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.
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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.
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