
 

НАЦИОНАЛНИ  ПРОЕКТИ НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА  

 
2017 Назив на проектот:   

Лабораторија за лидерство    
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Милеуконтакт  Национана  
Животна 
средина 

01.03.2017 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

           615 000 0 

                UN (FAO)   

Краток опис 

 
Проектот има за цел да поттине едукација кај младите за климатските промени и 
намаливањето на нивните последици.  
Преку ставањето во пракса на имплементацијата на беџот за климатски промени младите 
кои се членови во извидничките одреди ќе го зголемат своето знаење и ќе ја подигнат 
свеста кон намалување на штетните влијанија од климатските промени во своите 
заедници.  

 
2017 Назив на проектот:   

Јакнење на корените   
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Извиднички Одреди Национана  Млади  01.02.2017 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

           1 680 000 65 

Гласници на мирот  
 
 

 

Краток опис 

 
Проектот има за цел да ги заакне одредите како клучни актери за одржливоста на сојузот. 
Преку овој проект извидничките одреди ќе ги зајакнат своите капацитети во полињата на 
регуртација на волонтери и членство, обука на лидери, финансирање на локално ниво и 
градење на партнерства.  
 
До крајот на 2018 година се очекува членството на СИМ да достигне до 2500 членови како 
резултат на проектот а одредите да се одржливи локални младински јадра кои се патнери 
на локалните самооуправи како водечки младински организации во својата заедница.  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0WTTcjlxP1YriYA4Ca22olQ;_ylu=X3oDMTIyY2ZtMmF0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxMmJkYjE2NzZiZGI3ZmZiMTYzNTJjNjAxODUzMjc0YQRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1493054822/RO=11/RU=http:/www.raxanreeb.com/2014/06/hayadda-fao-oo-dalbatey-lacag-loogu-qabto-dadka-iyo-caruurta-cuna-yaridu-kuheeso-soomaaliya/RK=0/RS=.7sffP59hLLOKx27V_4Ey2PUO8k-


 
 
 
2017 Назив на проектот:   

Лабораторија за лидерство    
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

/ Национана  Млади  01.01.2017 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

           1 352 000 15 
ЛТФ   

 

Краток опис 

 
Проектот има за цел да изгради 100 млади лидери во средини со низок граѓански 
ангажман и да ги поттикне да се вмрежат во младинска организација – извиднички одред.  
 
Како резултат на проектот 100 млади ќе станат лидери во своите заедници и ќе 
придонесат кон решавање на проблемите на младите во својата заедница.  
 
 

 
2016 Назив на проектот:   

Самит за размена на искуства    
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Дански извиднички Сојузи Национана  Млади 01.09.2016 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

           738 000  / 

ASOCIO 

Краток опис 

ASOCIO Самитот обезбеди размена на искуствата во полето на организациски развој на 
17 извиднички асоцијациии кои доагаат од регионот и источна Европа. Самиот обучи 120 
младикси работници стекнатите знаења од размената на искуствата да ги применат за 
развој на сопствените организции. 

 
2016 - 

2017 
Назив на проектот:   
Еко компонента од едукативна програма Компас – 
Едукација за Климатски промени  

 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

/ Национана  Млади  01.08.2016 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

             1 855 392 14 

Швајцарска 
развојна 
агенција 
 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9NXxv1YeTgABEa22olQ;_ylu=X3oDMTIyZGQzYmpnBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0MDUzMWM5NWJhMDUzNWNlMDJkZmM3NTRlYjc5MTc4YwRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1493055191/RO=11/RU=http:/www.swiss-sg.org/sponsors/RK=0/RS=DYUJeOyrHoRDtG91F0G2gQmf6aQ-


 
Краток опис 

Преку неформално образование, проектот за подигнување на свеста кај младите за 
прашањата за животната средина и ефекти од климатските промени и ги подготвува со 
алатки и знаење се потребни за да се преземе акција и да го промени своето однесување. 
Поконкретно, имаме за цел да работи на следниве три предмети во рок од 12 месеци на 
активности: 
1. Младите луѓе да го подобрат нивното знаење за климатските промени, ефектите на 
потрошувачите-ориентирани компании, начин на живот, значењето на водата и 
биодиверзитетот. 
2. Младите луѓе (извидници) го компензираат недостигот на образование на животната 
средина и климатските промени со неформалното образование со користење на методот 
на извидниците. 
3. Образовна програма прилагодена за возрасната група од 7-14 години се развива, со 
користење на иновативен пристап со креативни работилници и игри 

 
 
2016 - 2017 Назив на проектот:   

Извидниците за активно општество  
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Национален моадински 
Совет 

Национално  Млади  01.07.2016 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

          1 850 000   13 
Цивика  – 
Швајцарска 
развојна агенција 

Краток опис 

Целта на овој проект е да се зајакне извидничката оганизација како алатка за потикнување 
на граѓански ангажман. Општата цел на оваа акција е “Зголемен граѓански ангажман на 
младите и силен граѓански сектор.’’. Специфичната цел на проектот која е адресирана 
преку оваа акција е конкретно зголемување на нивото на учество и граѓанскиот ангажман 
на младите во 15 општини (Скопје, Велес, Тетово, Кичево, Струга, Охрид, Прилеп, Свети 
Николе ,Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип, Струмица и Битола) во Р.Македонија, и 
преку него во соработка со останатите сектори ќе градење позитивни промени во 
заедниците.  
 
Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското учество и 
активизам на локално ниво преку извидничките одреди во 15те општини опфатени со оваа 
акција, соработката со општините, како и заедничка работа за унапредување на 
младинскиот ангажман на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска 
работа и младинско учество во процесите на носење одлуки. 

 
2016 Назив на проектот:   

Активизам преку извидништво    
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

/ Југозападен плански регион Млади  01.05.2016 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 



 

              450 000                             10 

Американска 
амбасада во РМ 
 

 

Краток опис 

 
Преку имплементацијата на овој проект се зајакнуваа младите од општините Вевчани, 
Дебарца, Ресен и Крушево да го згоемат својот ангажман во заедниците и да бидат 
активни грагани.  
 
Како резултат на проектот денес во сите заедници постојат извиднички дружини кои 
работат заедно со извидничките одреди во Струга и Охрид и вклучуваат 80 млади додека 
во Крушево псотои формално регистриран извиднички одред кој е активен и вклучува 35 
млади. 
 

 
2016 Назив на проектот:   

Лидерство Исток – Запад    
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Сојуз на извидници на 
Франција  

Национана  Млади  01.04.2016 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

           2 767 500 35 
ЛТФ   

Краток опис 

 
Проектот поддржа организирање на лидерски кампови помегу извидници од Франција, 
Македонија, Холаднија и Белгија при што 417 млади ги зајанаа своите лидерски 
способности и станаа активни водачи на патроли во извидничката организација.  
 
Дополнително преку проектот млладите во тимови ја истражуваа Македонија и им помагаа 
на мештаните во локалните рурални села да ги решат своите дневни потреби и проблеми.  
 
 

 
2015 - 2016 Назив на проектот:   

 
Извидиците за одржливи заедници   

 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

/ Источен Плански регион Млади  01.06.2015 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

                595 000   11 

Фармахем – Швајцарска 
развојна агенција 
 

 

Краток опис 



 

Целта на овој проект беше да се овозможи учество на младите од овој регион во 
извидничката организација и нивна интеграција како еко-агенти во своите заедници  
Младите (40) преку извидничките активности и состаноци беа вмрежени во иницијатива која 
потоа остваруваше средби со локалните власти и воспостави дијалог низ кој заеднички со 
институциите отпочнаа креирање и имплементирање на активности кој ги адресираа 
заеднички идентификуваните потреби на младите во своите општини од аспект на заштита 
на животната средина.  
 
Како резултат на овој проект се воспостави иницијативи за извиднички одреди во 
Пробиштип, Кратово, Штип, Берово и Кочани и младите започнаа со креирање на заеднички 
акции во соработка со надлежите институции. Во село Орел беше уреден врегот на реаката 
со подигнати 47 реквизити од младите во уолга на заштита на животната средина.  

 
 
2015 – 2016  Назив на проектот: Промена преку едукација  

Име на партнерите  
(ако има) 

Локација на проектот1  Сектор2 Датум 

/ Национално  
Млади и граѓанско 

општество 
01.02.2015 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

1 670 000 120 000 - 7,1 % 

Гласници на мирот  
 

 

Краток опис  

Проектот преку  активностите : 
 
- Го зголеми капацитетот на организацијата да води и менаџира процеси  
- Креираше нова младинска програма која поддржува градење на активно граѓанство  
- Зајакна 8 фокус групи на млади лица да водат локални иницијативи  
- Преку активно граѓанство адресираше локални проблеми кои беа решавани од младите 
како генератори на промена.  
Организацијата преку проектот изработи стратегија за перидот до 2020 година која ќе го 
поддржи развојот на организацијата и имплементацијата на новата програма.  
Преку овој проект младите се зајакнаа и оспособија со вештини за проектен менаџмент и 
воедно практикувајќи ги вештините преку младински иницијативи решаваа потреби и 
проблеми идентификувани од самите млади.  

 
 
2015 - 2016 Зголемување на младинско учество    

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Извидничките одреди  Национална 
Млади и граганско 

општество 
01.02.2015 

                                                
1
 Национално или регионално  

2
 Според секторска поделба на граганскиоте организации од ЦР  



 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

                2 352 000 560 000 -  13,1% 

УСАИД Проект за 
граганско општество 

 
 

Краток опис 

Проектот имеше за цел да ги зајакне младите да водат процеси на застапување со цел да 
ги изградат своите заедници и адресираат своите потреби. Проектот опфати обука за 
застапување на 162 млади лица од сите региони на Р.Македонија, истражување за 
потребите на младите во 11 општини. 
 
Преку овој проект младите ја подигнаа својата свест, преку отворените денови свеста кај 
генералната публика за улогата која ја имаат во решавањето на потребите на младите и 
потребата за заедничко настапување кон истите.  
 
Посебен дел во проектот беше креирањето на работилници за подигање на 
демократичноста во општеството преку интерактивна работилница во која младите се 
запознаваа со демократијата како систем и како вредност.  

 
2015 Назив на проектот:   

Македонија 2.0    
 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Дански извиднички Сојузи Национана  Млади 01.01.2015 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

           1 438 000  25 

ASOCIO 

Краток опис 

 
Имплементацијата на проектот се состоеше од организација на три тренинзи наменети за 
развој на три специфични категории во сојузот.  
-Тренинг за лидери кои обучи нови 30 водачи на патрили преку интернационален 
заеднички тренинг на кои учествуваа 60 млади од Данска и Македонија  
- Тренинг за возрасни во извидништвото кои оспособи 20 возрасни во извидништвото да ја 
најдат и изградат својата улога во организацијата  
- Тренинг за трнери – имплементиран во два настани преку кои се обучи нова генерација 
на тренери во организацијата.  
 

 
2015 Назив на проектот:   

 
Патеки кон социјална иклузија  

 

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

/ Источен Плански регион Млади  01.03.2014 



 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

                492 000   0 

Совет на Европа 

Краток опис 

Целта на овој проект беше да се овозможи учество на младите од овој регион во 
носењето на одлуки во своите општини и да се поттикне нивнен граѓански ангажман кон 
развој на своите заедници.  
Младите (40) преку обуки за лидерство и комункација беа оспособени со вештини за 
менаџирање на процеси за застапување и беа вмрежени во иницијатива која потоа 
остваруваше средби со локалните власти и воспостави дијалог низ кој заеднички со 
институциите отпочнаа креирање и имплементирање на активности кој ги адресираа 
заеднички идентификуваните потреби на младите во своите општини.  
Посебен сегмент беше аспектот на опфакање на руралите средини со цел да се вклучат и 
идентификуваат потребите и на младите од малите рурални средини. 
 
Како резултат на овој проект се воспостави ефективен дијалог помеѓу младите и 
локалните власти во општините: Пробиштип, Кратово, Свети Николе и Крива Паланка и 
младите започнаа со креирање на заеднички акции во соработка со надлежите 
институции.  

 
 
2014 Македонија 1.0   

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Извидничките одреди  Национална 
Развој на 

организација 
01.06.2014 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

                861 000 0 

АСОЦИО – Данска  

Краток опис 

Проектот се состоеше од рагнизирање на три паралелни тренинг шеми за градење на 
капацитетите на водачите, возрасните и структурата на СИМ.  
 
Преку тренинг за тренери се креираше капацитет за обука на кадри кои во индина 
приоденсоа на градење лидери во одредите како клучен фактор за равој на извидничката 
организација.  
 
Преку интернационален треинг за лидери се дополнително зајакна базата на водачи во 
одредите. 
 
Структурата и националните тела беа зајакнати да ефетивно ја обавуваат својата задача.  

 



 
 
 
2014 Назив на проектот:  Извидички одреди за силна мрежа   

Име на партнерите  
(ако има) 

Локација на проектот  Сектор Датум 

/ Национално  
Млади и 
граганско 
општество 

01.02.2014 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од страна на 

апликантот (во МКД и %) 
Донатор 

1 770 000 0 
Европска Извидничка Фонадација  

Краток опис  

Проектот преку  активностите : 
 
- Го зголеми капацитетот на организацијата да води и менаџира процеси  
- Креираше нова младинска програма која поддржува градење на активно граѓанство  
- Преку активно граѓанство адресираше локални проблеми кои беа решавани од младите 
како генератори на промена.  
Преку овој проект младите се зајакнаа и оспособија со вештини за проектен менаџмент и 
воедно практикувајќи ги вештините преку младински иницијативи решаваа потреби и 
проблеми идентификувани од самите млади.  

 
2013 АГОРА – Застапување за младински права   

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Извидничките одреди  Национална 
Млади и граганско 

општество 
01.02.2013 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

                658 940 47 000 -  6,9% 

УСАИД Проект за 
граганско општество 

 

Краток опис 



 
Проектот имаше за цел да ги зајакне младите да водат процеси на застапување со цел да 
ги изградат своите заедници и адресираат своите потреби. Проектот опфати обука за 
застапување на 162 млади лица од сите региони на Р.Македонија, истражување за 
потребите на младите во 9 општини и креирање на публикацијата „Ние Млади„ во која се 
презентирани постигнувањата и наодите на младите кои учествуваа во проектот.  
 
Преку овој проект младите ја подигнаа својата свест, преку отворените денови свеста кај 
генералната публика за улогата која ја имаат во решавањето на потребите на младите и 
потребата за заедничко настапување кон истите.  
 
Посебен дел во проектот беше креирањето на работилници за подигање на 
демократичноста во општеството преку интерактивна работилница во која младите се 
запознаваа со демократијата како систем и како вредност.  

 
2013 Македонија 1.0   

Име на партнерите (ако има) Локација на проектот  Сектор Датум 

Извидничките одреди  Национална 
Развој на 

организација 
01.02.2013 

Вкупен буџет (МКД) 
Пропорција на средства од 

страна на апликантот (во 

МКД и %) 
Донатор 

                430 500 0 

АСОЦИО – Данска  

Краток опис 

Проектот имеше за цел да изгради капацитет на канцеларијата на СИМ за водење на 
процеси и менаџирање на националните потреби од страна на одредите. Како резултат на 
проектот се креираше и зајакна национален тим – Биро и се израбои годишен план за 
2014 година .  
 
Преку тренинг за тренери се креираше капацитет за обука на кадри кои во индина 
приоденсоа на градење лидери во одредите како клучен фактор за равој на извидничката 
организација.  

 


