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1. Кои сме ние? 

Дијалог има визија за државата 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 2021 година продолжи со јакнење на сопствените капацитети со 
интензивни тренинзи и обуки на членовите и волонтерите. Во декември 2021 
Дијалог има 6 активни члена и 2 волонтери.  

Дијалог посетуваше интензивни тренинзи и обуки од полето на: родови прашања 
(Предизвици за родовата рамноправност при донесувањето одлуки) креирање на 
јавни политики базирани на статистички решенија (ЗМАИ), спречување на перење 
пари и финансирање тероризам (МЦМС), проектен менаџмент (Хоризон Цивитас), 
волонтерство (ГРЦ), управување со проектен циклус (Платформа за млади против 
насилство и екстремизам), управување со човечки ресурси (ГРЦ), вклучување на 
конституентите во работењето на граѓанските организации (ГРЦ и МЦМС), 
автоматизација на известувањето, за софтверот еПроекти, направен за 
раководење со проекти и поврзаната документација и буџети (Цивика мобилитас), 
дигитални алатки за граѓански организации (Мировен корпус), волонтеризам за 
време на ковид-19 (Мировен корпус). 

Членовите на Дијалог беа активни учесници на семинари, конференции, трибини, 
организирани од граѓански организации во земјава и странство.  
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3. Администрација 

Дијалог продолжува со примена на стекнатите знаења и вештини во поглед на 
собирање документација, чување и архивирање. И понатаму се применуваат 
добрите практики споделени од ГРЦ, како менторска поддршка во поглед на 
канцелариско, административно работење и архивирање, како и засилување на 
капацитетот и спремноста за транспарентност. 

Дополнителните обуки од ја зголемија спремноста на членовите за поефективно 
работење и вклучување на конституентите во секојдневното работење.  

По обуката за институционален развој, Дијалог продолжува 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. 
Истото се покажа како поефективно, попрепознатливо и 
повидливо од страна на соработниците и целните 
групи. Затоа, Дијалог продолжува со употреба на 
истото.  

 

 

 

 

5. Апликации 

Дијалог аплицираше на вкупно пет отворени повици за грантови. Од нив, еден е 
одобрен. Три од нив се одбиени, а за еден нема стигнато никаков одговор.  

Дополнително, продолжуваат веќе започнатите 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. 
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НАСЛОВ МЕСЕЦ 
ПАРТНЕР/ 

СОРАБОТНИК 
ДОНАТОР БУЏЕТ ОДГОВОР 

МЛАДИ И КОВИД-19 
ВО СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА: 
Потреби, 

предизвици, 
последици. 

јануари 
Наташа 
Димоска 

Мировен корпус/ 
Цивика мобилитас 

10.500 
американски 

долари 
одобрен 

Инклузија на децата 
Роми во 

формалното 
образование во 

Прилеп 

февруари / Општина Прилеп 275.300 мкд 
Парцијално 

одобрен 

РОДОВ КАМП. 
ВЕСТ, АНАЛИЗА, 

ПОЛИТИКА. 
март 

Асоцијација за 
унапредување 
на статусот на 

жената во 
Македонија 

„Женска 
акција“ 

Радовиш и 
Здружение за 

слободен 
развој на 
мислата 

САКАМ ДА 
КАЖАМ Скопје 

Цивика мобилитас 
2.995.373 

мкд 
одбиен 

ЗА 
ФЕМИНИСТИЧКИТЕ 

РАБОТИ 
(Можности за 
интеграција и 

родова 
рамноправност на 

македонските 
иселенички) 

март / 
In-kind 

(самофинансиран) 
 тековен 

Мисли локално – 
гласај локално 

???? ??? ЗМАИ ???? ??? 

Иднината на 
младите во 

прилепскиот и 
струмичкиот регион 

мај ЦИА Новус ЗМАИ ???? одобрен 

Клик - клик 
   

јуни 
ООУ Добре 

Јованоски од 
Прилеп 

Цивика мобилитас
   

330,000 мкд одбиен 

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, 
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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. 
Во 2021 година, во рамките на истата програма, во март, креирани се мотивирачки 
текстови од 27 жени, на тема „Што значи да се биде жена во пандемија?“ и 
споделувани на фејсбук страната на Дијалог. Дополнително, лансирана е и анкета 
која ги испитува можностите за интеграција и родова рамноправност на 
македонските иселенички. Ова е првата до сега, од ваков вид, анкета за животот, 
можностите и родовата рамноправност на македонските иселенички во светот. Од 
истата произлегува извештај „Македонки во движење“ кој 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.  Млади и Ковид-19 во Северна Македонија: потреби, предизвици, 
последици е проект кој е финансиран од Мировен корпус. Започна во јануари, а  
заврши во јуни 2021 година. За потребите на истиот, како соработник се појавува 
Наташа Димоска. 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, беа применети четири различни 
методи за собирање податоци: квалитативна деск анализа, интервјуа со 8 
претставници на релевантни државни институции, фокус-групи со  14 
претставници на граѓански организации и анкета со 1002 млади луѓе на возраст од 
15 до 29 години. Студијата е објавена на македонски, англиски и албански јазик, а 
може да се прочита тука.  

6.3. 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 заклучоци 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, „Протестите, алатка за граѓанска 
партиципативност“, кој се спроведе во јануари и феруари 2021 година, а потоа, во 

https://cddd.org.mk/2021/09/24/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5/
https://cddd.org.mk/2021/12/06/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19-%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf/
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април беше објавен и извешрај од анкетата. Извештајот може да се види  тука  Во 
анкетата учествуваа 289 испитаници,а извештајот беше доставен до сите 
медиуми и засегнати страни во земјава. Од истото произлегоа 2 интервјуа, едното 
со национална телевизија, а другото со онлајн портал.   

6.4. Иднината на младите од Прилепскиот и Струмичкиот микро-регион е 
извештај креиран после анализа на анкета на млади од прилепски и струмички 
микро-регион (Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Долнени, Струмица, Ново Село, 
Босилово, Василево). Анкетата беше реализирана во периодот мај-јуни 2021 
година. Извештајот со главните наоди може да се погледне тука.   Истиот е 
креиран како дел од менторската поддршка на ЗМАИ, во рамки на проектот 
„Центар за јавни политики“. Претставник на Дијалог учествуваше во промотивниот 
настан на ЗМАИ за овој проект. Целосното истражување сѐ уште е во процес на 
публикација. 

6.5. Кодексот за граѓански организации во Македонија, креиран под водство на 
МЦМС. Дијалог беше дел од организациите кои учествуваа во нацрт верзиите за 
креирање на истиот, даде сопствен придонес. Потоа, по неговото официјално 
промовирање, го потпиша и се продржува кон начелата што самиот Кодекс ги 
пропишува.  

7. Ковид-19 кампања   

Истата е израз на согледувањата 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. 

Дополнително, сите средби кои тимот на Дијалог ги реализирање беа онлајн, а 
оние што имаа потреба да бидат реализирани во живо, беа на отворено, со 
почитување на сите препораки и споделување на причините за истото. Една таква 
средба беше и Годишното собрание кое традиционално се одржува на крајот на 
годината, во декември. Собранието се одржа во знакот на грижата за животната 
средина (преку позитивни еко практики и грижа на физичкото и менталното 
здравје, преку дистанца и работа во природа). 

https://cddd.org.mk/2021/04/11/5godini-sharena/
https://zmai.mk/wp-content/uploads/2021/10/MKD-8-Novus-Dijalog.pdf
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8. Видливост (фејсбук) 

Во 2021 година Дијалог продолжи со јакнење на видливоста на социјалните мрежи 
посебно, како и зголемување на содржини кои се објавуваат на веб-страната и 
социјалните мрежи. Страната на фејсбук на Дијалог има 1189 следбеници, со 
повеќе од 70 објави кои стигнале до повеќе од 200.000 профили. Рекламите 
(спонзорирани објави) овозможија дополнителни 100.000, што е значителна 
придобивка за видливоста на Дијалог. Самите постови имаа  повеќе од 150 
споделувања, што автоматски значи многу поголем пристап кој не е измерен 
погоре. Особен, успех на видливост се забележа при кампањата за Ковид-19 
мерките. 

Следната комуникациска алатка беше и медиумот Кајгана, кој како соработник на 
проект, континурано објавуваше и ги промовираше активностите на Дијалог.  

Дијалог за целите на подобра видливост направи и кратка фотосесија за време на 
Годишното Собрание, при што тимот се здоби и со свои портрети во склоп на 
логото на Дијалог. 

 

9. Публикации 

• Rizankoska, Josipa, Dimova, Natasha, Spaseska, Aleksandra, Rizankoska-

Anteska, Nikolina (2021) Youth and COVID-19 in North Macedonia: Needs, 

Challenges, Consequences. Prilep: DIALOGUE Center for Deliberative 

Democracy. (ISBN in English 978-608-66232-7-2, in Macedonian 978-608-

66232-6-5, in Albanian 978-608-66232-8-9)   

 

• Ризанкоска Јосипа, Милушев Ѓорги, Ризанкоска-Антеска Николина, 

Клесова Никол (2021) Иднината на младите од Струмичкиот и Прилепскиот 

микрорегион: социјален живот, кариера, вклученост, (е)миграции. Скопје: 

ЗМАИ. Во процес на публикација.  

 

https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Youth-and-Covid-19-English-30.06.2021-CIP.pdf
https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Youth-and-Covid-19-Macedonian-30.06.2021-CIP.pdf
https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Youth-and-Covid-19-Albanian-30.06.2021-CIP.pdf
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• Ризанкоска Јосипа, Спасовска Елена, Трајковска Ирена, Спасеска 

Александра, Ризанкоска-Антеска Николина (2021). Македонки во движење. 

Извештај од анкетата „Можности за интеграција и родова рамноправност 

на македонската иселеничка 2021“.  Прилеп: ДИЈАЛОГ – Центар за 

делиберативна демократија.  

https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/Makedonki-vo-dvizenje-dijalog-

vezilka-oktomvri-2021.pdf   

 

• Ризанкоска Јосипа, Василев Кире, Спасеска Александра, Демири 

Мариглен, Ризанкоска-Антеска Николина, Трајкоска-Наумоска Јасмина 

(2021). „Пет години Шарена Револуција. Извештај од анкетата, јануари-

февруари 2021. Прилеп: ДИЈАЛОГ – Центар за делиберативна 

демократија.  

https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/5-godini-sharena-revolucija.pdf 

 

 

 

 

10. Соработка  

ДИЈАЛОГ соработуваше со ликовната уметница м-р Марија Конеска и испрати 
порака за ефектите од масовното иселување од Прилеп преку уметност, а 
дополнително и 3 примероци од книгата „Испразнето гнездо“ беа испратени до 3 
членки на македонската дијаспора.  

За време на реализацијата на „Испразнето гнездо“, се отвори соработка со 
магазинот Везилка кој е воден од македонски иселеници во Австралија. Од тука, 
соработката продолжува и оваа година, со програмата за феминистичките работи, 
како дел од анкетата за можностите за интеграција и родова рамноправност на 
македонските иселенички, од која и произлегува извештајот „Македонки во 
движење“. 

Дијалог се стреми кон градење подолготрајно партнерство со општината, заради 
што и присуствуваше на предизборните средби на граѓанските организации од 
Прилеп и кандидатите за градоначалници. 

Во септември 2021 се одржа четвртиот по ред фестивал на Цивика мобилитас 
„Ден на граѓанските организации“, каде Дијалог зеде активно учество, остварувајќи 
дијалози со сите претставници и промовирајќи ја својата работа на посетителите и 
останатите учесници. Главната тема за фестивалот е „30 години граѓански 
ангажман“, со што истиот се приклучи кон одбележувањето и прославата на 30 
години независност на Македонија. Дијалог и на оваа средба се презентира во 
духот на грижата за животната средина преку бар кодови кои беа искористени за 
презентација на работата на Дијалог, пред сѐ публикациите и кампањите. 

Дополнително, Дијалог ја негува соработката со организациите од претходните 
години, со поддршка на нивните активности, промоција и споделување, како и 
поддршка при нивни иницијативи (коалиција маргини со случајот „Јавна соба“, 
Здружение Станица ПЕТ со случајот со Еуростандард банка, ГРЦ со 
прашалниците за процена на потребите за обукана ГО) 

https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/Makedonki-vo-dvizenje-dijalog-vezilka-oktomvri-2021.pdf
https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/10/Makedonki-vo-dvizenje-dijalog-vezilka-oktomvri-2021.pdf
https://cddd.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/5-godini-sharena-revolucija.pdf
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После реализацијата на фокус-групите, Центарот за младиски активизам Крик, ја 
препозна нашата организација како доволно спремна, па се обрати и кон нас за 
поддршка во дистрибуција на анкетен прашалник. Дополнително, за истиот 
проект, кој е дел од Ерасмус+ К2 програмата, членка на Дијалог зема активно 
учество во анализа на дел од продуктите од проектот.  

Во 2021 година, Дијалог стана член на 2 платформи: Дијалог со граѓанските 
организации – Платформа за структурно учество во ЕУ-интеграциите и Youth 
Counter - Платформа за граѓанско образованиe на млади за борба против 
радикализација (Младите против насилство). 

 

 
 


