарни непогоди којашто ќе биде вклучена како модул во обуките за 
реновирање на училиштата за наставниците, учениците и родителите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг и евалуација  
 Се воспостави систем за мониторинг и евалуација. Тој опфаќа четири елементи: (1) Првично 

оценување на искуствата, перцепциите и очекувањата на учениците од активностите и младинските 
иницијативи за меѓуетничка интеграција, (2) Годишна оценка на перцепциите, мислењата и 
искуствата на учениците, родителите и наставниците со активностите и ученичките активности за 
меѓуетничка интеграција во образованието, (3) Континуиран мониторинг на квалитетот на 
спроведените активности, (4) Мониторинг на корисниците, нивните активности и резултатите од 
проектот; 

 Со цел да се оценат влијанијата од проектните активности во училиштата опфатени во фаза два 1, 
во март  и во октомври 2018 година, се спроведе претходно и последователно истражување, за 
мерење на перцепциите, ставовите и однесувањата на учениците, наставниците, родителите и 
училишниот кадар во врска со спроведените активности за промовирање на етничката кохезија и 
граѓанското образование на училишно ниво; 

 Се спроведе анкета на претставниците од сите општини во врска со состојбата со меѓуетничката 
интеграција и граѓанското образование;  

 Се оценија првичните искуства, перцепции и ставови на учениците од училиштата опфатени во фаза 
два (2), пред да се започне со заедничките активности со ученици коишто учат на различни наставни 
јазици; 

 Континуираниот мониторинг на квалитетот на спроведените активности опфаќаше оценување на сите 
активности за градење на капацитети (младински камп, обуки за наставниците по Граѓанско 
образование, обуки за наставниците што спроведуваат заеднички наставни активности и др.); 

 За да се добијат точни и ажурирани информации во врска со училиштата, тимот на проектот направи 
база на податоци за сите училишта во земјата. 
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Период: март 2017 – декември 2019 
  
Опис:   Овој проект се имплементира во 22 етнички мешани училишта од девет (9) општини 
  (Битола, Бутел, Гостивар, Долнени, Куманово, Радовиш, Струга, Струмица и Тетово). 
  Целта на проектот e 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 се придонесе за зајакнување на мултиетничката соработка и 
  толеранција во општините. Бирото за развој на образованието (БРО) и општините се 
  клучни партнери во реализацијата на сите проектни активности. 
 
Резултати 2018: 

 4910 ученици од различни наставни јазици (македонски, албански, турски и српски), преку активно 
учество во 107 комбинирани одделенија (со мешана етничка припадност) и 40 различни секции, ги 
зајакнаа своите интеркултурни компетенции и стекнаа нови пријателства;   

 498 наставници коишто предаваат на различни наставни јазици добија стручна поддршка од страна 
на советниците од Бирото за развој на образованието коишто ги следеа редовните часови, но и 
воннаставните активности. Оваа поддршка придонесе за дополнително зајакнување на вештините 
на наставниците за примена на елементи за меѓуетничка интеграција во образованието во 
наставните процеси преку заедничко планирање, подготовка и реализација на 107 мешани часови 
со нивните колеги, како и разновидни активности во етнички разновидните секции;  

 87 ученици и 13 наставници имаа можност заедно со други ученици од други земји да разменат 
искуства и да стекнат нови вештини во областа на интеркултурна комуникација и детски права по 
пат на активно учество во програмата за интеркултурна размена во Троген, Швајцарија; 

 Се изготви „Документ за граѓански компетенции на учениците“ како основа за унапредување на 
концептот на Граѓанско образование во основните и средниште училишта. Документот ги содржи 
резултатите коишто треба да се постигнат на ниво на знаење, вештини, вредности, ставови и 
граѓанско однесување на учениците по завршувањето одреден степен на образование; 

 Наставната програма за Граѓанско образование за осмо (8) и деветто (9) одделение беше 
ревидирана и усвоена од страна на Министерството за образование и наука. Околу 85% од сите 
наставници по Граѓанско образование од сите основни училишта беа запознаени со новата 
наставна програма и обучени во согласност со истата.  

 

Проект:          Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска Фондација  
  Песталоци  
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Период:  април 2018 – декември 2020 
 
Опис:  Проектот има за цел да обезбеди пристап до образование за децата што се надвор од 

училиштата преку воведување на одржлив модел за идентификација на деца на 
училишна возраст и следење на нивното учење сè до завршувањето на задолжителното 
образование, како и преку подобрување на процесот на инклузија во основното 
образование. Проектот е фокусиран на деца што се надвор од училиштата на возраст 
од 6 до 17 години (деца коишто никогаш не оделе на училиште и деца коишто го 
напуштиле училиштето).  
Партнери на проектот се Министерството за образование и наука, релевантните 
образовни институции и училишта од 12 општини (Битола, Виница, Гостивар, Кочани, 
Куманово, Прилеп, Струмица, Тетово, Центар (Скопје), Чаир, Штип, Шуто Оризари). 

 
Резултати во 2018: 

 Се потпиша Меморандум за соработка со Министерството за образование и наука;  

 Под координација на Министерството за образование и наука, официјално се формираше Работна 
група на проектот којашто се состои од претставници на Министерството за образование и наука 
(МОН), Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Министерството 
за внатрешни работи, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат, 
Педагошката служба при МОН, Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на 
припадниците на заедниците; 

 Работната група на проектот ќе работи на (1) развојот на протокол за споделување податоци помеѓу 
сите релевантни институции на локално и национално ниво за идентификување на децата на 
училишна возраст, со цел да им се даде поддршка на општините за зголемување на стапката на 
запишување и задржување на ученици во училиштата; (2) изготвувањето на скратена наставна 
програма за поддршка на учениците коишто се враќаат на училиште откако го напуштиле и децата 
коишто се запишуваат на училиште на поголема возраст да бидат вклучени во соодветни 
одделенија со своите врсници и (3) развојот на поедноставена постапка за нострификација на 
документите за завршено образование добиени во странство за социјално ранливите деца со цел 
тие да се поддржат да го продолжат своето образование;  

 Се воспостави соработка со 14 училишта од 9 општини. Заедно со претставниците од училиштата, 
беше извршено повторно оценување на потребите од обука за наставните кадри; 

 37 од 47 деца што се надвор од училиштата запишани во училишната година 2017/2018 завршија 
прво одделение и се запишаа во второ одделение во училишната година 2018/2019; 

 72 деца што се надвор од училиштата за прв пат се запишаа во училиште во училишната година 
2018/2019; 

 109 родители ги поддржаа своите деца да посетуваат настава до крајот на 2018 година; 

 24 семејства на поддржаните деца беа посетени од страна на проектниот тим со поддршка на 
локалните координатори. Цел на посетите беше да се идентификуваат предизвиците со кои се 
соочуваат децата и родителите во рамките на образовниот процес и потенцијалната дополнителна 
поддршка којашто им е потребна за да се унапредат образовните достигнувања на децата. 

 
 

Проект: Инклузија на деца кои се надвор од училиштата во образовниот систем, Детска 
  Фондација Песталоци  
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Период:  септември 2015 – септември 2019  
 
Опис:  Аксес е глобална програма поддржана од страна на Стејт 

Департментот на САД и Амбасадата на САД во Република 
Северна Македонија, која овозможува основа за 
развивање на вештини и знаење за англискиот јазик кај 
талентирани деца и младинци на возраст од 13 до 20 
години. Програмата им овозможува на учесниците да се 
стекнат со вештини и знаење на англискиот јазик кои што 
можат да водат кон наоѓање на подобри работни места и 
образовни можности. Од своето основање во 2004 година, 
околу 110000 ученици во повеќе од 95 земји учествувале 
во оваа програма. Програмата во Македонија се 
имплементира во Велес и Куманово и истата ќе трае до 
септември 2020 година, со можност да се прошири и во 
други училишта.  

 
Резултати во 2018: 
Аксес Велес 

 Се одржа петдневен летен камп за учениците и наставниците од СУ „Кочо Рацин“, Велес кои 
учествуваат во програмата. За време на кампот се реализираа 36 часови за учениците на теми 
поврзани со англискиот јазик, американската традиција и култура. Кампот беше збогатен со 
учеството на гости говорници и волонтери од Мировниот корпус;  

 Како дел од дополнителните активности, учениците имаа можност да се сретнат со претставници од 
Американското катче, со цел да се запознаат со некои од активностите кои се спроведуваат во 
катчето. Учениците исто така имаа можност да посетат настан на кој беа презентирани неколку 
универзитети и можности за учење во САД, кој беше организиран од страна на Амбасадата на САД 
во Република Северна Македонија и Американското катче во Скопје; 

 Во текот на втората генерација од спроведувањето на програмата, се воведоа нови работни методи 
кои се различни и овозможуваат стекнување и развивање на нови вештини и придонесуваат за 
подобар развој и поголема самодоверба на учениците.  

  
Access Куманово 

 Се одржа петдневен зимски камп на кој 25 ученици, покрај тоа што учеа за американската култура, 
јазик и традиција, имаа можност да бидат дел од различни активности кои вклучуваа забавни 
американски игри, вежби за енергија, активности за подобрување на вештините, како и работа на 
теми како што се дебати и познати говори;   

 Се одржа завршен настан во Американското катче во Скопје на кој учениците заедно со 
наставниците ги презентираа производите изработени во текот на двегодишниот циклус на 
програмата. Откако ги споделија своите искуства со семејствата, претставниците на училиштето и 
Амбасадата на САД во Република Северна Македонија, на учениците им беа доделени сертификати 
за успешно завршување на програмата Аксес;  

 Во септември 2018 година, започна вториот двегодишен циклус на програмата Аксес во СОУ „Перо 
Наков“, Куманово. 25 ученици од Куманово и околината беа избрани преку јавен повик и 
пополнување на апликации за да учествуваат во програмата и редовно да ја посетуваат наставата;  

 Со цел продолжување на соработката во вториот циклус од програмата, се потпиша Меморандум за 

Проект:          Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до  
  англискиот јазик – Аксес, Амбасада на САД во РСМ  
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Период:  март 2018 - февруари 2022 (прва фаза)  
 
Опис:   Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk) е поддржан 
  од Швајцарската агенција за развој и соработка и истиот е предвидено да трае десет 
  години, во три фази. Партнери во спроведувањето на проектот се Хелветас Швајцарија 
  и Стопанска комора на Македонија (СКМ), додека стратешки партнери на проектот се 
  Министерството за образование и наука (МОН), сите институции одговорни за развој на 
  стручни вештини, средни стручни училишта и провајдери на обуки, општини,  
  работодавачи и граѓански организации. Главната цел на проектот е повеќе млади лица 
  да се стекнат со квалитетно средно стручно образование или обуки како и развој на 
  стручни вештини кои ќе придонесат за пристојно вработување.  

 
Проектот се состои од 3 компоненти со следните очекувани резултати: (1) Повеќе 
невработени и несоодветно вработени млади лица, вклучително и лица од ранливите 
групи, ја користат подобрената понуда за неформално стручно образование и обука; (2) 
Учениците од средните училишта имаат придобивки од стручната обука која е пазарно 
ориентирана, што е резултат на ефективните партнерства меѓу јавниот и приватниот 
сектор; (3) Соодветните институции создаваат поповолна рамка и услови за 
обезбедување и пристап до развој на стручни вештини кои се инклузивни и пазарно 
ориентирани. 

 
Резултати во 2018: 
Активности поврзани со компоненти 2 и 3 

 Со цел да се претстави проектот пред стручната јавност како и да се иницира заедничко 
спроведување на проектните активности, се одржа официјален настан за промоција на проектот на 
кој се обратија Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, 
Амбасадорката на Швајцарија, Сибил Сутер и министерот за образование и наука, Арбер Адеми; 

 Се реализираа регионални промоции на проектот во четири (4) региони од земјата (Скопје, Тетово, 
Охрид и Струмица) со цел презентација на проектот пред стратешките партнери; 

 Заради информирање на јавноста за проектниот пристап, цели и планирани активности, 
претставниците од проектот гостуваа на телевизиски емисии; 

 Со цел да се зголеми видливоста на проектните активности, да се зголеми јавната свест за целите 
на проектот и да се зголеми ангажираноста на стратешките партнери, се воспостави проектна на 
социјалниот медиум Facebook којашто се ажурира со информации од реализирани активности; 

 Се подготвија инфографик, презентации и други информативни и промотивни материјали, коишто се 
споделија со разни целни групи; 

 Се започна со изработка на стратегија за застапување и промотивни активности, насочена кон 
клучните образовни институции и носители на одлуки, со цел да се подобри нивната заемна 
соработка и комуникација и зголемување на свесноста за потребите на квалитетно стручно 
образование и обуки и развој на стручни вештини; 

 Со цел водење на заедничка кампања за промоција на стручни занимања и образование за која 
беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу проектот Образование за вработување во 
Северна Македонија, Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, Министерството за 
образование и наука, Министерството за труд и социјална политика (МТСП) и Фондот за иновации и 
технички развој (ФИТР); 

 Се отпочна со програма/ фонд за можности чија цел е да обезбеди поддршка на провајдери на обуки 
за стручни вештини и работодавачи во обучување на млади лица и нивно вработување, конкретно 
за вештини кои се барани на пазарот на труд; 

 Претставници на МЦГО учествува на работилници за системски пристап, комуникации, застапување 
и промовирање, обука за меѓународна сертификација за стручно образование и обука (СОО) и имаа 
одлична можност да учат и разменуваат искуства со истакнати професионалци преку панел 
дискусии и практични работилници. 

 
Компонента 1: Повеќе невработени и несоодветно вработени млади лица, вклучително и 
лица од ранливите групи, ја користат подобрената понуда за неформално стручно 
образование и обука – за имплементација и известување на Компонента 1 е одговорна Стопанска 
комора на Македонија. 

Проект:            Образование за вработување во Република Северна Македонија (Е4Е@mk),  
  Швајцарска агенција за развој и соработка  
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Компонента 2: Учениците од средните училишта имаат придобивки од стручната обука која е 
пазарно ориентирана, што е резултат на ефективните партнерства меѓу јавниот и 
приватниот сектор 
2.1. Пилотирање на модели за јавно-приватно партнерство 

 Се одржаа состаноци со компании и училишта за воспоставување на соработка во формалното 
образование; 

 Се одржаа презентации на искуства од Швајцарскиот систем во однос на јавно-приватни партнерства 
и легислатива во стручно образование преку мисиите на Швајцарскиот федерален институт за 
стручно образование и обука (СФИВЕТ), размена на искуства, сознанија, дискусии и дефинирање на 
чекори во работењето; 

 Се спроведе анализа (фокус групи) на тековни соработки меѓу компаниите, училиштата и општините 
во регионите и секторите селектирани од проектот преку системски приод; 

 Се изготви документ за потенцијални форми на соработка меѓу училишта и приватниот сектор со цел 
да се сподели со засегнатите страни; 

 Се отпочна анализа за првични податоци за перцепциите на учениците за формалното стручно 
образование, како и анализа за првични податоци за перцепциите на учениците за стручните 
вештини; 
Се отпочнаа преговори со клучните засегнати страни за воспоставување на шеми за соработка меѓу 
компании и училишта. 

 
2.2. Градење на капацитети на образовните институции 

 Се организираше работилница за осигурување на квалитет поддржана од СФИВЕТ за советодавната 
група на Проектот; 

 Се спроведе анкета од страна на СКМ и МЦГО со ментори во компании за нивната перцепција за 
програмата за обука на ментори; 

 Формирана е работна група за феријална практика во која членуваат претставници на Центар за 
стручно образование и обука (ЦСОО), МОН, Министерство за локална самоуправа, СКМ, Занаетчиска 
комора, Комора на Северозападна Македонија и Е4Е@mk. Се изготви рамка за општи насоки за 
феријална практика врз основа на која ќе се развие Упатство за планирање, реализација и следење 
на феријалната практика. 

 
2.3. Промоција на формално стручно образование 

 Се изработи извештај од анализа на промотивни практики во медиуми за промоција на стручното 
образование; 

 Се спроведе теренско истражување и изработен извештај за промотивни практики за стручно 
образование за учениците од основно училиште. Извештајот интегрира наоди од анкета спроведена 
за родители на основци во вишите одделенија за информации што го помагаат процесот за носење 
одлука за упис во средно образование; 

 Се посети саемот за стручно образование и вработување во Берн, Швајцарија, со цел да изготват 
промотивни видеа насочени кон општата и стручна јавност во Северна Македонија за иницирање на 
идејата за организирање на саем за стручни образование и вработување во Северна Македонија. 
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Компонента 3: Соодветните институции создаваат поповолна рамка и услови за 
обезбедување и пристап до развој на стручни вештини кои се инклузивни и пазарно 
ориентирани 
3.1. Зајакнување на дијалогот меѓу носителите на одлуки за подобрување на законската рамка 

 Се формираше Советодавна група составена од претставници од МОН, ЦСОО, Центар за 
образование на возрасни, Државен просветен инспекторат, Стопанска комора на Македонија и 
Комора на северозападна Македонија. Групата е постојано оперативно тело со цел да дава поддршка 
за проектните активности и да ги застапува целите, идеите и начините на подобрување на стручното 
образование и обука во сопствените институции. Во 2018 година со оваа група се одржани 5 
состаноци; 

 Се формираше Консултативна група составена од високи претставници од МОН, МТСП, ЦСОО, ЦОВ, 
ДПИ, НМС, како и претставници од граѓанскиот сектор, бизнис заедницата и донаторската заедница.  
Оваа група составена од клучните актери во системот за СОО ќе му помага на проектот во 
фасилитирање при донесувањето клучни одлуки како што се законска рамка и регулативи, 
финансирање и слично; 

 Се поддржаа две (2) посети на претставници од МОН, ЦСОО, ЦОВ, ДПИ и Стопанска комора на 
Македонија на СФИВЕТ и конференцијата во Винтертур во Швајцарија, како и посета на 
Министерството за образование и наука и проектот ДОМИНО во Бугарија за споделување на искуства 
и практики; 

 Се организираа две (2) средби за размена на искуства меѓу СФИВЕТ-од Швајцарија и Центарот за 
стручно образование и обука; 

 Се реализираа две (2) обуки за швајцарскиот модел на стручно образование и една (1) обука за 
родова и социјална инклузија; 

 Се изготви анализа на состојбата со  родова и социјална инклузија во законската регулатива за 
стручно образование и обука; 

 Се изготви анализа - почетно мерење на инклузивноста и пазарната ориентираност на неформалното 
образование за возрасни; 

 Се изготви анализа - почетно мерење на состојбата во законската рамка, регулативите и процесите 
во  стручното образование и обука; 

 Се предложија амандмани на законите за Национална рамка на квалификации. 
 
3.2. Воведување на модели за финансирање на формалното и неформалното стручно 
образование  

 Се изготви анализа - почетно мерење на состојбата во финансирањето и распределбата на 
средствата во формалното стручно образование и обука; 

 Се започна изготвување на анализа - почетно мерење на состојбата во финансирањето и 
распределбата на средствата во неформалното образование на возрасни. 
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Финансиски извештај за 2018 година 
 
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. 
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Aktiva 2017 2018

A: Postojani sredstva (I+II+III) 9,092,932.00 9,384,488.00

I. 51,696.00 37,703.00

II. 9,041,236.00 9,346,785.00

III. 0.00 0.00

9,543,034.00 16,802,282.00

I. 8,773,608.00 7,964,733.00

I a: 5,846,387.00 4,894,037.00

I b: 202,652.00 218,164.00

I v: 2,724,569.00 2,852,532.00

II. 0.00 0.00

III. 293.00 2,097.00

IV. 457,407.00 555,061.00

V. 10,846.00 10,846.00

VI. 300,880.00 8,269,545.00

8,190.00 8,600.00

292,690.00 8,260,945.00

18,309.00 18,309.00

18,654,275.00 26,205,079.00

Pasiva

A. 9,092,932.00 9,384,488.00

I Deloven fond 9,092,932.00 9,384,488.00

B. 820,584.00 2,080,120.00

I. Dobavuva~i 363,177.00 805,127.00

II. Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii 0.00 62,220.00

III. Kratkoro~ni finansiski obvrski 457,407.00 555,061.00

IV. Drugi kratkoro~ni obvrski 0.00 657,712.00

V. 8,666,420.00 14,666,132.00

I. Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina 8,666,420.00 14,645,044.00

II. Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa 0.00 21,088.00

G. 74,339.00 74,339.00

18,654,275.00 26,205,079.00

BILANS NA PRIHODI I RASHODI

Prihodi 2017 2018

Prihodi od uslugi 0.00 0.00

Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki 960.00 147,828.00

Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori 42,720,936.00 68,946,052.00

Prihodi od kirii i zakupnini 0.00 0.00

Sopstveni prihodi 0.00 0.00

Drugi prihodi 6,561.00 231,518.00

Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina 19,223,782.00 8,666,420.00

Vkupno prihodi: 61,952,239.00 77,991,818.00

Rashodi

Materijalni rashodi, uslugi i amortizacija 9,326,433.00 8,658,539.00

Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi 16,978,420.00 19,383,614.00

Kapitalni i drugi sredstva 1,694,700.00 1,932,581.00

Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki 1,625,354.00 3,713,257.00

Plati i nadomest na plati 23,584,989.00 29,655,176.00

Danoci i pridonesi koi ne zavisat od rezultatot 75,923.00 3,607.00

Vkupno rashodi: 53,285,819.00 63,346,774.00

Materijalni sredstva

Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka

BILANS NA SOSTOJBA

Nematerijalni sredstva

Godina

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

     aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI)

Pari~ni sredstva

@iro-smetka

Aktivni vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za avansi, depoziti  

Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa

Blagajna

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

V:  Materijali, rezervni delovi, siten inventar, proizvodi i stoki

Pasivni vremenski razgrani~uvawa

Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki

Izvori na delovnite sredstva

Godina

Neraspredelen del od vi{okot na prihodite

Vkupna pasiva (A + B + V + G):
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ВО 2019... 
 
 Подигнување на капацитетите потребни за соочување со тековните промени во областа на 

граѓанскиот сектор и обезбедување на долгорочна одржливост; 

 Спроведувања на истражувања во областа на образованието и континуирано следење и оценка на 

спроведените активности; 

 Зајакнување/подигнување на капацитетите на вработените во општините за унапредување на 

соработката на општините со училиштата; 

 Применување на приоди за меѓуетничка интеграција во образованието; 

 Унапредување на граѓанското образование и промовирање на граѓански вредности кај младите;  

 Поттикнување на свесноста за потребата од инклузивно образование и вклученост во активности 

кои работат на оваа тема; 

 Зајакнување на средното стручно образование и вештини за вработување кај младите; 

 Обезбедување обуки од областа на образованието според специфични барања на корисниците.  
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