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ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за 2015 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
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Развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права;
Заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување;
Промовирање и заштита на културното наследство;
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 2015 ГОДИНА
02/2015

Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој (ЦИСР)
беше потписник на заедничкото писмо испратено од 75 невладини
организации во Македонија до Генералниот Секретаријат на
Владата на РМ со кое се бараше промена на постапката на избор на
членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот
сектор.
02/2015



ЦИСР ја започна Информативната кампања со наслов “1 Euroregion
x week”, на која заклучно со Декември 2015 се опфатени 30
еврорегиони и прекугранични тела. Повеќе информации:
https://1euroregionxweek.wordpress.com

03/2015



ЦИСР поднесе предлок проект на Јавниот повик објавен од страна
на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република
Македонија.

03/2015



ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан
Нет поднесе предлок проект со наслов “USE-IT MAP OF SKOPJE:
ИНОВАТИВНА И ИНТЕРАКТИВНА МАПА ЗА МЛАДИ„ на
јавниот повик објавен од страна на Град Скопје.

03/2014



ЦИСР поднесе предлок проект на огласот за финансиска поддршка
на здруженија и фондации објавен од страна на Владата на РМ.

03/2014



Претседателот на ЦИСР имаше предавање на тема “Horizon2020 &
EuropeAid: Prоject Application Processes” во рамките на семинарот
„ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И
ГЪРЦИЯ - Трансгранично сътрудничество и европейски проекти„
организиран од страна на Фондацијата Ханс Зајдел во Огњаново,
Бугарија (18.3.2015 – 20.03.2015)
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04/2015



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

03/2015 –
04/2015



Во соработка со CITERES од Турција, ЦИСР поднесе предлог
проектна апликација како рамноправен партнер во проектот со
наслов URBANDISSENT преку програмата за финансирање COST.

02/2015 –
06/2015



ЦИСР преставник учествуваше на Академијата за Лидерство
организирана од страна на Меѓународната Фоднација Балкан Нет,
во соработка со Националната Асоцијалица на Општински
службеници од Бугарија и поддржана од фондацијата Ханс Зајдел
и Советот на Европа. АКАДЕМИЈАТА ЗА ЛИДЕРСТВО содржи
серија на три интерактивни работилници кои се изработени и
засновани на потребите на невладините организации и општините
уште од 2012 година

04/2015



Со свој претставник ЦИСР учествување на Обука за ХИВ
превенција организирана од страна на здружението ХОПС во
Скопје.

04/2015



Со свој претставник ЦИСР учествување на Обука за Подготовка на
проектни апликации за ЕУ фондови организирана од страна на
TACSO (22-24 Април 2015).

05/2014



ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан
Нет поднесе предлок проект на јавниот повик објавен од страна на
Цивика Мобилитас (Акциски грантови).

05/2014



ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан
Нет поднесе предлок проект на јавниот повик за доделување
грантови за заеднички акции на граѓански организации во рамките
на проектот на УСАИД за граѓанско општество

05/2014



Претседателот на ЦИСР презентираше труд на Годишната
Меѓународна Конференција организирана од Универзитетот
Американ Колеџ Скопје во Скопје, на тема „Cross-border cooperation
in Europe: empirical experiences and practices„.

06/2014



ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан
Нет поднесе концепт апликација на јавниот повик обрајвен од
страна на Европската Комисија (EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK)

06/2014



ЦИСР ја започна кампањата со наслов “За Чисто Скопје”. Повеќе
информации: https://cistoskopje.wordpress.com

06/2014 –
12/2015



ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан
Нет го имплементираше проектот “USE-IT MAP OF SKOPJE:
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ИНОВАТИВНА И ИНТЕРАКТИВНА МАПА ЗА
поддржан и финансиран од страна на Град Скопје.

МЛАДИ„

10/2014



ЦИСР учествуваше на Јавната консултација организирана од
страна на Европската Комисија на тема “Overcoming obstacles in
border regions”.

10/2015 –
12/2015



Претседателот на ЦИСР учествуваше на обука организирана од
Комитетот на Региони на Европската Комисија на тема „Regions, EU
Institutions and Policy-Making„ од Октомври до Декември 2015
година.

11/2015



Со свој претставник ЦИСР учестуваше на Информативниот
Семинар „Актулените миграциски текови и одговорот на бегалската
криза„ организиран од страна на TACSO и МЦМС во ЕУ Инфо
Центарот во СКопје на 20 Ноември 2015.

12/2015



Од креирањето на интернет страница http://centercrcd.org/, во 2015
година страницат заклучно со Декември 2015, има 1600 прегледи, и
922 посетители. На страницата во текот на 2015 година се постирани
92 постови (настани, случувања, огласи и сл.).
На социјалната мрежа фејсбук, профилот, од основањето во 2014 до
сега достигна 443 пријатели додека страницата 191 ‘лајкови’.
На социјалната мрежа твитер, од основањето во 2014 до сега,
профилот достигна 43 следбеници. На твитер до крајот на 2015
година се постирани 351 пост.




Со почит,
Тимот на ЦИСР
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