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1. ВОВЕД
 
 Стратегијата за комуникација и видливост на Здружение Центар за социјални 
иницијативи НАДЕЖ треба да обезбеди ефикасна комуникација и презентација на 
активностите на ЦСИ НАДЕЖ за успешна промоција пред дефинираните целни 
групи на национално и меѓународно ниво. Оваа стратегија вклучува рамка за 
ефективна комуникација на стратешките цели и активности на организацијата, за да 
се обезбеди управување со информациите, нивна правилна дисеминација до 
целните групи, кој и како да комуницира, кој ќе учествува во комуникацијата и ќе го 
дефинира начинот на комуникација со внатрешната и надворешната јавност. За да 
се постигнат специфични комуникациски цели, Стратегијата се фокусира на 
комбинација на комуникациски алатки со дефинираните целни групи. Имено, овој 
документ ја дава дефиницијата на визуелниот идентитет, офлајн и онлајн 
активности, односи со медиумите, управување со настани и кампања за социјални 
медиуми . Планот за комуникација и видливост се состои од активности за 
комуникација и видливост, вклучувајќи и активности поврзани со медиумите, како 
и јавни настани, како што се обуки, работилници, семинари, конференции, форуми 
и манифестации.
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2. Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ    

 Здружението Ц.С.И. Надеж е невладина организација основана на 29.08.1997 
на иницијатива на вработените во проектот „Програма за реинтеграција на Роми“ 
имплементирана од Caritasverband für das Bistum Essen e.V., Германија. Најголемата 
мотивација за основање на организацијата беше посветеноста на нејзините 
членови за да помогнат на луѓето кои имаа потреба од помош. Тие имаа можност да 
се стекнат со искуство на неколку полиња на социјалната работа, образовниот 
процес и социјалните промени и во Македонија и во странство, преку работа на 
проекти предводени од Caritasverband für das Bistum Essen e.V., Германија.
 Стекнатото искуство на полето на поддршка на ранливите групи и потребата 
за понатамошна ангажираност за истата, беше голем поттик за организацијата да 
продолжи да го применува и развива, работејќи на повеќе проекти преку кои и 
стана препознатлива.
 Ц.С.И. НАДЕЖ работи активно на полето на поддршка на ранливите групи 
преку проекти за:
•   поддршка во образованието на деца и млади, со акцент на  Роми
•   поддршка во интеграција на девојки преку овозможување  пристап до образова-
     ние и понуда на активности за исполнување на слободното време
•   жените, исто така се опфатени со поддршка за да ја подобрат својата социјална и                    
     економска состојба преку развој на долгорочни механизми за самопомош
•   поддршка и помош на едукативниот процес, социјална интеграција на децата и                    
    младите и поддршка на мултиетничка димензија меѓу различни националности во  
    рамките на заедницата
•   реинтеграцијата на лица доброволни повратници од Европските земји, преку       
     обезбедување на помош и поддршка, за нивно поуспешно интегрирање во   
     општествените процеси.
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ВИЗИЈА

Квалитетно живеење и економска благосостојба за маргинализираните заедници 
во Македонија

МИСИЈА

Здружение Ц.С.И. Надеж Скопје е граѓанска организација која активно се залага за 
подобрување на квалитетот на живот преку овозможување еднаков пристап до 
квалитетно образование, социјална интеграција и кое промовира и реализира 

активности за стекнување на вештини на младите и маргинализираните заедници 
со фокус на Ромите во Р.Македонија

ВРЕДНОСТИ:

Социјална правда
Еднакви образовни можности

Младинско учество
Родова еднаквост

Зајакнување
Еднаквост
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3. КОМУНИКАЦИСКИ ЦЕЛИ

 Главната цел која се стремиме да ја оствариме преку оваа  Стратегија е да се 
обезбеди препознатливост  и развој на имиџот на организацијата  во јавноста.   
 Главната намера за комуникација со целните групи од ранливите категории е 
истите да се запознаат со Организацијата, која е целта на нејзиното постоење и кои 
се услугите кои таа ги нуди. Комуникацијата со цените групи и потенцијалните 
партнери/соработници на ЦСИ НАДЕЖ треба да овозможи нивно информирање за 
веќе превземените, но и за идните планирани активности на Организацијата, за 
поттикнување на вклученост на заинтересираните страни, како и за препознавање 
на потребите од локални, национални и интернационални  партнерства. 

 За остварување на главната комуникациска намера поставени се следните 
цели: 

•   Запознавање на целните групи со Организацијата и нејзините активности; 
•   Да се поттикне и зголеми учеството на различните целни групи во активностите               
     на Организацијата; 
•   Да се поттикне свесноста на различните заинтересирани страни за значењето и     
     активностите на Организацијата; 
•   Да се обебеди поддршка на Организацијата. 

 За постигнување на овие цели, ќе се оствари комуникација со различните 
целни групи и ќе се употребат соодветни методи за комуникација кои ќе одговараат 
на секој поединечна целна група.

4. ЦЕЛНИ ГРУПИ 

 Целните групи на кои се однесуваа планот за комуникација и видливост се: 

1. Корисници на ЦСИ НАДЕЖ; 
2. Партнери на ЦСИ НАДЕЖ; 
3. Членови на ЦСИ НАДЕЖ;
4. Институции од централно и локално ниво; 
5. Пошироката јавност на национално и интернационално ниво.

 Подолу е претставен План за комуникација со целните групи кој содржи опис 
на целната група, комуникациската порака за соодветната целна група, 
комуникацискиот канал кој ќе се користи за целната група. Планот ги содржи и 
ефектите кои треба да се постигнат со комуникациските активности.
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5. КОМУНИКАЦИСКИ АКТИВНОСТИ 

 Организацијата ќе подготви основен информативен пакет во кој се вклучени 
основни промотивни материјали во форма на портфолио, флаери и сл; јавно 
информирање преку медиумите (печатени и електронски); одржување на 
специфични работилници и семинари; јавни настани и друго.  Членовите, 
корисниците и партнерите ќе бидат континуирано информирани за активностите 
на Организацијата, но и ќе се поттикнуваат да разменуваат и споделуваат 
информации за Организацијата за да може успешно да се остваруваат целите и 
мисијата на Организацијата.

 Преку комуникациските пакети наменети за институциите од централно и 
локално ниво поврзани со социо-економска интеграција на маргинализирани 
групи ќе се оствари соработка помеѓу Организацијата и институциите.

 Информациите кои произлегуваат од партнерства ќе станат достапни на 
организациските  членови, корисници, соработници и слично.  

 Пошироката јавност на национално и интернационално ниво ќе биде 
постојано информирана за активностите на Организацијата за да се обезбеди 
можност за постојано приклучување на нови корисници,членови и партнери на 
национално и интернационално ниво.  

 Комуникациските активности подразбираат употреба на сите 
комуникациски алатки опишани во точка 6, на начин кој ќе овозможи 
предизвикување ефект предвиден во матрицата за комуникација со целните групи. 
Оваа комуникациска стратегија се заснова на принципот на двонасочна размена на 
информации Организација – целни групи. 

6. КОМУНИКАЦИСКИ АЛАТКИ
 
 Комуникациските алатки се инструменти кои што се користат за што 
подобро разбирање и спроведување на процесот на комуникација. Алатките за 
комуникација служат за поттикнување и презентација на комуникацијата која 
најчесто е текстуална а може да биде аудио и видео комуникација. Истите служат за 
навремено, брзо и лесно спроведување на комуникациските активности.    
 Комуникациските алатки во текот на имплементацијата на Стратегијата за 
комуникација ќе се употребуваат во согласност со потребите на Организацијата и 
други заинтересирани страни. 

 Комуникациски алатки кои ќе ги користи ЦСИ НАДЕЖ се следниве: 

I. Веб страна (www.csinadez.mk)

 Организациската ВЕБ страната  како една од сетот на алатки за комуникација, 
се користи како алатка за транспарентност на Стратегијата за комуникација и за 
дистрибуирање на релевантни и навремени  информации за корисниците, 
партнерите/соработници и јавноста. 

Стратегија за комуникација и видливост
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 ВЕБ страната е подготвена на македонски и англиски јазик. ВЕБ страната е 
отворена и транспарентна за комуникација помеѓу сите чинители во 
Организацијата со што ќе се придонесе за нивна побрза, попрецизна и навремена 
комуникација. Таа ги содржи сите релевантни податоци за Организацијата како и 
информации за Стратегијата за комуникација и други стратешки докумети. 

 Веб страната ги содржи следните категории:

• За нас (таму е напишана нашата визија и мисија, кој е нашиот тим, каков е стратеги-
  скиот план, извештаи и често поставувани прашања)
• Што работиме (тековни и минати проекти)
• Наши соработници (со кого соработуваме)
• Вклучи се (волонтирај во Ц.С.И. НАДЕЖ и стани партнер на Ц.С.И. НАДЕЖ)
• Медиа (фотогалерија и видеогалерија)
• Донирај (место наменето да повика на акција и да ги информира сите граѓани и   
  организации кои се заинтересирани да помогнат на Ц.С.И. НАДЕЖ)
• Контакт (телефон, адреса и e-mail)

 Веб страната исто така ќе биде проширена со две нови категории:

• Извештаи/публикации (ќе содржи годишни извештаи на Организацијата, Страте-
  шки документи, Публикации, Прирачници и сл.)
• АННО платформа - наменета за актуелизација на проблемите и поддршка на 
ученици со низок социо економски статус и нивните семејства. Линк до 
платформата : https://csinadez.mk/anno/

II. Електронски билтен 

 Билтенот е важна алатка на Организацијата во процесот на информирање на 
своите корисници, партнери, соработници и во спроведувањето на Стратегијата за 
комуникација. Тој вообичаено ќе ги содржи информациите за главните теми и 
активностите на ЦСИ НАДЕЖ кои се од интерес на целните групи и на пошироката 
јавност. Билтенот ќе се издава квартално и ќе се дистрибуира по електронски пат до 
сите претплатници (Subscribers). Билтенот ќе биде поставен и на веб страницата на 
Организацијата. Билтенот ќе обезбеди навремено и квалитетно информирање и 
тоа: 
• Соодветно објавување на информации за активностите на актуелните проектите,   
  случувања во Организацијата и нејзините активности; 
• Информации за учество на конференции, мрежи и состаноци од интерес на   
  Организацијата; 
• Информации за преземените чекори и достигнувања; 
• Информации за настани што се реализирале.

III. Социјални мрежи 

 Добрата комуникација во заедницата води кон успешни заеднички напори 
и трансформација на заедница која со текот на времето помага да се донесат 
социјални промени меѓу маргинализираните и ранливите групи во заедницата. 

Стратегија за комуникација и видливост
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 Денес светот на технологијата и социјалните медиуми играат многу важна 
улога во зајакнување на граѓанското учество. Социјалните медиуми се однесуваат 
на веб-базирани алатки и медиуми кои им овозможуваат на корисниците лично и 
неформално да комуницираат, создаваат, споделуваат, добиваат и разменуваат 
информации и идеи во виртуелни заедници и мрежи. Социјалните медиуми ги 
вклучуваат сајтовите за социјално вмрежување, блоговите и микро-блогови, 
форуми, дискусии и групи,  социјално интегрирани текстуални пораки услуги, видеа 
и подкасти и многу други. Социјалните медиуми се однесуваат на средствата за 
интеракции меѓу луѓето во кои тие создаваат, споделуваат и / или разменуваат 
информации и идеи во виртуелни заедници и мрежи. 

 Во овој план ќе се користат Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и Youtube. 
• ФБ страна https://www.facebook.com/C.S.I.Nadez, 
• Твитер https://twitter.com/@CSINadez, 
• Канал на јутјуб http://www.youtube.com/csinadezmk,
• LinkedIn страна  (1) Centre for Social Initiatives NADEZ: Overview | LinkedIn 
• Instagram профил https://www.instagram.com/zcsinadez/ 

 Ажурирањето на овие мрежи треба да биде редовно, идеално е минимум 2-3 
пати неделно, а ќе се состои одобјавување на информации за активностите на 
актуелните проектите, случувања во Организацијата и нејзините активности, како и 
фотографии од истите.

IV. Настани (состаноци, средби, кампањи, вмрежување) 

• Состаноци (средби) 

 Целта на средбите ќе биде во согласност со потребите. Најчесто имаат цел 
нешто да презентираат, да се разгледаат одредени прашања и да се заземе став или 
да се разгледа одреден проблем за да се најде решение. Посебно се ефикасни 
заради директниот контакт со другата страна и добро е да се практикуваат за 
подобро запознавање со работата и целите на Организацијата со потенцијални 
нови членови или при ситуации за зајакнување на комуникациите со постоечкитe. 

• Кампањи 

 Ова e сеопфатна алатка којa вклучува повеќе компоненти (размена на 
пораки, контактирање со луѓе, односи со медиумите, и сл.) за да се постигне 
одредена цел. Ваквите настани ќе бидат организирани со цел ефикасно 
пренесување на порака до целна група, локална, национална или интернационална 
публика. 

• Вмрежување 

 Настаните за вмрежување имаат за цел проширување на мрежата на 
партнерства на Организацијата со сродни организации и меѓусебно запознавање, 
размена на искуства и практики. 

Стратегија за комуникација и видливост
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V. Соопштение за медиуми 

 Соопштението се подготвува и испраќа пред и по организација на настан за 
да се зголеми опфатот на медиумите. Исто така, соопштение се подготвува и 
испраќа секогаш кога организацијата ќе започне и ќе заврши проект.

 Се подготвува листа на медиуми до кои ќе се праќа соопштението. За 
листата на медиуми и нејзино ажурирање е одговорен организацискиот ПР 
координатор. 

VI. Видливост 

 Организацијата ќе продолжи со користење на веќе дизајнираните алатки за 
видливост: лого и банер. 

 Логото треба да биде поставено на:  веб страна, промотивни материјали, 
административни документи, презентации за работилници, обуки итн. 

 Доколку има можност, организацијата ќе буџетира средства во некој од 
идните проекти за модернизација на логото со внесување на бои.

 Банерот треба да биде поставен на следните организациски настани:  
работилници, обуки, јавни настани.

Стратегија за комуникација и видливост
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7. ПЛАН ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ЦЕЛНИ ГРУПИ 2021-2025
 

Р.Бр. Целна група и 
опис на 

целната група 

Комуникациска 
порака која се 
однесува на 
целната група 

Комуникациски 
канал 

Ефекти од 
комуникациската 

активност 

Одговорно 
лице 

1 Корисници на 
ЦСИ 
НАДЕЖ(деца 
на возраст 4-15 
год. со ниско 
социо-
економско 
потекло; 
семејства 
повратници од 
ЕУ земји, 
жени/девојки 
од ранливи 
категории, 
млади на 
возраст 15-29 
години) 

Редовни 
информации за 

тековните 
активности на 
Организацијата, 

вести, 
информации и 

сл. 

Веб страна, 
Социјални мрежи 

(Facebook, 
Twiter,Instagram, 

LinkedIn 

Youtube), 
Електронски 

билтен, Настани 

-Информираност 
на целната група 
за активностите и 
функционирањето 
на 
Организацијата, 
кои ќе овозможат 
поефикасно 
функционирање 
Организацијата ;  

-Корисниците 
ефикасно ги 
користат услугите  
кои ги нуди 
Организацијата 
согласно 
нејзините интерни 
акти;  

-Вклученост на 
целната група во 
активностите на 
Организацијата;  

-Транспарентност 
во работењето 

Организацис
ки ПР 

координатор 
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2 Партнери на 
ЦСИ 
НАДЕЖ(НВО,фо
ндации, 
даватели на 
услуги или 
соработници 
на 
Организацијата
) 

Редовни 
информации за 

тековните 
активности на 
Организацијата, 

вести, 
информации и 

сл. 

Веб страна, 
Социјални мрежи 

(Facebook, 
Instagram,Twiter), 

Електронски 
билтен, Настани 

-Информираност 
на целната група 
за активностите и 
функционирањето 

на 
Организацијата, 
кои ќе овозможат 

поефикасно 
функционирање 

на истата; 

- Добивање на 
информации од 
целната група за 

состојбите, 
гледиштата и 
проблемите, со 
цел ефикасно 

спроведување на 
потребните 
активности; 

- Воспоставување 
на нови 

партнерства; 

-Транспарентност 
во работењето. 

Организацис
ки ПР 

координатор 

/Менаџмент 
тим 

 
3 Членови на 

ЦСИ НАДЕЖ 
(редовно 
членство, 
почесни 
членови,како и 
потенцијални 
членови на 
Организацијата
) 

Редовни 
информации за 

тековните 
активности на 
Организацијата, 

вести, 
информации и 

сл. 

Веб страна, 
Социјални мрежи 

(Facebook, 
Instagram,Twiter), 

Електронски 
билтен, Настани 

-Информираност 
на членството за 
активностите и 

функционирањето 
на 

Организацијата, 
кои ќе овозможат 

поефикасно 
функционирање 

на истата; 

-Мотивирање на 
членството за 
активно и 
редовно 

вклучување во 
активности на 
Организацијата;  

-Транспарентност 
во работењето. 

Организацис
ки ПР 

координатор 

, 

Претседател 
на ЦСИ 
НАДЕЖ 
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4 Институции од 
централно и 
локално ниво 
(Општини, 
МТСП, МОН, 
ЦСРи и сл.) 

Активно 
учество и 

соработка на 
институциите 
во реализација 

на 
активностите/ 

услугите на 
Организацијата,
преку пружање 
на непосредни 
информации и 
поддршка на 

Организацијата 

Веб страна, 
Социјални мрежи 

(Facebook, 
Instagram,Twiter), 

Електронски 
билтен, Настани 

-Информации, 
податоци, вести и 
слично чиј извор 
се институциите, 

се достапни 
навремено за сите 
заинтересирани 
целни групи на 
Организацијата; 

- Информираност 
на институциите 
за активностите на 
Организацијата 

како и состојбите, 
гледиштата, 
потребите и 

проблемите на 
целните групи со 

коиработи 
Оргзанизацијата; 

- Транспарентност 
во работењето. 

Организацис
ки ПР 

координатор
, Менаџмент 

тим 
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5 Пошироката 
јавност на 
национално и 
интернационал
но ниво 

Редовни 
информации за 

тековните 
активности на 
Организацијата, 

вести, 
информации и 

сл. 

Веб страна, 
Социјални мрежи 
(Facebook,Instagra

m, Twiter,Блог), 
Електронски 

билтен, Настани 
Соопштенија за 

медиуми 

-Добивање на 
информации од 
целната група за 
состојбите, 
гледиштата, 
потребите и 
проблемите на 
потенцијалните  
членови, 
партнери или 
корисници на 
Организацијата.  

-Подобрена 
информираност за 
за подрачјето на 
делување на 
Организацијата и 
нејзините услуги; 

-Подигнување на 
свеста на 
пошироката 
јавност за 
граѓанско учество 
во полето на 
делување на 
Организацијата;  

-Вклученост на 
целната група во 
активностите на 
Организацијата; 

 -Транспарентност 
во работењето. 

Организацис
ки ПР 

координатор 
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8. ЕВАЛУАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈА И 
ВИДЛИВОСТ

 Заради континуирано подобрување на комуникацијата со целните групи ќе 
се спроведува евалуација на Стратегијата. 

 Методите на евалуација ќе бидат различни и тоа: 
a. истражувања на мислење, 
b. медиа мониторинг (следење на објави, вести и сл. кои се однесуваат на 
Организацијата), 
c. број на посети на веб страната, ФБ страна, апликации и слично, 
d. фокус групи, интервјуа
e. други средства. 

 Евалуацијата ќе се спроведува континуирано, со  доставување на 
Евалуациски извештај од страна на ПР координаторот на секои 6 месеци.

 Која метода ќе биде употребена ќе зависи од аспектот кој се мери, а 
индикативен избор е содржан во следната табела:

Реден 
број 

Цел на планот за комуникација и видливост Метод на евалуација 

1 Запознавање на јавноста со Организацијата и 
нејзините активности 

a,b,c,d,e 

2 Да се поттикне и зголеми учеството на 
различни целни групи во Организацијата 

a,b,c,d,e 

3 Да се поттикне свесност на различни 
заинтересирани страни за активностите на 
Организацијата 

a,d,e 

4 Да се обезбеди поддршка на Организацијата a,b,c,d,e 
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