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“ Да го промениме светот.  Да подариме надеж!“ 
 

 

 

 

 

 

 



 
ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ 

 

Во овој годишен извештај на здружението Центар за 
социјални иницијативи НАДЕЖ од Скопје се сумирани сите 
значајни резултати што ја одбележаа работата на Ц.С.И. 
НАДЕЖ во 2021 година. И понатаму продолживме да ја 
развиваме организацијата преку активностите според 
стратешките приоритети. Ги негувавме индивидуалните и 
заедничките вредности и се обидовме да ја подобриме социо-
економската интеграција на социјално загрозените лица со 
посебен фокус на Ромите, преку образовна поддршка, помош 
во остварувањето на социјалните права, родовата еднаквост, 
вработувањето и унапредување на заедничкиот соживот.  

И оваа година се соочивме со бројни предизвици со пандемијата и се обидувавме да ги 
надминеме проблемите. Не е прв пат да кажеме дека еден од најголемите предизвици беше 
обезбедување услови за постојан развој и финансиска одржливост на организацијата.  

Здружението Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ претежно работи на територијата на 
општина Шуто Оризари но активностите ги проширивме и надвор од оваа општина.Претседателот 
на организацијата, заедно со членовите на Управниот и Надзорниот одбор, постојано се вклучени 
во донесувањето одлуки, кои се клучни за нормалното функционирање на организацијата. 

Во текот на 2021 година работевме на реализација на активности на 4 проекти: 
 
1. „Поддршка за одржливо враќање и реинтеграција на семејстватаРоми во Република 

Северна Македонија во време на Ковид-19”, 

2. “Таа може ,таа ќе успее:со вештини до економска активност, 

3. “Инспирирај, мотивирј,делувај за подобро образование”, 

4. “Основно финансирање, одржливост, транзиција” 

5. Волонтерство – како активност 

Како организација која директно се грижи за ранливите групи (деца, млади и жени), во текот 
на 2021 година на 189 средношколци кои беа вклучени преку проектни активности им се помогна 
да ги подобрат своите вештини во фризерската струка и да ги надмината бариерите при нивно 
вработување како и да добијат повеќе информации околу родовата еднаквост и користењето на 
социјалните медиуми во деловни цели.   
И покрај ковидот 40 деца од претшколска возраст добија можност успешно да ги совладаат 
основните знаења и успешно да се запишат во прво одделение, 160 деца од основното 
образование и понатаму добиваа поддршка во едукативниот центар, 20 семејства повратници од 
Германија успешно се реинтегрираа и вкупно 1135 семејства добиjа информативни услуги од 
страна на нашата социјална службаод областа на социјалните права, здравствената заштита и 
образованието.  
Оваа година се обидовме да ги зајакнеме капацититетите на членовите на Ц.С.И.Надеж. На 15 
членови на персoналот и волонтерите на Надеж им се овозможи обука за спроведување 
истражувачки активности, лобирање и застапување , стратешко планирање,и активности за 
мобилизација на ресурси, За прв пат изработривме организациска стратегија за видливост  

Во април 2021 год. Ц.С.И. НАДЕЖ реализираше кампања за мобилизација на ресурси за 

активностите на Едукативнот центар НАДЕЖ и успешно го помина предизвикот - за 19 дена од 113  



индивидуални донатори собра вкупна сума на донации од 5717$ и со тоа стана постојан партнер 

на светската платформа за филантропија GlobalGiving. 

Бидејќи 2021 година беше се уште пандемиска година, на наше големо задоволство волонтерките 

Ангела Тодосова и Тијана Стојческа беа дел од нашата приказна, помагајќи им на децата во 

Едукативниот Центар во совладување на училишниот материјал, а заедно  искреираа и многу 

активности. 

За сите вработени и волонтери на ЦСИ НАДЕЖ, 2021 година беше година исполнета со 

бројни предизвици, најмногу заради сегашната пандемија, но и година со голем успех што долго 

ќе ја паметиме. Им благодариме за посветеноста и работата. Исто така, би сакале да им се 

заблагодариме на сите наши соработници, партнери, донатори и пријатели за придонесот и 

довербата во нас. 

   

 

 
 

Клара Мишел Илиева, 
Претседател на Ц.С.И. НАДЕЖ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

ЛИЧНА КАРТА НА Ц.С.И. НАДЕЖ 

 
 
 
 

ВИЗИЈА 
 

Квалитетно живеење и економска благосостојба за маргинализираните заедници 
во Северна Мaкедонија 

 
 
 

МИСИЈА 
 

Здружение Ц.С.И. Надеж Скопје е граѓанска организација коja активно се залага за 
подобрување на квалитетот на живот преку овозможување еднаков пристап до 

квалитетно образование, социјална интеграција и коja промовира и реализира активности 
за стекнување на вештини на младите и маргинализираните заедници со фокус на Ромите 

во Р.Северна Македонија 
 
 
 

НАШИ ВРЕДНОСТИ: 
 

Социјална правда 

Еднакви образовни можности 

Учество на младите 

Родова еднаквост 

Зајакнување 

Еднаквост 

 

 

 



 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

 

1. Овозможување на воспитно-образовна поддршка на деца и млади од 

маргинализирани семејства за полесно совладување на содржините во 

училишното и предучилишното образование;  

2. Поддржување на ре-интеграцијата и вклученоста на повратниците од Европските 

земји во локалните заедници;  

3. Зголемување на вклученоста на младите во локалните заедници;  

4. Подобрување на социјалната вклученост на маргинализираните групи преку 

концептот на социјално претприемништво 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

ШТО РАБОТИМЕ 
 

„Поддршка за одржливо враќање и реинтеграција на семејствата Роми 

во Република Северна Македонија во време на Ковид-19” 

Општа цел на проектот е да се олесни интеграцијата на ромските семејства-повратници 

на пазарот на трудот преку зајакнување на нивните потенцијали за вработување и 

создавање одржливо вклучување и задржување на нивните деца во образовниот систем 

во општина Шуто Оризари, имајќи ги предвид новите услови кои ги носи пандемијата на 

Ковид.  

 АКТИВНОСТИ 

1. Програма за предучилишна возраст 

Спроведуваме предучилишна програма заснована на Стандардите за ран детски развој во 

Македонија, подготвувајќи 40 деца за добар почеток во основното училиште. Нашата цел 

е да го максимизираме потенцијалот за учење на секое дете преку стимулирање на 

интелектуалниот раст, градење самодоверба и развивање на социјални вештини што ќе ги 

носат во зрелоста. Поради ситуацијата со Ковид-19 и мерките за социјално дистанцирање, 

во нашата градинка можеа да одат само 5 деца во исто време. 

За оние деца кои не се чувствуваа безбедно да го напуштат својот дом, воспитувачите 

подготвија едукативни работни листови со кои со мала помош и водство од родителот ќе 

можеа да стекнат нови знаења или вештини. Работните листови се доставуваа до секое 

дете дома еднаш неделно. Кога ситуацијата со Ковид 19 беше ставена под контрола, 

децата ја посетуваа предучилишната програма 5 дена во неделата по 3 часа на ден. 

 



 

2. Училишна програма 

Едукативниот центар Надеж е место каде децата ја добиваат потребната помош и 

поддршка за нивното образование, како и место каде што имаат можност квалитетно да 

го поминат слободното време, во меѓусебно дружење, другарување и споделување 

искуства. Оваа компонента на Проектот го поддржува процесот на учење на 160 деца од 

прво до деветто одделение за да се осигури дека тие ги постигнуваат посакуваните 

резултати од учењето преку дополнување на празнините во знаењето поради престојот 

во странство и во согласност со националните наставни барања. Со оглед на 

новонастанатите околности и протоколите од Владата, нашиот образовен центар има 

капацитет да обезбеди посети од 24 деца дневно поделени во 3 групи, формирани според 

часовите што ги посетуваат во нивното сегашно онлајн образование. За оние кои не се 

чувствуваат безбедно да го посетат нашиот центар, воспитувачите подготвија специјални 

едукативни материјали кои се доставуваат во нивните домови. 

 

3. Социјална работа со ромски семејства-повратници 

Во текот на целиот проект со 60-те семејства работи искусен социјален работник. Целната 

група е комбинација од нови семејства-повратници и семејства-повратници кои веќе 

добиле, но сè уште им е потребна поддршка. Социјалниот работник работи и 

индивидуална и групна работа во зависност од семејните потреби и проблеми, како и од 

новите околности на Ковид 19. Разговори со членовите на семејството насочени кон 

откривање на настанатите проблеми во семејството, давање совети за конкретни 

проблеми, мерки на претпазливост и нови промени на владиниот протокол како  

последици од Ковид 19. Дополнително, социјалниот работник е вклучен во работата за 

посредување за вработување на 8 повратници кои имаат капацитетот и се подготвени да 

имаат стабилна работа и приходи. 



 

 

4. Фонд надеж 

Овој фонд служи за поврзување на нашите корисници на кои им треба работа, со 
потенцијалните работодавци. Создадена е база на податоци со потенцијалните 
работодавци. Кога социјалниот работник, кој работи директно со семејствата, ќе заклучи 
дека некои од членовите на семејството се подготвени да имаат стабилна работа и 
приходи, Ц.С.И. Надеж го контактира потенцијалниот работодавач и нуди да го покрие 
периодот на обука за работното место за вработениот со цел да ја мотивира компанијата 
да го ангажира нашиот корисник. Но, компанијата треба да се согласи да го задржи 
работникот што е можно повеќе (доколку нашиот корисник успешно го помине периодот 
на обука). 
Резултати 
- Од вкупно 40 деца од предучилишна возраст кои беа дел од првата група во 2019/2020 и 
2020/2021 година, 7 од нив го исполнија годишниот лимит за задолжителен упис во 
училиште и 31 од нив успешно се запишаа на училиште; 
-Од вкупно 160 училишни деца кои беа вклучени во проектот во учебната 2019/2020 и 
2020/2021 година само тројца не го положија целосното школување и ќе го повтори 
одделението. 
 - Од вкупно 63 семејства, во овој десетмесечен период се интегрирани 20 семејства. 
Постигнати се позитивни резултати кај семејствата во областа на социјалната заштита. 
Позитивно се решени 95% од семејствата кои поднеле барања за остварување на кое 
било право од областа на социјалната заштита; 
 - Вкупен број од 1135 услуги (помош и информации) дадени од социјалниот работник, за 
различни права и услуги од областа на социјалните права, здравствената заштита и 
образованието за целната група на повратници и нивните семејства; 
 - Обезбедена помош за 9 повратници во нивниот успешен процес на вработување, со 
поддршка од Фондот за надеж на проектот, како и за 5 други повратници; 
 - Дополнителна помош се обезбедува за време на кризата со Ковид-19 за 60 семејства 
повратници преку обезбедување хигиенски пакети и залихи со храна. 
 

 



 

“ТАА МОЖЕ,ТАА ЌЕ УСПЕЕ:СО ВЕШТИНИ ДО ЕКОНОМСКА НЕЗАВИСНОСТ” 
Главна цел на проектот  е да ги поттикне младите жени со различно етничко потекло да 

бидат економски независни и да им даде корисни вештини за полесно влегување на 

пазарот на труд. Понатаму, една од целите на проектот е да се подигне свеста за родова 

еднаквост и да се популаризира темата кај пошироката јавност преку медиумски 

производи создадени од македонски новинар и објавени на македонските онлајн 

медиуми и национални ТВ станици. 

 

АКТИВНОСТИ 

1. Обука за фризери 

Целта на обуката е ученичките од фризерските програми од СОУ „Шаип Јусуф“ од општина 

Шуто Оризари и од СОУ „Димитар Влахов“ од општина Аеродром да се стекнат со 

дополнителни вештини кои не можат да ги стекнат во рамката на училиштата. 

 

2. Обука за користење на социјалните медиуми во деловни цели  

Факт е дека Фејсбук, Твитер, Инстаграм и другите мрежи го променија нашиот животен 

стил, но го променија и начинот на кој известуваме и пренесуваме информации и 

мислења. Целта на овие работилници за социјалните медиуми е да им овозможат на 

студентите да ги промовираат своите идни фризерски салони или салоните во кои ќе 

работат. Поседувањето на оваа вештина ќе биде додадена вредност на нивното CV за 

полесно да најдат работа. 



 

 

 

3. Подигнување на свеста за родова еднаквост 

Оваа активност се состои од три активности кои ќе го покренат прашањето во училиштата, 

но и во јавноста. Прво, се спроведoa работилници за подигање на свеста за важноста да 

се има еднакви права и шанси. За прашањето за родовата еднаквост да допре до 

пошироката публика, бea изработени медиумски написи од професионален новинар кој 

работи во македонските медиуми. Исто така, во двете средни училишта кои се дел од овој 

проект се спроведoa две младински акции за родовата еднаквост. Акциите  ги планираат 

и спроведуваат учениците за учениците. 

 



 

Резултати 

• Обезбедени се две стручни обуки на тема: „Нови модни трендови во фризури“ за фризери. 

Обуките ги реализираа стручни експерти, кои дојдоа од Занаетчиската комора на Македонија. 

Вкупно 30 ученици во трето одделение на фризерската програма од двете училишта во 2021 

година присуствуваа на оваа стручна обука; 

• 28 ученици од трето одделение во 2021 година присуствуваа на работилници за користење на 

социјалните медиуми за промовирање на мал бизнис; 

• Во СОУ „Шаип Јусуф“ беа спроведени пет работилници за родова еднаквост на кои присуствуваа 

93 ученици. Од нив 69 биле женски, а 24 мажи. Група од 5 ученички Роми кои учествуваа на 

работилниците за родова еднаквост беа гости на Ромскиот онлајн портал 24 Вакти со цел да го 

споделат она што го научиле во рамките на проектот и да ги мотивираат другите да се стремат кон 

родова еднаквост; 

• Во СОУ „Шаип Јусуф“ се одржа јавна трибина на тема „Родово базирано насилство“, која 

посветено ја организираа и подготвија 8 ученици од трета година и нивниот ментор. Акцијата 

беше од страна на студентите за студентите. Секој од учениците имаше улога да претставува една 

институција (директор на училиште, градоначалник, претставник на здружение на граѓани, 

претседател на ученички совет, претставник на совет на родители, новинар од ТВ медиуми и 

претставник од одделението за превенција) и да ги запознае учесниците на трибината со мерките 

што ги презема секоја институција за справување со родово базирано насилство; 

• Тројца новинари, една жена и двајца мажи, од три различни и познати онлајн портали создадоа 

3 медиумски производи на тема за родова еднаквост. Текстовите за родова еднаквост стигнаа до 

околу 11.500 луѓе. Ова се линковите за објавите: 

https://24vakti.mk/terni-romani-dzuvli-sukceseja-kerela-buti-basi-romane-kulturakoro-barvalipe/ 

 

https://fokus.mk/makedonskite-zheni-vo-literaturata-nivniot-glas-vredi-da-se-chue-nadaleku/ 

 

https://360stepeni.mk/ako-si-zhena-ne-te-biduva-za-gradonachalnik/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://24vakti.mk/terni-romani-dzuvli-sukceseja-kerela-buti-basi-romane-kulturakoro-barvalipe/
https://fokus.mk/makedonskite-zheni-vo-literaturata-nivniot-glas-vredi-da-se-chue-nadaleku/
https://360stepeni.mk/ako-si-zhena-ne-te-biduva-za-gradonachalnik/


 

“ИНСПИРИРАЈ, МОТИВИРАЈ, ДЕЛУВАЈ ЗА ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ”  

Главна целна проектот е поттикнување на подобра образовна интеграција на учениците со низок 

социо-економски статус во заедницата и подигнување на свеста  помеѓу локалните чинители за 

потребата од преземање акција за надминување на последиците од нискиот социо-економски 

статус врз образовниот и личен развој на учениците. 

Активности 

1. Активности за зајакнување на капацитетите на ЦСИ НАДЕЖ за поддршка на 

учениците со низок социо-економски статус и за работа на образовни прашања 

во заедницата и пошироко; 

 

2. Активности за намалување на последиците од нискиот социо-економски статус 

врз образовните постигнувања на учениците; 

 

3. Активности за инволвирање на самите ученици и семејствата во процесот на 

изнаоѓање решенија за подобрување на нивната свест и разбирање за потребата 

од преземање акции за намалување на последиците од нискиот социо-економски 

статус врз образовниот и личен развој; 

 

4. Активности за зајакнување на разбирањето и сопствената свест на учениците 

да ги разберат и практикуваат вредностите за да им помогнат на оние кои се 

погодени од сиромаштија.  

 

 
 

 



 

Резултати 

• Подобрени капацитети на 15 претставници на персoналот и волонтерите на Надеж 

за:спроведување истражувачки активност, за лобирање и застапување , стратешко 

планирање, активности за мобилизација на ресурси. 

• Изработена стратегија за комуникација и видливост на ЦСИ НАДЕЖstrategija vidlivost final 

ang (csinadez.mk); 

• Подобрен успех и редовност во училиште на 25 деца со низок социо економски-статус  од 

Шуто Оризари на возраст од 5-9 одд; 

• Зајакнати знаења и вештини на 30 родители на деца со низок социо економски статус од 

Шуто Оризари за грижа за приватноста и заштита на децата од онлајн насилство преку 

организирање на 2 работилници; 

• Зајакната свеста  кај 33 родители на деца со низок социо-економски статус од Шуто 

Оризари за важноста на менталното здравје и благосостојба и потребата да ги заштитат 

своите деца од економско насилство и злоупотреба ; 

• Пружена советодавна помош и поддршка од стручниот тим  на повеќе од 40 родителите за 

тековни проблеми со кои се соочуваат; 

• Креирана платформата АННО преку која која  учениците,целна група на проектот  земат 

директно учество во креирањето на дел од содржините во рамки на Платформат,ги 

актуализира предизвиците со кои самите се соочуваат, нивните семејства, наставници  

https://csinadez.mk/anno/; 

• Зајакнати знаења и вештини на 67 деца со низок социо економски статус од Шуто Оризари 

на возраст од 6-9 одд. преку 3 работилници  за грижа за нивната приватност и заштита од 

онлајн насилство; 

• Подигната свест на 50 деца со низок социо-економски статус од Шуто Оризари на возраст 

од 6-9 одд. за важноста на менталното здравје и благосостојба и потреба да се заштитат од 

економско насилство и злоупотреба преку организирање на 3 работилници. 

 

 

https://csinadez.mk/wp-content/uploads/2021/10/strategija-vidlivost-final-ang.pdf
https://csinadez.mk/wp-content/uploads/2021/10/strategija-vidlivost-final-ang.pdf
https://csinadez.mk/anno/


 

“ОСНОВНО ФИНАСИРАЊЕ, ОДРЖЛИВОСТ, ТРАНЗИЦИЈА” 
Општата целна овој проект е да се обезбеди тренинзи за помладите вработени, членови и 
волонтери за одржливост на организацијата.  

Активности 
1.Тренинг за мобилизација на ресурси 

Главнацелбешедасезајакнаткапацитетитеначленовитепрекуобука и менторствоза 

мобилизација на дополнителни ресурси. Беше реализирана 3 дневна обука на оваа тема 

за вработените, членовите и волонтерите на ЦСИ НАДЕЖ. 

2.Креирање и спроведување на акција за мобилизација на ресурси 

По завршувањето на обуката, учесниците подготвија апликацијаза пристапување на ЦСИ 

НАДЕЖ кон светската платформа за прибирање сретства- Global Giving, која беше 

одобрена и во април 2021 беше организирана акција за прибирање сретства на 

платформата за потребите на Едукативниот Центар НАДЕЖ. 

 

3.Тренинг за лобирање и застапување 

Секој што беше заинтересиран да учествува на овој тренинг имаше можност да добие 

стручни обуки и на тој начин ги мотивиравме младите да донесатновиидеи и да ја 

одржуваат организацијата жива. Сакавме практично стекнатото знаење да може да ги 

пренесеме во законодавството и во институциите. Поради тоа, раководството на 

организацијата организираше обука за персоналот на полето на лобирање и застапување. 

Имавме можност со поддршка од SHL фондацијата, за нашите членови да организираме 

дводневна обука за лобирање и застапување. За обуката ангажиравме експерт од оваа 

област. 

 

4.Тренинг за стратешко планирање и подготовка на 4 годишен Стратешки план 

на ЦСИ НАДЕЖ за периодот 2022-2025 

Во тренинг-програмата  беа вклучени сите заинтересирани членови на организацијата 

и вкупно 15 учесници беа вклучени на интерактивни онлајн обуки дизајнирани да ги водат 

учесниците низ процесот на подготовка на четиригодишен стратешки план на Ц.С.И. 

Надеж. Поточно, оваа обука вклучуваше: 

      ●Организирање на тридневна on-line - работилница за подготовка на стратешкиот план 
на ЦСИ Надеж со нивните вработени и волонтери; 
      ●Организирање дводневна консултантска поддршка при изготвување на годишниот 
план и акционен план; 
      ●Советодавна поддршка при финализирање на годишниот план (2020 година )на 

организацијата. 

 



 

5. Организирање на изборно собрание на ЦСИ НАДЕЖ  

Во рамки на оваа проектна компонента беше орагнизирано годишното собрание за 

2020 година. На 13.10.2021 година, совкупно 21 учесник (18 внатрешни и 3 

надворешничленовинаЦСИ НАДЕЖ)се одржасобранието. 

 

Резултати: 

Поуспешнотоспроведувањенапрограматазаобуки, учесницитегизголемијасвоитезнаења, 

вештини и практикинатеренот и беавоможностдаучествуваатпри: 

• Подготвувањедеталнаанализанамоменталнатасостојбанаорганизацијата, 
предизвиците, потребите и плановитенаЦ.С.И.Надеж, како и анализанатрендовите 
и надворешнитефактори; 

• Давањеприоритетнаклучнитеорганизацискиприоритетизапонатамошенорганизаци
скиразвој; 

• Утврдувањенаклучнитестратешкицели, насоки и активностинаорганизацијата; 

• Утврдувањенабуџетотнастратешкиотплан;  

• Дефинирањенаможниизворинафинансирање; 

• Изготвување на Стратешки план на ЦСИ НАДЕЖ за 2022-2025 год.; 

• На Собранието сеодобригодишниот извештајза 2020 година, 
сеодобриновиотСтратешкипланза2022-2025 година; 
изработенатановаСтратегијазакомуникација и организацискавидливосткако и 
Завршната сметказа 2020 година; 

• На ова собрание се организираа и избори. Запретседателназдружениетобеше 
избрана КлараМ.Илиева. За членови на Управниот одбор избранибеа: 
ВеснаБојаџиска, ТатјанаДимитрова, АнгелДимитриевски, Сунчица Димитријоска и 
Афродита Раевска. За членови на Надзорниот одбор беа избрани Александра 
Ефремовска, Тинка Китеска и Јовица Димитријевски; 

• Успешно подготвена апликација за пристап на ЦСИ НАДЕЖ на светската платформа 
GlobalGiving; 

• ЦСИ НАДЕЖ стана постојан партнер на светската платформа за прибирање сретства 
GlobalGiving; 

• Успешно реализирана кампања за мобилизација на ресурси за Едукативниот 
Центар преку платформата GlobalGiving, со собрани 5717$ од 113 индивидуални 
донатори.  

 



 

МОБИЛИЗАЦИЈА НА ДОПЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ПРЕКУ 
ХУМАНИТАРНИ/ДОБРОТВОРНИ АКЦИИ 

 
 

1. Global Giving 

 
Во април 2021 год. Ц.С.И. НАДЕЖ реализираше кампања за мобилизација на 

ресурси за активностите на Едукативнот центар НАДЕЖ и успешно го помина 

предизвикот -за 19 дена од 113 индивидуални донатори собра вкупна сума на 

донации од 5717$ и со тоа стана постојан партнер на светската платформа за 

филантропија GlobalGiving. 

Ова значи дека 60 деца ќе имаат можност да добиваат поддршка од секој 

индивидуалец кој сака да помогне, и од Македонија, но и од целиот свет. 

Give education to 60 vulnerable Roma children - GlobalGiving 

 

https://www.globalgiving.org/projects/give-60-vulnerable-children-education/


 

2. Донација од Евроинс Македонија  

 
Во текот на месец октомври Евроинс Македонија донираше сретства за лична хигиена, 

маски, сретства за дезинфекција,менструални производи за жени , производи за 

бибиња и производи за прва помош. Производите беа поделени на корисниците на 

Едукативниот центар НАДЕЖ и нивните семејства. 

 

 
 

3. Новогодишна хуманитарна акција во соработка со Македонска 

Медицинска студентска асоцијација  

 
Традиционално и оваа година нашите пријатели од Македонска медицинска 

студентска Асоцијација ги израдуваа децата од Едукативниот Центар НАДЕЖ со 

креативни новогодишни пакетчиња. 

 

 

 



 

4. Новогодишни пакетчиња одУнгарската Амбасада во Скопје 

 
Благодарение на господинот Амбасадор на Унгарија Laszlo Dux децата од 

Едукативниот Центар НАДЕЖ добија новогодишни пакетчиња.Во знак на благодарност 

најмалите дечиња вклучени во програмата за предучилишно образование подготвија 

прекрасна приредба. 

 
 

5. Новогодишна хумана акција во соработка со Тинекс Маркет 

 
Со поддршка на Тинекс Маркет во периодот 17.12-19.12.2021 беше организирана 

хумана акција и поставен штанд на Ц.С.И НАДЕЖ во Тинекс Драмски, каде граѓаните 

имаа можност да донираат едукативни и креативни материјали за дечињата од 

Едукативниот Центар НАДЕЖ. 

 

 
 



 

6. Новогодишен Базар 
Ц.С.И НАДЕЖ беше дел од Новогодишниот Базар на 12 Декември во организација на 

Македонски Каритас. Нашиот штанд го красеа новогодишните декорации изработени 

од децата од Едукативниот Центар НАДЕЖ, а сретствата кои беа собрани од овој 

хуманитарен настан беа наменети за потребите на Центарот. 

 

 
 

7. Хумана акција за новогодишна радост 
Во периодот на новогодишните и божиќните празници и во духот на дарувањето, 

нашата организација во соработка со Тримакс книжара организираше хумана акција 

во 4 книжарници на Тримакс од 21.12.2021-21.01.2022, во рамки на која граѓаните 

имаа можност да остават донации-креативен и едукативен материјал за дечињата од 

Едукативниот Центар НАДЕЖ. 

 



 

8. Хуманитарна иницијатива во соработка со авторот Живко 

Гроздановски 

Ц.С.И НАДЕЖ и авторот Живко Гроздановски реализираа заедничка хуманитарна 

иницијатива во рамки на која 2/3 т.е 100 мкд од секој продаден примерок од неговата 

мала јазична трилогија  “Да сум на твое место” се донираа за Едукативниот Центар 

НАДЕЖ. Во текот на донаторската акција беа купени 42 примероци од книгата. 

 

 
Соработка со медиуми 

Во текот на 2021 година поддршката и соработката со медиумите беше од големо 

значење особено при реализација на хуманите акции кои ги реализираше нашата 

организација. Поддшка ни дадоа Канал 5 ТВ;МРТВ; ФОКУС, Mакпрес, Бизнис Вести, In-

store Macedonia иКликер Маркетинг. 
• https://fokus.mk/makedonskata-organizatsija-ts-s-i-nadezh-del-od-globalno-dvizhene-na-

filantropijata/?fbclid=IwAR2VbQVYAowCJioTRMbQxn8Pto9UUzoxhmTgQUAVELF98U8AlqSgTmfylqk 

• https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=447062  

• https://www.biznisvesti.mk/humana-aktsija-za-novogodishna-radost/  

• https://instore.mk/record/8/11816/#GivingTuesday-da-donirame-nadezh-za-decata-od-nadezh  

• https://emagazin.mk/makedonskata-organizaci-a-c-s-i-nadezh-del-od-globalno-dvizhe-e-na-filantropi-
ata/  

• https://fokus.mk/humana-aktsija-za-novogodishna-radost/  

 

 

https://fokus.mk/makedonskata-organizatsija-ts-s-i-nadezh-del-od-globalno-dvizhene-na-filantropijata/?fbclid=IwAR2VbQVYAowCJioTRMbQxn8Pto9UUzoxhmTgQUAVELF98U8AlqSgTmfylqk
https://fokus.mk/makedonskata-organizatsija-ts-s-i-nadezh-del-od-globalno-dvizhene-na-filantropijata/?fbclid=IwAR2VbQVYAowCJioTRMbQxn8Pto9UUzoxhmTgQUAVELF98U8AlqSgTmfylqk
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=447062
https://www.biznisvesti.mk/humana-aktsija-za-novogodishna-radost/
https://instore.mk/record/8/11816/#GivingTuesday-da-donirame-nadezh-za-decata-od-nadezh
https://emagazin.mk/makedonskata-organizaci-a-c-s-i-nadezh-del-od-globalno-dvizhe-e-na-filantropi-ata/
https://emagazin.mk/makedonskata-organizaci-a-c-s-i-nadezh-del-od-globalno-dvizhe-e-na-filantropi-ata/
https://fokus.mk/humana-aktsija-za-novogodishna-radost/


 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Во текот на  2021 год. поради актуелните рестрикции поврзани со Ковид-19 нашата 

организација за жал не беше во можност да ја реализира својата волонтерска програма 

која со години наназад ја реализираме во соработка со нашите партнери Schuler Helfen 

Leben, Германија; Pax ChristiAachen и Caritas College Olomouc од Чешка. 

Но на наше големо задоволство волонтерките Ангела Тодосова и Тијана Стојческа беа дел 

од нашата приказна, помагајќи им на децата во Едукативниот Центар во совладување на 

училишниот материјал, а заедно  искреираа и многу активности и проекти. 

 

Исто така ни претставуваше огромна чест и задоволство што имавме можност да 
поминеме квалитетно време во нашиот Центар со
Andrea Caschettoт.н. АМБАСАДОР НА 
НАСМЕВКИТЕ. Тој е автор на повеќе книги 
и добитник на награда од Обединетите 
нации за неговиот придонес во 
социјалната област. Андреа донесе многу 
насмевки на лицата на дечињата во 
нашиот Центар и благодарни сме што 
бевме дел од неговите патувања низ 
целиот свет и промоцијата на позитивен 
живот. 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

МОЖЕТЕ ДА НЕ СЛЕДИТЕ И НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ 

 

ВЕБ СТРАНАhttp://www.csinadez.mk/ 

FACEBOOK https://www.facebook.com/C.S.I.Nadez 

BLOG http://ouryouthcentrenadez.wordpress.com/ 

YOUTUBE http://www.youtube.com/csinadezmk 

LINKEDIN http://www.linkedin.com/company/centre-for-social-initiatives-

nadez/?viewAsMember=true/ 

INSTAGRAM http://www.instagram.com/zcsinadez/ 

 

http://www.csinadez.mk/
https://www.facebook.com/C.S.I.Nadez
http://ouryouthcentrenadez.wordpress.com/
http://www.youtube.com/csinadezmk
http://www.linkedin.com/company/centre-for-social-initiatives-nadez/?viewAsMember=true/
http://www.linkedin.com/company/centre-for-social-initiatives-nadez/?viewAsMember=true/
http://www.instagram.com/zcsinadez/

