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ЗА НАС (мисија, визија, методи и програмски цели) 

 

ДИЈАЛОГ Центарот за делиберативна демократија од Прилеп (во понатамошниот текст само 

ДИЈАЛОГ) е непрофитно здружение на граѓани формирано со основна мисија подобрување на 

демократските процеси, развој на дијалогот во разни општествени сфери, подобрување на човековите 

права и промовирање на делиберативната демократија во Република Македонија на долг рок. 

ДИЈАЛОГ е официјално регистриран на 11ти август 2016та откако неколку членови веќе успешно 

учествуваат во имплементација на заеднички истражувачки проекти. Следствено, иницијативата за 

формализирање на оваа соработка во вид на здружение се јавува како резултат на меѓусебната 

доверба помеѓу нејзините членови, успешни претходни професионални соработки и идејата за 

зацврстување на демократската мисла на локално ниво. Здружението ДИЈАЛОГ затоа е основано од 

пет политиколози (мнозинството жени) со цел децентрализирање на политичката мисла и идејата за 

делиберативната демократија.  

ДИЈАЛОГ има визија за Македонија во која граѓаните ќе бидат активни учесници во процесите на 
делиберативната демократија.  

 

ДИЈАЛОГ цели кон: 

- Истражување и анализа на општествените процеси чие подобрување е дел од целите на 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп. 

- Промоција на наодите и препораките од истражувањата со цел придонес кон креирање на 

јавните политики. 

- Едукација со цел потттикнување и развој на делиберативна политичка култура.  

- Лобирање и застапување на вредностите на делиберативната демократија. 

- Вмрежување и соработка со државни и јавни институции, образовни институции, меѓувладини, 

владини и невладини организации во земјата и странство. 

 

Главни полиња на истражување (програмски цели) на ДИЈАЛОГ се: 

Делиберативна демократија 

ДИЈАЛОГ ја дефинира делиберативната демократија како комбинација на претставничка и директна 

демократија која применува автентична делиберација за јавните политики и донесува одлуки со 

примена на елементи и на консензуално носење на одлуки и на правило на мнозинството.  

Владеење на правото  

Владеење на правото опфаќа истражување и анализа на функционални демократски институции, 

поделба на власта, носење на јавни политики базирани на податоци и докази, делегирање на власта 

на локално ниво, степенот на дискусија и соработка помеѓу институциите во политичкиот систем. 

Избори и политички партии; Анализа на изборните процеси, демократскиот интер-партиски капацитет, 

следење на изборниот процес.  
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Цивилно општество 

Истражување и анализа на политичката култура, анализа на влијанието на граѓанскиот сектор врз 

политичките процеси, капацитет на граѓанските организации и движења, вклученост на граѓанскиот 

сектор во јавна дебата и креирање на политики.  

Влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната демократија во 

Република Македонија 

Утврдување преку соодветни истражувања и анализа на степенот на независност и слобода на 

медиумите како и степенот на слобода на изразување и говор на омраза.  

Дискриминација и маргинализирани групи 

Анализа на состојбите во поглед на основните човекови и малцински права и слободи и подобрување 

на нивните услови за живот во државата. 

Меѓуетничката кохабитација во Македонија, со посебен акцент за инклузивноста на немнозинските 

етнички малцинства 

Во поглед на меѓуетничката кохабитација, анализа на меѓуетничката коегзистенција и кохабитација, 

со значајно внимание врз помалку бројните етнички заедници.  

Родова рамноправност 

Истражување на родови прашања, статусот на жената и креирање на политики со цел подобрување 

на родовата еднаквост, партиципативноста на жените во политичкиот и општествениот живот. 

Социјална правда 

Анализа на состојбите на економската нееднаквост и подобрување на социјалните и работничките 

права со цел зголемување на социјалната доверба и квалитет на живот. Ранливи групи како стари 

луѓе, жени, малцинства, деца, итн. се значајни целни групи во делот на оваа цел. 

Европска Унија и евроатланските интеграции 

Утврдување на нивото на европеизација во согласност со основните критериуми за влез во Унијата. 

Анализа на процесот на хармонизација на македонското со европското законодавство и процесот на 

нивна имплементација. 
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА 

 

Органи на ДИЈАЛОГ се Претседател/ка, Собрание и Извршен одбор. 

 

ДИЈАЛОГ е основан од 5 члена, а моментално има 8 активни члена, од кои 7 жени и еден маж, и 

двајца волонтери (и најмалку 6 доброволни активисти/волонтери по потреба). 

 

ДИЈАЛОГ располага со двајца доктори на политички науки, двајца докторанди на политички науки, 

еден докторанд на јазици, дискурс и комуникација, еден магистар, еден магистрант на политички 

науки и еден дипломиран професор и еден лингвист. ДИЈАЛОГ има двајца волонери, еден 

дипломиран професор по македонски јазик и еден магистер по правни науки.  

 

ДИЈАЛОГ има ДИЈАЛОГ има двајца истражувачки лидери/проектни менаџери (д-р Јосипа 

Ризанкоска и доц. д-р Јасмина Трајкоска,), еден административен координатор (Николина 

Ризанкоска-Антеска) и еден асистент (Климентина Ѓорѓиоска). Остатокот од тимот се ангажирани 

како истражувачи, комуникација и јазична обработка.  
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ПРОЕКТИ 

 

Наслов Времетраење Донатор/ 
буџет 

Продукти 

8 Март и родовата рамноправност 
(анкета) 

8 март – 8 април 
2020 

Н/А • Анкета 601 испитаник 

• Квантитативна анализа 
Улогата на граѓанските организации во 
процесите на креирање политики во 
Северна Македонија.  

Февруари 2020  10000 ден 
Општина 
Прилеп 

• Објавен труд во научно 
списание 

Младите и медиумската писменост (во 
соработка со Здружене Здраво Млади) 

Ноември 2018 Самофинанс
ирање 

• работилница со 10 
средношколци од Прилеп 

Измени и дополнувања на законот за 
родителство (во склоп на иницијатива 
на Заедничко и одговорно родителство 
и по развод) 

Мај 2018 Н/А • мирен протест пред 
Собрание  

• излагање на Собраниска 
комисија за предлог 
измени на закон за 
родителство 

Проценка на влијанието на 
регулативата за употреба на јазиците 

Февруари- 
октомври 2018 

10000 евра 
ЕУ, ИДСЦС, 

ЦЕА 

• анкета 669 испитаници 

• 4 фокус групи 

• анкета 50 граѓански 
организации 

• 40 интервјуа со 
претставници на државни 
институции 

• конечна студија 
(македонска, албанска и 
англиска верзија) 

• конференција 
Теренско истражување помеѓу 
демонстрантите на иницијативата “За 
Заедничка Македонија” во Прилеп. 

Април 2017 Самофинанс
ирање 

 

• 89 анкети во Прилеп/ 
база на податоци 

• Научен труд/анализа 
Теренско истражување помеѓу 
демонстрантите на “Шарената 
Револуција” во Прилеп и Скопје. 

Мај-јуни 2016 Самофинанс
ирање 

• 567 анкети на директни 
учесници во протестите 
во Прилеп и Скопје/ база 
на податоци 

• Научен труд/анализа 

• Извештај на резултати за 
национални медиуми 

Охридскиот Рамковен Договор и 
меѓуетничките односи во Македонија на 
патот кон ЕУ. 

Октомври- 
ноември 2014 

Самофинанс
ирање 

• 30 интервјуа со високи 
претставници на 27 
политички партии во 
Македонија 

• Две научни студии 
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