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ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за 2014 година
Здружение на граѓани „Центар за истражување, меѓугранична соработка и развој„ (ЦИСР)

ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО
Основните цели на Здружението се:
1) остварување подобрување и унапредување на правната, економската,
културната и други сфери релевантни за севкупниот општествен развој на
Република Македонија
2) подобрување на мулти-димензионалната економска, едукативна, културна и
друга соработка помеѓу земјите од регионот и пошироко; и
3) креирање на политики за развој во соодветните области.
Конкретно, Здружението има за цел да спроведување истражувачки активности од
областа на правото, економијата, културата и други социјални сфери, чиј краен резултат
ќе биде оформување на практични решенија и политики за подобрување и унапредување
на овие сфери. Исто така, Здружението има цел да менаџира со своите истражувачки
проекти како и да нуди помош при менаџирањето на истражувачките проекти на други
организација од национален и меѓународен карактер. Во склоп на работата на
Здружението е и унапредувањето на соработката меѓу невладини здруженија, во областа
во која делува здружението, а со седиште во Република Македонија или во странство и
креирање на мрежа на организации со цел на размена на добри практики и искуства при
менаџирање на истражувачки проекти.
Здружението се залага за:
 Промовирање на идеи за изработка на истражувачки проекти од општествен
интерес
 Организирање на семинари, предавања, обуки и слично
 Потикнување на прекуграничната соработка на Република Македонија со
соседните земји
 Организирање на тенинзи и обуки за членовите на здружението со цел
проширување на нивните знаења и професионално усовршување
 Учество и делување на домашни меѓународни собири, семинари, обуки и слично
кои се во врска со целите и делувањето на здружението
 Заштита на човековите права и подигнување на јавната свест за постоечките
правни инструменти за заштита
 Промовирање на вредностите на Европската Унија, со цел за зближување на
граѓаните на Република Македонија кон Европската Унија и вредностите врз
основа на кој таа е создадена
 Развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права;
 Заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување;
 Промовирање и заштита на културното наследство;
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Промовирање и заштита на здравјето
Заштита на животната средина и одржлив развој;
Локален и инфраструктурен развој;
Промовирање на науката, образованието и обуката во образовниот процес;
Развој на етиката и моралот;
Унапредување на добротворството и волонтерството

Здружението своите цели и задачи ги остварува преку активности кои ќе се реализираат
во рамките на програми за неформално образование кои во себе опфаќаат обуки, јавни
дебати, предавања, тенинзи и прибини во области на кои работи здружението, преку
креирање на проекти и граѓанска активност како и регионална и меѓународна соработка.
АКТИВНОСТИ И СЛУЧУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА
01/2014 – 02/2014
Центарот за истражување, меѓугранична соработка и
развој (ЦИСР) е основано на 16/01/2014, а е
регистрирано во Централниот Регистар на Република
Македонија на 17/02/2014.
02/2014 – 04/2014

Во соработка со New Balkans Institute од Белград, и
Алфа Центар од Никшич, Црна Гора, ЦИСР работеше
на предлог проектна апликација преку програмата
RRPP со наслов „ Local development and labour migration:
a cross-border analysis„ со вкупен буџет од 118 105 CHF.

02/2014 – 04/2014

Во соработка со Педагошкиот Центар на Црна Гора,
ЦИСР работеше на предлог проектна апликација преку
програмата RRPP со наслов „ Civic education and social
inclusion: case study analysis of current practices and
future trends from Montenegro and Macedonia„ со вкупен
буџет од 70 135 CHF.

02/2014 – 04/2014

ЦИСР работеше на и поднесе предлог проектна
апликација до Фондацијата Berghof, со наслов „ Crossborder cooperation as instrument for inter-ethnic dialogue
and local development transformation„ со вкупен буџет од
€27574.01

03/2014 – 04/2014

Во соработка со Универзитетот Roma Tre од Рим,
Италија, ЦИСР поднесе предлог проектна апликација
како рамноправен партнер во проектот со наслов NEAR
преку програмата за финансирање Jean Monnet Network
of Excellence

03/2014

ЦИСР учествуваше како партнер во предлог проектната
апликација поднесена од страна на Poplar Trees
Association for promoting civil society values among
children and youth од Загреб, Хрватска преку програмата
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Erasmus + KA 1. Насловот на поднесената апликација е
European Union - youth, education policies, citizenshop
and the democratic deficit - contact making seminar for
youth workers (EU Youth).
03/2014 – 07/2014

ЦИСР Претставник (Марко Трајковски) учествување на
Школата за активно граѓанство, спроведена од ФОРУМЦСИД во рамките на Проектот на УСАИД за Граѓанско
општество.

04/2014

ЦИСР ја креираше својата интернет страница
http://centercrcd.org/ која во 2014 година имаше вкупно
2,201 прегледи. Истата во 2014 содржеше 23 поединечни
страници и 79 поединечни постови (распределени во 34
категории) на англиски и на македонски јазик. Исто
така креираше и посебен блог наменет за теми од
областа на прекуграничната соработка.

04/2014

Преставници на ЦИСР (Деспина Циковска, Марко
Трајковски и Христијан Трајковски) учествуваа на
тренинг семинарот со наслов “System of human rights
protection in the Council of Europe and European
Union”,организиран од Македонскиот Центар за
Европско Образование.

04/2014 – 06/2014

ЦИСР креираше профили на социјалните мрежи фејсбук
и твитер. На социјалната мрежа фејсбук, Центарот има
профил и посебна страница. Профилот во 2014 достигна
450 пријатели додека страницата 150 следбеници.

04/2014 – 05/2014

Во соработка со IUIES, Comenius University, ELTE
Hungary, Jagiellonian Уniveristy, Prof. Laszo Boros,
Фондацијата Балкан Нет и Националната асоцијација
на општински службеници на Бугарија, ЦИСР работеше
на, и го поднесе предлог проектот со наслов „CLEAR Cross-border cooperation, Local participation and
Enhancement of Active participation and Role in society„ за
финансирање до Вишеградскиот Фонд (Visegrad Fund).
Вкупниот износ на буџетот е €74030.

06/2014

Преставници на ЦИСР учествуваа на едукативна средба
со новорегистрирани даночни обврзници во Управата за
Јавни Приходи на РМ.

07/2014

Претставници на ЦИСР учествуваа на консултативната
средба во врска со програмата ИПА 2014 во рамки на
ИПА 2 во ЕУ Инфо Центарот во Скопје
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06/2014 – 08/2014

Во соработка со Академија ЕУРАК, Институтот за
федерализам од Болцано Италија и здружението The
Other Way од Фиренца, Италија, ЦИСР работеше на
проектна апликација со наслов „CBC-ACT„ со вкупен
буџет од $23705, поднесена до Амбасадата на
Соединетите Американски Држави во Република
Македонија (DEMOCRACY COMMISSION GRANTS
PROGRAM).

06/2014 – 08/2014

ЦИСР работеше на проектната апликација со наслов
„USE-IT Skopje„, во соработка со здружението Крик од
Скопје, со вкупен буџет од $23645, поднесена до
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија (DEMOCRACY COMMISSION
GRANTS PROGRAM).

09/2014

ЦИСР потпиша Меморандум за соработка со SECURITY
AND DEFENCE RESEARCH CENTER од Италија.

10/2014

ЦИСР
со
свој
претставник
учествување
на
Информативниот Семинар „Новини во регулативата кои
го засегаат финансиското работење на ГО„ организиран
од TACSO канцлеаријата во Скопје.

11/2014 – 12/2014

Во соработка со Фондацијата Балкан Нет од Скопје,
Академија ЕУРАК, Институтот за федерализам од
Болцано Италија ЦИСР работеше на проектната
апликација со наслов „"CBC-ACT" (Cross-Border
Cooperation for active youth empowerment and social
development)„ со вкупен буџет од $23285, поднесена до
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија (DEMOCRACY COMMISSION
GRANTS PROGRAM).

Со почит,

Претседател
Д-р Марина Андева
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