
 

 

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 НА  

Здружение ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија од Прилеп 

Ова е наративен извештај за активностите спроведени од страна на членовите на Здружение 

ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија од Прилеп во 2017та година. Како млада 

организација, главните активности на тимот беа насочени кон најдување донатори и видливост на 

организацијата.  

Извештајот содржи резиме на сите подготвени апликации (членови вклучени во изготвувањето, 

донаторот до кого се испратени, побараната сума и исходот од истите) како и резиме на активности 

надвор од подигнувањето фондови.  

 

Име на проектна 
апликација 

Донатор Партнери Месец на 
подготовка 

Побарана 
сума 

Проектот 
го напишаа 

Исход  

Кохабитација 
наместо паралелни 
светови! Градење 
на суштинска 
платформа против 
етничката 
дискриминација во 
Македонија. 

Француска 
Амбасада 

/ Март 3500ЕУР Јосипа 
Ризанкоска 
Јасмина 
Трајкоска 
 

Одбиен 

Зајакнување на 
индивидуалната 
општествена 
одговорност кај 
македонскиот 
академски граѓанин 
за развој на 
делиберативната 
демократија во 
Mакедонија 

CIVICA 
MOBILITAS 

Институт за 
Меѓународн
и и 
Политички 
Студии 

Март 1989000 
МКД 

Јасмина 
Трајкоска 
Јосипа 
Ризанкоска 
 

Одбиен 

Fact check- cross-
check- double check! 
Protecting democracy 
by taking on Fake 
News 

USAID и ADI НВО Здраво 
Млади- 
Прилеп 

Ноември 14970 $ Јосипа 
Ризанкоска 

Одбиен 
 

Проценка на 
влијанието на 
регулативата за 
употреба на 
јазиците. 

ИДСЦС и ЦЕА / Декември 10000 ЕУР Јосипа 
Ризанкоска 
Јасмина 
Трајкоска 

Одобрен 

Инклузија на децата 
Роми во 
формалното 
образование во 
Прилеп 

РРЦ и КМОП / Декември 5000 ЕУР 
 

Јосипа 
Ризанкоска 
Николина 
Ризанкоска 

Помина 
на првата 
ревизија 

за 
техничка 
подобнос



т.Конечна 
одлука до 

29ти 
Јануари 
2018та. 
Одбиен. 

Унапредување на 
делиберативната 
демократија и 
дијалогот помеѓу 
граѓанското 
општество и 
локалната власт во 
Прилеп. 

АЛДА Општина 
Прилеп 
 

Декември 8000ЕУР Јасмина 
Трајкоска 
Јосипа 
Ризанкоска 

Неподнес
ен поради 
разлики 
во 
гледишта 
со 
партнерот
. 

 

Дополнително, во април 2017та беше спроведено теренско истражување помеѓу демонстрантите на 

иницијативата “За Заедничка Македонија” во Прилеп. Овој проект е самофинансиран од 

истражувачите а во анкетирањето се вклучија четири волонтери (Ѓорѓија Ризанкоски, Мери 

Самарџиоска, Елизабета Цветаноска и Александра Спасеска). Беа направени 89 анкети а од базата 

на податоци проеизлезе научен труд/анализа на Ризанкоска, Ј., и Трајкоска, Ј. (2017) „Шарената 

Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната 

граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? 

Студија на случај - Прилеп. Политичка Мисла бр. 53. Јуни 2017. Скопје: КАС, Конрад Аденауер 

Фондација. 

Во месец ноември-декември е креирана интернет страна на ДИЈАЛОГ (www.cddd.org.mk) и меил 

адреси за сите членови (со име ime.prezime@cddd.rog.mk). На страната се поставени базите на 

податоци произлезени од проектните активности, публикациите, и кратки биографии за тимот.  

Трошоци -  30 евра за домеин и хостинг за една година (Јосипа Ризанкоска) и 50 евра за изработка 

на веб страна на Марко Чурлиноски (Јасмина Трајкоска). 

Контакт меил на ДИЈАЛОГ е contact@cddd.org.mk. 

ДИЈАЛОГ од оваа година има фејзбук, линкд ин и твитер страни: 

https://www.facebook.com/cdddialogue/  

https://www.linkedin.com/in/dialogue-center-for-deliberative-democracy-b71914153/  

https://twitter.com/?lang=en  

Сите документи на ДИЈАЛОГ вклучително тие од проектните апликации и портфолиото се ставени 

на гугл драјв на гугл меилот на ДИЈАЛОГ dialogue.cdd@gmail.com. 

 

 

Датум и место                                                                                                               Претедател 

Прилеп, 30. 12. 2017                                                                                                 Јосипа Ризанкоска 
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