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1. Кои сме ние? 

Дијалог има визија за земја во која граѓаните ќе бидат активни учесници во 
процесите на делиберативната демократија.  
Дијалог ќе се занимава со истражување и анализа, промоција на истражувањата 
со цел придонес за креирање на јавните политики, едукација за промовирање и 
развој на делиберативната култура, лобирање и застапување на вредностите на 
делиберативната демократија.  
Сите овие методи ќе се надградуваат и преку соработка со вмрежување со 
владини, меѓувладини и невладини здруженија кои ги делат истите вредности и 
цели. 
Главни полиња на истражување: 
– делиберативна демократија  
– владеење на правото;  
– избори и политички партии; 
– цивилно општество;  
– влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната 
демократија во република македонија;  
– дискриминација и маргинализирани групи;  
– меѓуетничката кохабитација во македонија, со посебен акцент за инклузивноста 
на немнозинските етнички малцинства, 
– родова рамноправност;  
– социјална правда и  
– европска унија и евроатланските интеграции 

 

2. Човечки ресурси, тренинг и менторство 

Дијалог во 2020 година се насочи кон засилување на сопствените капацитети со 
интензивни трензи и обуки на членовите и волонтерите. Членството се збогатува, 
се зголемува и бројот на волонтери ангажирани во активностите на здружението. 
Во декември 2020 Дијалог има 8 активни члена и 4 волонтери.  

Дијалог посетуваше интензивни тренинзи и обуки од полето на: родови прашања 
(ВикиГап Скопје, Уредувачка недела „Родов јаз 2020“) креирање на јавни политики 
базирани на статистички решенија (ЗМАИ), истражување и застапување базирано 
на докази во Република Северна Македонија (ТАКСО 3), вебинар за Феминизам - 
Deplition, пристап до правда при подготовка на петтиот НАП5 за Отворено 
владино партнерство 2021-2023, Презентација P2P On-demand Program, risk 
management for civil society organizations, институционален развој и организациско 
јакнење, добро управување на граѓанска организација – (ГРЦ, МЦМС), обука за 
генерирање фондови, медиумска писменост и лажни вести во време на криза. 

Беше активен учесник на повеќе од 15 семинари, конференции, трибини, 
тркалезни маси организирани од граѓански организации во земјава и странство и 
даде придонес кон истите. Меѓу нив: "The panel discussion is part of the project: „ 
Cultures of remembrance in Southeastern Europe: Nationalism, Transnationalism and 
Cooperation”; Конференција за Човекови права на Институт за човекови права; 
Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација; 
тематски форум на тема: „Справување со кризата со (не)доволни ресурси“;  
Отпорноста и прилагодливоста на образовниот сектор во Република Северна 
Македонија; Онлајн дебата „Многу медиуми, сиромашни новинари“. 
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3. Администрација 

Дијалог беше дел од проектот за менторство и градење капацитети на Граѓански 
ресурсен центар и доби менторска поддршка во поглед на канцелариско, 
административно работење и архивирање, како и засилување на капацитетот и 
спремноста за транспарентност. После укажаните предлози, Дијалог доби листа 
со препораки за промени кои беа анализирани и спроведени, па ги изготви сите 
потребни документи за кои претходно немаше сознанија дека е потребно да се 
поседуваат. 

По обуката за институционален развој, Дијалог започна со подготовки за креирање 
стратегија за работа во следните 3-5 години, која ќе биде заснована врз 
комплетна анализа на  ризици и можности, како би биле поуспешни во 
спроведувањето на предвидените активности и искористеност на капацитетите со 
кои располага. 

 

 

4. Бренд 

Во 2020 година, Дијалог забележа потреба за креирање целосен бренд со ново 
лого и бои кои ќе ги употребува. Како пилот верзија беше употребувано ново 
округло лого, наместо веќе постоечкото правоаголно. Бидејќи брендирањето не е 
само маркетинг-пракса со помош на која се креира име, симбол и дизајн по кој се 
станува препознатлив туку и алатка која им помага на луѓето да разберат што се 
нуди и како да ги разликуваат другите услуги или брендови. Така, се забележа 
поголема видливост и попрактичност во употребата на новото лого, па се одлучи 
за употреба на округлото лого и одбра нова палета на бои. 

На крајот на годината заради видливост ДИЈАЛОГ ги искористи новите бои и лого 
и испрати честитка до своите соработници и целни групи. 
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5. Апликации 

Дијалог аплицираше на вкупно осум отворени повици за грантови. Од нив, 
одобрени  се два, а на еден е одобрена концепт нота, се очекува финалниот 
одговор за истиот. Три од нив се одбиени, а за два нема стигнато никаков одговор.  

Дополнително, започнати се две програми за работа и едно повторено 
истражување, како логитудинална анализа, кои се самофинансирани од личниот 
буџет на членовите и волонтерска работа, а од кои ќе произлезат дополнителни 
истражувања кои ќе го збогатуваат портфолиото на Дијалог. 

 

НАСЛОВ МЕСЕЦ 
ПАРТНЕР/ 

СОРАБОТНИК 
ДОНАТОР БУЏЕТ ОДГОВОР 

СИГУРЕН СИ? АЈ 
ПРОВЕРИ! 

февруари / Општина Прилеп 
275,225 

мкд 
Нема  

ЗАКОНИ 
БАЗИРАНИ НА 
ДОКАЗИ, НЕ НА 

СРЕЌА! ЗАКОН ЗА 
ИГРИ НА СРЕЌА И 

ЗАБАВНИ ИГРИ 

март / Цивика мобилитас 
1,774,080 

мкд 
одбиен 

ЗА 
ФЕМИНИСТИЧКИТЕ 

РАБОТИ 
март / 

In-kind 
(самофинансиран) 

 тековен 

ПАНДЕМИЈАТА 
КАКО ИЗБОРНО 

ПРАШАЊЕ 
мај / Цивика мобилитас 

99,000  
мкд 

одбиен 

Избори за време на  
пандемија 
(кодирање) 

мај / 
In-kind 

(самофинансиран) 

~ 
200,000 

мкд 
тековен 

Испразнето гнездо мај 
м-р Марија 

Конеска 
Цивика мобилитас 

328,000 
мкд 

одобрен 

Covid-19 Response 
Fund 

јуни / OSCE 
12,500   
евра 

нема 

Услови за 
домување во 

Мариово 
декември 

СТАНИЦА 
П.Е.Т. 

Цивика мобилитас 
5000 
евра 

одбиен 

Потребите на 
младите и Ковид-19 

декември 
Наташа 

Димовска 
Peace Corps 

525,000 
мкд 

одобрен 

Истражување: 
Шарена Револуција- 

Пет години потоа 
декември 

Мариглен 
Демири 

In-kind 
(самофинансиран) 

 тековен 
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6. Програми/ проекти 

6.1. За феминистичките работи е програма која Дијалог ја започна во март 2020. 
Истата има за цел покренување на јавната свест во С. Македонија за важноста од 
вклучување на женските прашања и родовата рамноправност на политичката 
агенда. Преку почетно генерално истражување на јавното мислење во Македонија 
за родови прашања и значењето на 8 Март - Меѓународниот ден на жената, 
програмата ги дефинира општите предизвици на темата и ги гради своите 
понатамошни активности. „За феминистичките работи“ нема временска рамка за 
реализација затоа што женското прашање нема рок на траење. 
Од оваа програма произлегува извештај на анализа на јавното мислење која може 
да се види тука, а дополнително од истиот произлегуваат и низа графикони и 
инфографици објавени на веб-страната и фејсбук профилот на Дијалог.  
 
 

             
 

6.2. Избори за време на пандемија е проект кој започна во мај 2020 година. 
Дијалог ги набљудува и анализира јавните профили на кандидатите за 
парламентарни/локални избори и прибира податоци од аспект на начини на 
справување и пристап кон пандемијата како неочекувана појава. Истиот има за 
цел да ѝ соопшти на јавноста детална анализа за погледите на политичките 
актери на македоската сцена кон решавање на вакво важно прашање.  

6.3. Испразнето гнездо е проект финансиран од програмата за мали грантови на 
Цивика мобилитас, во сорабтка со уметницата м-р Марија Конеска. Реализацијата 
траеше од август до декември 2020. Главниот проблем кој оваа акција го 
тангираше е проблемот со масовното иселување од државава преку призмата на 
слаба граѓанска вклученост во менувањето на јавните политики. Општата цел на 
оваа акција беше подигнување на свеста кај македонскиот граѓанин за проблемот 
со масовното иселување од државата. Специфичната цел кон која тимот на 
Дијалог се насочи е зголемување на граѓанската партиципативност во Р.С. 
Македонија како средство за намалување на иселувањето и побрзи 
евроинтеграции. За остварување на целите спроведено беше истражување со 926 
иселеници, реализиран семинар со 27 учесници, креирана беше уметничка 
инсталација, изработена конечна студија на македонски јазик, а истата беше 
преведена и на англиски јазик, креирано беше видео за промоција на уметничка 
инсталација и наоди од конечната студија. Видеото и студијата се споделени на 
веб-страната социјалните мрежи на Дијалог.   

https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/8-March-8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82-Rizankoska-Spaseska-Final.pdf
https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/emptied_nest_macedonian.pdf
https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/Emigration_of_the_IndependentMacedonia_Generation_Rizankoska_TrajkoskaNaumoska.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dDO73B9kgoc&ab_channel=DIALOGUECenterforDeliberativeDemocracy
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6.4. Потребите на младите и ковид-19 е проект кој е финансиран од Мировен 
корпус. Започна во декември 2020, а треба да заврши во јуни 2021 година. За 
потребите на истиот, како соработник се појавува Наташа Ивановска. Проектот 
има за цел да ги детектира проблемите на младите кои се појавуваат за време на 
пандемијата со Ковид-9 и да предложи начини за нивно пристапување. За 
остварување на целта, се предвидени фокус-групи со претставници од граѓански 
организации кои работат на тема млади, анкета со млади (15-29 години), 
интервјуа со претсавници на институции.  

6.5. Истражување: Шарена револуција – пет години потоа. За ова 
истражување, соработник е Мариглен Демири. Истото има за цел да ја повтори 
анализата на Дијалог од 2016 година и да даде нови зај=клучоци во поглед на 
спремноста на граѓаните за искористување на алатките за граѓанска 
партиципација, како и да ја покаже промената на погледот кон „Шарената“ тогаш 
и сега. Креиран е анкетен прашалник кој ќе се спроведува текот на 2021, кога се 
очекува да имаме и анализа и извештај од истата.  
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7. Ковид-19 кампања е израз на согледуваата на тимот за потребите од 
споделување дополнителни информации во поглед на почитување мерки за 
превенција и ширење на инфекција кај населението во земјава. Истата беше 
реализирана со креирање и споделување на постери со потребни информации. 
Понатаму, тимот на Дијалог учествуваше на тематски форум за Справување со 
кризата со (не)доволни ресурси и даде свој активен придонес кон постигнување 
позитивни резултати. 

 

        

 

8. Видливост (фејсбук) 

Во 2020 година Дијалог активно се насочи кон засилување на видливоста на 
социјалните мрежи посебни, како и зголемување на содржини кои се објавуваат 
на веб-страната и социјалните мрежи. Страната на фејсбук на Дијалог има 825 
следбеници, со повеќе од 50 објави кои стигнале до 103.420 профили. Рекламите 
(спонзорирани објави) овозможија околу 68.600 од нив, што е значителна 
придобивка за проектот. Самите постови имаа  169 споделувања, што автоматски 
значи многу поголем пристап кој не е измерен погоре. Следната комуникациска 
алатка беше и реклама во два онлајн портали на албански јазик - Порталб и 
Алмакос, преку кои ја рекламиравме албанската верзија на анкетата што исто така 
придонесе кон зголемување на видливоста, а кон истото придонесува и медиумот 
Кајгана, кој како соработник на проект, континурано објавуваше и ги промовирање 
активностите на Дијалог.  
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10. Соработка  

Во 2020 година Дијалог потпиша 3 меморандуми за соработка, со  Мрежа Стела и 
Женска акција Радовиш и Станица П.Е.Т., а е во подготовка на следни 2. 
ДИЈАЛОГ соработуваше со ликовниот уметник м-р Марија Конеска и испрати 
порака за ефектите од масовното иселување од Прилеп преку уметност. Како 
соработник на проектот „Испразнето гнездо“, се појави и медиумот Кајгана, каде 
за време на проектот објавуваше статии во кои истражувачкиот тим ја промовираа 
методологијата и анкетата, а воедно и проектот. Општина Прилеп се вклучи 
активно на семинарот со свој претставник и ја збогати содржината на семинарот. 
Дијалог се стреми кон градење подолготрајно партнерство со општината. За 
време на реализацијата на „Испразнето гнездо“,се отвори соработка со магазинот 
Везилка кој е воден од македонски иселеници во Австралија и кој го промовираше 
проектот преку вест за активностите и студијата, радио интервју и подкаст, и на 
крај лично интервју со претседателката на Дијалог, каде зборува за Дијалог, 
македонското граѓанско општество и проектот Испразнето гнездо.  
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