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ПРЕДГОВОР 
 
 

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) по почетниот 15-годишен 
период од своето формирање (1993-2007), го заокружи вториот циклус од својата актуелна 
стратетија (развиена во 2008 година), а се однесуваше на периодот 2012-2016 година. 

МЦМС во овие последни пет години работеше на остварувањето на своите стра-
тешки определби, со програми во неколку сектори, партнерства со организации и целни 
групи, со поттикнување на соработката (во земјата и меѓународно) и со разни форми на де-
лување (инструменти/методологии). Дел од најбитните специфичности од претходните пе-

риоди -  кршењето на мразот во некои области или пополнување на празнините 
оставани од други чинители во развојните процеси, останаа препознатлива карактеристика 
на делувањето на МЦМС. Така, во клучен период, МЦМС ги обедини граѓанските организа-
ции за борба против корупцијата, но исто така беше и значителен фактор во поддршката на 
институциите за справување со мигрантската криза во 2015 година. МЦМС финансиски под-
држа над 200 граѓански организации во период кога просторот за нивно делување од страна 
на државата во континуитет се стеснуваше. 

Покрај редовните извештаи и оценки на својата работа, МЦМС во 2015 година спро-

веде и долгорочна надворешна оценка, за да го осознае своето влијание, како и силните 

и слабите страни на своето дејствување. Оваа оценка беше основа за процесот на стра-

тешка ориентација кој следуваше потоа и резултира со овој документ - Стратегија на 
МЦМС за периодот 2017-2021 година. 

Документот е формулиран врз основа на досегашната стратегија и насоките од 

неколкуте работилници со членови на Советот, Управниот одбор и Извршната канцела-

рија на МЦМС, на кои се анализираа: промените во контекстот (надворешната околина), 
перформансите и портфолиото на МЦМС во последните години и извесните активности во 
наредниот период (вклучително можностите за финансирање), препораките од надвореш-
ната оценка и потребата за видливост и појасна презентација на резултатите на МЦМС. 
Исто така, во овој период направени се и консултации со клучните поддржувачи на МЦМС 
во изминатиот период како СДЦ и Делгацијата на ЕУ, што дополнително придонесе кон де-
финирање на стратешките определби.  

Овој документ дава осврт на состојбите во и околу МЦМС во периодот на неговото 

изготвување (2016/2017 година) и ги содржи сите елементи на стратегијата: реафирмира-
на визија и мисија на организацијата, изменети/прилагодени долгорочни цели, како и вред-
ностите, принципите и методите на кои се базира работата на МЦМС. 
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I. ВОВЕД 
 

1. Историјатот на МЦМС 
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) е формиран во декември 

1993 година, како заеднички потфат на Холандската меѓуцрковна помош и неколку локални 
иницијативи. Воспоставувањето и развојот на МЦМС ги следеа промените во Македонија во 
овој транзициски период.  

Низ годините МЦМС се разви во независна, граѓанска, непрофитна организација, 
подготвена да се соочи со предизвиците и да креира модели или алтернативи за решавање 

на проблемите. Резултатите постигнати во речиси четврт век секако означуваат успех, 
потврден со бројни признанија, како на национално така и на меѓународно ниво, како на 

пример САД/ЕУ Наградата за граѓанско општество и демократија.  

Во периодот од основањето, МЦМС спроведе повеќе од 1,600 проекти, во над 70 

програми, мобилизирајќи вкупен буџет од над 58 милиони евра, во секторите на водо-
снабдување и санитација, рурален развој, здравство и образование, вработување, граѓан-
ско општество и демократизација, добро владеење, итна помош и активности на Балканот.  

По почетните искуства со развој заснован на заеми, МЦМС во 1998 година ја основа 

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), фокусирана на развој на 
малите претпријатија, преку пристап до финансиски и нефинансиски услуги. Во 2015 година 
МРФП целосно го заокружи планираниот процес на одвојување од МЦМС и самостојно 
делување, со што веќе не е дел од стратегијата на МЦМС.  

МЦМС е основач и на член и на Балканската мрежа за развој на граѓанското опш-

тество (БЦСДН), која исто така од 2012 година делува целосно самостојни, а МЦМС е член 

и на ОН ЕЦОСОЦ, на АЦТ и на ЦИВИКУС, како и неколку национални мрежи и платформи 
во Република Македонија. 

 

2. Наворешно опкружување (контекст) 
Во времето на изготвувањето на актуелната стратегија на МЦМС (2008 г.), Македони-

ја беше кандидат за членство во Европската унија и НАТО, со перспектива за скорешно 
членство со констатираниот напредок во остварувањето на своите намери и цели во консти-
туирањето и градењето самостојна, демократска и просперитетна држава. За жал, наместо 
остварување на овие цели во оваа декада, се чини дека Македонија и денес е на истото 
место како таа година. Имаше стагнација на многу полиња, како и деградација во некои 
клучни области како демократијата, слободата на изразување и на медиумите, но и слобо-
дата на здружување и граѓанско организирање. Корупцијата, отсуството на интегритет на 
институциите и целосната доминација на извршната власт над судската и законодавната 
доведе до ситуација на “заробена држава” како што и ЕУ констатира во извештајот од 2016 
година.  Причините лежат и во блокадата од Грција, но и во внатрешната политичка криза 
која доми-нираше во изминатите три години.  

Следствено, анализата од 2008 година изгледа многу релевантна и во денешниве 

услови и перспективи. Низа од старите проблеми остануваат нерешени, а истовремено се 

наметнуваат нови предизвици. Оспорувањето на името на државата од страна на Грција и 
натаму е причина за забавување на процесите на целосна и непречена меѓународна афир-
мација и интеграција на државата. Тука се и другите идентитетски прашања оспорувани од 

соседите (јазикот, црквата и сл.). Невработеноста, иако значително намалена во овие 10 

години, се уште е висока и со сиромаштијата се двата водечки проблеми кои директно ги 

засегаат македонските граѓани. И понатаму растат јазовите, посебно урбано-руралните.  
Политичката криза ја разори довербата во институциите, па е потребна обнова или 

целосна реформа на политичкиот систем, на политичката култура и на граѓанската 

свест, со цел да се намали силната централизација и практикување моќ. По првичните 
заложби на Владата во периодот од 2007 до 2010 кога беа донесени Стратегијата за 
соработка на Владата со граѓанскиот сектор и новиот Закон за здруженија и фондации во 
2010, просторот за делување на граѓанските организациите постојано се стеснуваше. 
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Заложбите од Стратегијата останаа само декларативни, а Владата во целост ги игно-

рираше потребите на граѓанските организации. Како последица на овие фактори, граѓан-

ското општество иако остана недоволно вкоренето, сепак видливо ја зголеми својата 
динамичност и влијание, како и довербата кај граѓаните, придонесувајќи значително и кон 
општествените промени кои доведоа до разрешница на политичката криза.  

 

3. Процесот на стратешка ориентација 
Со оглед на истекот на досегашната стратегија (2012-2016 година), МЦМС во 2015 г. 

го отпочна процесот на стратешка ориентација и планирање, а на почетокот на 2016 година 
спроведе и надворешна оценка на своето целокупно работење.  

Оценката, од четирите можни стратешки правци: статус кво, подобрувања, промени и 
редефинирање на МЦМС, ги отфрли првата и последната како лоши или непотребни, а 
препорача во натамошниот тек на стратешко планирање, МЦМС да се фокусира на 
разрешување на дилемата: (помали) подобрувања или (поголеми) промени.  

Исто така, оценката нагласи и други позначајни дилеми, како: зголемување, нама-
лување или промена на долгорочните цели; или за видливоста на МЦМС „тивок поврзувач“ 
наспроти “погласен актер“; како и други прашања.   

Последователно на оценката, МЦМС организираше повеќе консултативни средби, 
како: расправа на седница на Советот на МЦМС (декември 2016 година), расправи на 
седници (ноември 2016 и јуни 2017 година) и стратешка работилница (ноември  2017 г.) на 
Управниот одбор на МЦМС, како и три работилници (октомври 2016, јули и ноември 2017 г.) 
во рамките на Извршната канцеларија на МЦМС.  

На овие средби се расправаше за главните дилеми наведени погоре и се анализира-
ше променетиот контекст како и портфолиото и позиционираноста на МЦМС за следниот 
период. Овие расправи се земени предвид и сублимирани во овој документ, кој ги дава 
насоките за  делувањето на МЦМС во следниот среднорочен период.   

 

4. Пристап и стратегија кон општествените предизвици 
МЦМС ќе остане доследен во решавањето на општествените прашања и предиз-

вици, со неопходните прилагодувања на променатата околина и стекнатите искуства.  

МЦМС останува посветен на мирот, хармонијата и просперитетот на сите луѓе во 
Македонија и регионот и глобално, а ја реафримира и својата мисија за предводење на 
промени со влијание на клучните актери преку промовирање нови и алтернативни решенија. 

Во однос на клучната дилема од оценката, МЦМС се определува за постојани по-

добрувања, со стремење кон поголеми промени кон крајот на овој среднорочен пери-

од, односно во 2020-2021 година. Ова се базира на сегашната стабилна ситуација на 
портфолиото и на предвиденото финансирање за следниот период.  

Земајќи го предвид променетото портфолио во последниот период и доминантниот 
фокус на две од шесте досегашни долгорочни цели (Вкоренето и динамично граѓанско опш-

тество и Добро владеење и партиципација), се наложи потреба за редефинирање на дол-

горочните цели со нагласок на овие две, како и регрупирање на целите за Локален и 
рурален развој и Разноличност, меѓузависност и дијалог, во постоечката цел за Социјална 
кохезија (се надополнува со терминот Инклузија), додека се намалува за портофлиото на 
МРФП - концентрирано на претприемништво, вработување и намалување на сиромаштија.   

Со оглед на новиот импулс за евроинтеграциите, иако оваа цел беше релативно за-
немарена во изминатиот период (со разбирање дека е проткаена во сите други цели), се 
утврди потребата од поголемо внимание на МЦМС на ова прашање и не само задржување 
како цел, туку и нагласување на нејзината посебност и планирање директни активности.  

Конечно, покрај тенденцијата за намалување на целите заради поголема и подобра 
фокусираност, што се постигнува со горенаведените регрупирања, се истакна и потребата 

од отвореност на МЦМС и за нови предизвици и потфати особено поврзани со миграциите. 
Сите овие размислувања се рефлектирани во реформулацијата на долгорочните 

цели прикажани во наредните секции на стратегијата.  

Вредностите и принципите се реафримирани и не се предвидени промени, додека 

има делумна рекомпозиција на методите на работа (заради нагласената улога на финан-
сиската поддршка во изминатиот и следниот период). 
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II. ВИЗИЈА И МИСИЈА  
 
МЦМС и за следниов петгодишен период ги реафирмира визијата и мисијата воспос-

тавени во 2008 година.  

 

Визијата на МЦМС е мир, хармонија и просперитет на луѓето во Македонија, на 

Балканот и глобално. 

 
МЦМС ја заснова визијата на универзалните принципи на: граѓанско општество и пар-

тиципативна демократија, владеење на правото, рамномерен и одржлив социо-економски 
развој, ненасилство, почит и меѓузависност и културна разноличност. 

   

 Мисијата на МЦМС е да предводи и поттикнува промени со влијание на другите 

чинители за вклучување во главните текови на нови и алтернативни решенија за опш-

тествените проблеми. 
Скратената изјава за мисијата е „МЦМС предводи промени со нови и алтернативни 

решенија на општествените проблеми“. 
 
 
 

III. ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ 
 
Променетиот контекст во изминатиот период, како и концентрирањето на портфолио-

то на МЦМС во две доминантни стратешки цели (вкоренето и динамично граѓанско општес-
тво и добро управување и партиципација), наложи потреба од ревидирање и приоретизира-
ње на долгорочните цели за следниот период. Поголемото фокусирање е претставено со 
намалување односно спојување на целите (од шест на четири), но од друга страна потреба-
та за поголема отвореност и поготвеност за претстојните предизвици резултираше со една 
нова цел, како и проширување на опсегот во некои од досегашните цели.   

 
Активностите на МЦМС во наредниот петгодишен период ќе бидат насочени кон 

следниве долгорочни цели: 
 

1. Вкоренето и влијателно граѓанско општество  
Активни или општествено одговорни граѓани, како чинители, чии потреби доми-

нантно се актуелизираат преку активностите на граѓанските организации, се клучниот дел на 
пристапот на МЦМС. Во изминатиот период МЦМС финансиски поддржа над 200 граѓански 
организации и битно ја зголеми динамичноста на граѓанскиот сектор. Поддршката ќе про-
должи и во наредниот период, со понатамошно зајакнување на граѓанските организации и 
нивните врски со граѓаните (constituency building), како и зголемување на нивното влијание 
на политиките и подиректно решавање на проблеми и потреби истакнати од граѓаните.   

МЦМС и натаму ќе работи на развојот на овозможувачката околина за граѓанското 

општество, со фокус на државното финансирање на граѓанските организации и на промо-
ција на граѓанскиот дијалог и соработката со институциите. Исто така МЦМС ќе ја поттик-
нува соработка и заедничкото делување на граѓанските организации, но и ќе придонесува за 
зголемено афирмирање и промоција на нивните вредности. МЦМС ќе ја јакне свеста и 
потребата кај граѓанските организации за нивна саморегулација, ќе ги промовира 
вредностите на добро управување, на демократски внатрешни структури и делувања, на 

транспарентност и на отчетност. Сите овие активности треба да јаа зголемат довербата 
на граѓаните во граѓанските организации.  

МЦМС ќе продолжи да ги јакне капацитетите на граѓанските организации и да ги ис-

тражува состојбите во граѓанското општество. 
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МЦМС не може и не треба да функционира изолирано, односно фокусирајќи се само 
на своите вредности, подобрувања и постигнувања. Напротив, мора да се развијат силни и 

ефективни партнерства и сојузи засновани на еднаквост. Особен фокус треба да има на 
обезбедување домашна сопственост со долгорочна соработка и јакнење на капацитетот на 
партнерите, нивните финансиски системи и системите за набљудување.  

 

2. Добро владеење и борба против корупцијата 
МЦМС се фокусира на битен дел на доброто владеење – партиципативноста, која 

овозможува политики засновани на луѓето и политики тесно поврзани со тоа – транспа-
рентност, отчетност, одговорност. Во изминатите пет години МЦМС беше клучен набљу-
дувач на степенот на отвореност на институциите кон јавноста и граѓанските организации, 
нивната отчетност и транспарентност, како и во следењето на вклучувањето на јавноста во 
процесите на подготовка на предлог законите. МЦМС ќе поддржува и директно ќе влијание 
на јавните политики, особено на отвореноста на консултативните процеси за подготовка на 
легислатива која е во функција на јавниот интерес.  

Во изминатиот период, борбата против корупцијата стана една од најбитните 
активности на МЦМС. Беа подготвени длабински извештаи за состојбите со корупцијата во 
Македонија, беа отворани и дискутирана прашања клучни за интегритетот на институциите, 
беа споделувани најдобри пракси и искуства од други земји. И во наредниот период фокусот 

ќе остане на борбата против корупција и на институции кои почиваат на интегритет, нај-
многу со поддршка на националната Платформа за борба против корупцијата, а во перио-
дот кој следи ќе се зголеми и регионалната преспектива со предводење на мрежата за 
добро управување и антикорупција во Југоисточна Европа – СЕЛДИ.  

 

3. Социјална инклузија и кохезија  
Оваа цел, покрај промената на приоритетот, со воведување на терминот „инклузија“ 

или вклученост, ќе претрпи поголема трансформација, со приклучување на делови од прет-
ходните цели (Локален и рурален развој и Разноличност, меѓузависност, дијалог).  

Така, во наредниот период социјалната инклузија и кохезија ќе се остварува преку 
образование, пристап до и подобрување на јавните услуги (особено во локалните и рурал-
ните средини), еднакви можности и пристап базиран на правата (human rights based appro-
ach) и со вклучување на маргинализираните групи.  

Во образованието ќе се поттикнува подобрување на пристапот на маргинализирани-

те групи (пр. Роми, рурални подрачја), но тоа нема да ги исклучи другите групи, како и на 

инфраструктурата во училиштата. 
Во својата досегашна работа МЦМС големо внимание посветуваше на неформалното 

образование и концептот на доживотно учење, пополнувајќи празнини во формално образо-
вание за работа во граѓанскиот сектор. МЦМС ќе продолжи и понатаму да обезбедува 
неформално образование за потребите на граѓанските организации и не само за нив.  

МЦМС својата работа ќе ја темели на поддршка на еднакви можности и недискри-

минацијата во јавните политики и  јавните, но и приватните услуги како вработувањето.  
 МЦМС ќе го поддржува развојот на капацитетот на локалните самоуправи и на други 

локални форми за одржлив локален и рурален развој со подобрени јавни услуги за гра-

ѓаните во тие заедници, подобрена урбана и рурална инфраструктура, меѓу другото и со 
искористување на достапната поддршка на ЕУ во оваа област. 

Во македонското мултикултурно општество прифаќањето на разноличноста и раз-

бирањето на потребата од дијалог, заедничко живеење и јакнење на меѓузависноста се од 

примарно значење за мирен и хармоничен развој. МЦМС е препознаен по својата улога 

на ова поле и ќе ја ревитализира својата активност и експертиза, особено во насока на де-

поларизација на општеството и граѓанскиот сектор, како и дијалог на политичките партии. 
За разлика од минатиот период, прашањата на вработување и претприемништво, а 

во функција на намалување на сиромаштијата, во најголем дел ќе бидат адресирани од 
страна на фондацијата-ќерка Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП). 
По исклучок и силно наметната потреба, МЦМС.ќе се вклучи во придонес кон решавање и 
на овие проблеми.   
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4. Поддржан процес на евроинтеграција  
МЦМС ќе го поддржува развојот на долгорочни добрососедски односи и членување 

на граѓански и други организации во меѓународни (главно европски) институции и мрежи. 
Процесот на интегирирање и воспоставување добрососедски односи е општествен 

процес, кој не им припаѓа само на политичките елити, туку, пред сé, на граѓаните кои преку 
размена на идеи, контакти, информации, воспоставуваат долгорочни врски меѓу земјите и 
затоа се клучни актери на секоја интеграција. Затоа за МЦМС од посебен интерес е граде-

њето граѓански партнерства на Балканот и поттикнување на вклучување во европските 

(и глобалните) партнерства, мрежи, сојузи. 
Покрај тоа, после десет години стагнација на патот на евро-интеграциите, МЦМС 

поактивно ќе се вклучи и ќе даде директен придонес во процесот на исполнувањето на 
условите и стандардите за членство на Македонија во Европската Унија. МЦМС ќе работи 
на сензитирање на јавноста за процесот на пристапување и придобивките од евроинтегра-
циите од една страна, и ќе отвора простор за дебати за клучните прашања за граѓанските 
организации и институциите не само на национано туку и на регионално и на ниво на ЕУ.  

 

5. Подготвеност за миграциските предизвици  
Прашањата на миграциските предизвици МЦМС ќе ги гледа од два аспекти: 

пристигнување и/или транзитирање на мигранти од други земји во/низ Македонија и 
миграции на државјаните на Македонија во други земји. 

Македонија и МЦМС во текот на 2015 година се соочија со „бегалска криза“, односно 

со „проток“ на мигранти од Сирија и други земји од Блискиот исток, но и од Африка и Ази-
ја, низ т.н. Балканска рута. Иако засега запрена, за очекување е дека таа тенденција на 
„преселби на народите“ кон Европската унија, а низ Македонија, ќе продолжи и ќе се интен-
зивира, што ќе значи нови предизвици за справување со тоа. Затоа, МЦМС ќе треба да ја 
задржи подготвеноста за реакција, ако е потребно и со социјално-хуманитарни интервенции.  

Покрај тоа, како посебен општествен проблем во претходниот период се наметна и 
иселувањето од Македонија. МЦМС, како дел од оваа долгорочна цел, ќе посвети посебно 

внимание на миграцијата од Македонија и на врските со дијаспората.   
 
Покрај петте програмски цели, МЦМС ги задржува и двете организациски цели, 

односно цели посветени на внатрешниот развој на организацијата, да продолжи да се раз-
вива и успешно ја исполнува својата мисија во општеството: 

1. Независна организација со кредибилитет – тивок, но видлив поврзувач 
МЦМС треба да ја одржува својата независност, по која и досега е препознатлив, 

преку работа со различни засегнати страни и групи од интерес на еднаков начин и без при-

вилегирање, со истакнување јасни и често конфронтирачки ставови за клучните општес-

твени прашања. Ова не треба да ја загрози сегашната перецпција, вредност и предност на 
МЦМС како неутрален набљудувач на состојбите во општеството и непристрасен трагач по 

решенија кои ќе ги вклучат и сите засегнати страни, односно тивок поврзувач на често 
спротивставени, па и конфронтирани страни. Сепак, во овој период, дури и таквите напори 
кои бараат дискреција и “low profile” треба да бидат повидливи и вреднувани во јавноста.  

МЦМС мора да ги подобрува односите со јавноста, преку поефикасни услуги и по-

добрени контакти, како со средствата за јавно информирање (медиумите), така и со поши-

роката јавност преку директни контакти со граѓаните и индиректно преку нивни органи-
зации. Тоа треба да води до зголемена видливост, а со тоа и препознатливост во јавноста. 

 2. Атрактивна и иновативна организација  
МЦМС ќе продолжи да го поддржува развојот на персоналот со личен и професиона-

лен интегритет и посветеност. Атрактивноста треба да биде потврдена преку способноста да 

се привлечат и развиваат компетентни и посветени вработени и волонтери, преку понуда 

на предизвици поврзани со работата, добри можности за обука и континуирано образо-

вание, меѓу другото и со учество во различни процеси и задачи во рамките на организацијата. 

МЦМС треба да продолжи да ја јакне својата карактеристика на учење (и преку доку-
ментирање) на резултатите од своите активности, со цел да се подобри компетентноста  и 

системите за ефикасно и ефективно собирање и размена на искуства, набљудување и оценка. 
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IV. ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ  
 
Работата на МЦМС ќе продолжи да се базира на низа вредности и принципи: парти-

ципација, транспарентност, одговорност, партнерство, толеранција, одржливост, претприем-
ништво и еднакви можности. 

Партиципација (учество, вклученост) на луѓето. Партиципацијата подразбира вклуче-

ност во процесите на одлучување, на сите оние кои имаат легитимен интерес во прашањата 
кои ги засегаат. Учеството може да биде на ниво на информирање, советување, (со)одлучување 
или иницирање/ преземање акција. МЦМС верува дека луѓето имаат право да учествуваат во 
одлучувањето и преку своите развојни активности, МЦМС треба да го поттикне и поддржи 
учеството на луѓето (особено на маргинализираните групи), не само во непосредната активност, 
туку и во пошироките општествени (политички и економски) процеси кои ги засегаат.  

Транспарентност и одговорност (јавност, отвореност, отчетност). Транспарентнос-

та значи јавност (јавна проверка, контрола) и отвореност на институциите и процесите 
во општеството и нужно е таа да биде пропратена со постоење механизми кои обезбеду-

ваат одговорно однесување на клучните актери. МЦМС е и ќе биде пример за транспа-

рентна и одговорна организација, а ќе се залага тоа да го следат и партнерите, како и 
другите актери, за да се постигне тоа да биде вграден принцип во општеството. Овие 
вредности се и основа за партиципација, како и борбата против корупцијата.  

Партнерство (соработка). Партнерство подразбира односи на соработка меѓу вклу-

чените страни, кои се согласуваат да ги споделат правата и одговорностите заради 
постигнување одредена цел. МЦМС е свесен дека исполнувањето на визијата и мисијата 
бара градење силни партнерски односи со клучните актери. Во одредени случаи, ова нема 
да биде лесно, поради различните очекувања и интереси. Затоа, МЦМС ќе настојува парт-

нерствата да бидат засновани на доверба и заеднички интереси. Партнерството како 
принцип, се надградува на партиципацијата.  

Толеранција. Толеранцијата е спремност да се препознаат и почитуваат верува-

њата и однесувањата на другите. Оваа вредност е клучна за стабилноста на општеството, 
кое пак е предуслов за просперитет. МЦМС верува дека таа треба да се одржува и промо-
вира како вредност. Искуствата и научените лекции од минатото треба да доведат до наоѓа-

ње нови форми и механизми за унапредување на кохезивните сили во општеството. 

Одржливост. Концептот на одржливост значи долгорочност и континуитет на про-

цесите и состојбите. Одржливиот развој е процес на промена во кој сите заедно, експлоа-
тацијата на ресурсите, насоките на инвестициите, ориентацијата на технолошкиот развој и 
институционалната промена, се во хармонија и овозможуваат сегашните и идните потенци-
јали да ги задоволат човековите потреби и аспирации. Без разлика дали во смисла на око-
лината, економските активности, општествената организација или културата, развојот мора 

да води во долгорочни резултати за луѓето, за околината, без притоа да се создаваат об-

врски и дисбаланси за идните генерации. За МЦМС е важно користа од развојните актив-
ности да продолжат и по завршувањето на неговите интервенции. 

Претприемништво. Ова значи преземање иницијатива (и ризик) за сопствен 

успех - личен или на заедницата (социјално претприемништво). Глобалните искуства потвр-
дуваат дека најуспешните општества се базираат на иницијативност и иновативност. Еко-
номскиот развој е клучен за општиот човеков развој. Македонија има ограничени ресурси, но 

највредни ресурси се луѓето и тие треба да имаат претприемнички дух, за да се придви-
жат работите. МЦМС го промовира претприемништво низ охрабрување, поттикнување и 
поддршка на луѓето за самопомош во заедниците, а преку МРФП, и во деловниот сектор. 

Еднакви можности. На сите луѓе треба да им бидат овозможени еднакви можности 

за пристап до придобивките од политичките, економските и социјалните процеси, како и 

дека секогаш ќе биде можно да се изнајдат механизми за тоа да се обезбеди, без дискри-

минација и/ или фаворизирање на други. МЦМС верува во еднакви можности за сите луѓе. 
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V. МЕТОДИ НА РАБОТА  
 

Главен деловен процес на МЦМС е раководењето со проектен циклус (РПЦ). 
Сите програмски активности ќе ги следат елементите од овој процес. Раководењето може 
да се однесува на раководење на проекти, програми или портфолио, како и на раководење 
на други организации. За МЦМС, раководењето не е само тоа како МЦМС ја организира сво-

јата работа, туку тоа е и продукт на МЦМС. Затоа МЦМС е сосредотечен на раководењето 
(ПМУ – програм-мониторинг единица).  

Во таа смисла, МЦМС поактивно ќе ги истражува можностите за спроведување на т.н. 
сервисни договори (главно од ЕУ), наместо исклучиво работа на грантови и ќе развива 
капацитети за консултантска работа/поддршка. Ова ќе вклучи и анализа (физибилити студи-
ја) за евентуално формирање на посебен субјект (правно лице) за вакви ангажмани.  

 
Работата на МЦМС ќе во рамките на воспоставените методи: развојната поддршка 

(финансии, капацитети и инфрастуктура), застапување и социјално-хуманитарна поддршка. 
 

1. Развојна поддршка 
Значаен метод на МЦМС во изминатиот период беше финансиската поддршка на 

граѓанските иницијативи и организации како и на други развојни иницијативи. Тие беа важни за 
мотивацијата на граѓаните дека промените се возможни. Како такви, тие ја формираа основа-
та за активностите за застапување и за развој на капацитетите. Поради тоа, МЦМС и поната-

му ќе продолжи со финансиска поддршка на развојни инцијативи, главно насочена кон гра-
ѓанските организации, но и со подобрување на инфраструктурата (пр. образовните установи), 
како и други експериментални проекти.  

МЦМС ќе го пренесува своето искуство и ќе го сподели со другите. МЦМС може да 
даде битен придонес во развојот на капацитетите на индивидуите и организациите со што 
тие стануваат значаен сегмент од процесот на градење на капацитетите на заедницата во-
општо. Тука може да се подразберат широки аспекти од градење на капацитетите во смисла 
на личен развој и подобрување на капацитети за мобилизирање и организирање на заед-
ниците, процена на потребите на заедниците, градење стратегии и политики, капацитети за 
раководење, за истражување и развој, за развој на граѓанското општество, добротворство.  

МЦМС ќе ги развива капацитетите преку: менторство, фацилитација, обуки, совети, 
процена на капацитетите и потребите, оценка на проекти, програми и организации, и друго. 

 

2. Застапување 
Застапувањето е збир на повеќе активности кои меѓусебно се преплетуваат и поддр-

жуваат, како градење на свеста и едукација, влијание врз јавните политики и следење и 
барање одговорност. 

Информирање, градење свест и едукација. Незаменлива е улогата на граѓанските 
организации во охрабрувањето и поттикнувањето на граѓанскиот активизам, мобилизација 

на граѓаните за доброто на заедницата и нивното зголемено учество во одлучувањето. Ин-

формирањето е предуслов за тоа. За релевантните прашања, МЦМС ќе обезбедува 

информации и механизми што на засегнатите страни ќе им овозможат расудување и пре-

земање соодветни акции. Посебно внимание ќе има на јакнењето на свеста и 

едукацијата на граѓаните за прашања кои формалниот образовен систем малку или 
воопшто не ги посочува.  

Креирање и влијание врз политики. МЦМС ќе создава притисок и ќе лобира за 
решавање на прашањата кои се од поширок јавен интерес, а ќе влијае и врз креирањето на 

политиките на национално и на локално ниво. За ефективно влијание врз јавните 

политики, МЦМС ќе работи на истражувања и анализи за да ги базира своите акции на 

факти, ќе промовира аргументирани расправи и дебати, ќе подготвува закони, стратегии, 

акциски планови, ќе лобира за нивно донесување и доследно спроведување.  
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Следење и барање одговорност. МЦМС ќе дејствува и како набљудувач на однесу-
вањето и способностите на власта, државните институции, стопанствата и другите актери и 

ќе биде нивни коректор. Ќе бара отчет и одговорност од сите актери во општеството.  
 

3. Социјално-хуманитарна поддршка 
МЦМС ќе одржува подготвеност за одговор на национални вонредни состојби, 

природни или предизвикани од човекот. Покрај националните, како што покажа искуството 
од миграциската криза во 2015 година, МЦМС ќе одржува подготвеност и за вакви состојби. 
За таа цел, МЦМС е член на АЦТ Интернационал, една од водечките глобални мрежи за 
одговор на катастрофи. Социјално–хуманитарен пристап ќе биде употребуван исклучиво во 
рамките на итен одговор на МЦМС, како и поддршка  на потребите на маргинализираните 
групи во одредени услови.  

 

 
 
 
 

Бр. 01-346/2-2017 
Скопје, 20.12.2017 г.  

Александар Кржаловски 
Прв извршен директор 

Ризван Сулејмани 
  Претседавач на Управниот одбор 

   
 
 

 


