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Втора декада на дејствување на ЦЕД
Почитувани соработници, претставници на институциите, директори на училишта, исто така
партнери и промотeри на Центар за едукација и развој - ЦЕД. Голема благодарност кон сите кои во
изминативе 11 години веруваа и се препознаа со вредностите на организацијата.
Демократското општество не може да се развие на сите свои нивоа ако не овозможи целосно
вклучување на сите засегнати страни. Активно граѓанско учество значи индивидуална или групна
акција, со цел да се идентификуваат и решаваат прашањата од јавен интерес. Граѓанското учество
е процес во кој граѓаните се организираат и нивните цели на практично ниво и работат заедно, без
разлика дали на индивидуално ниво или преку организациите на граѓанското општество, да
влијаат на процесите на донесување одлуки. Овие се неколку цели кои како организација
работевме и стремиме во иднина. Се гордееме бидејќи како организација освен што реализираме
брендирани активности, исто така нашите обуки во делот на личниот развој, кариерното
советување, интеркултурното учење и други меки вештини се меѓунајбараните помеѓу младите.
Реализиравме низа обуки, кои претходно беа дизајнирани од тимот на ЦЕД, но истовремено
поддржани од реномирани фондации како SWG, GIZZ и УНДП. Со ова даваме една силна порака
дека нашите активности се препознатливи низ целото општество, особено младите. Успеавме
преку нашите партнери од платформата Пријатели на Шара да реагираме и да придонесеме кон
долгорочната цел и тоа прогласување како национален парк. Успеавме во овој дел да
придонесеме да оваа платформа продолжува со активности и покрај завршување на претходниот
проект поддржан од ДБУ.
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Во делот на едукација продолживме да реализираме обуки за меки вештини, кариерно
советување и претприемиштво. Вкупно се реализира 8 циклус на обуки во Тетово, Теарце и Скопје
со поддршка на ГИЗЗ, УНДП. Продолжуваме со соработка со меѓународните организации како
Детска Фондација Песталоци (Швајцарија), Фриеденскрајс Хале (Германија), Мировен Корпус
(САД) и други организации во рамките на Еразмус плус размените. Од декември 2017
организацијата веќе има добри услови, уредени канцеларии кои нудаат услови за оддржување на
обуки, изложби, филмски проекции и друг вид неформални средби.
Продолжуваме со соработка со партнери: Children Foundation Pestalozzi, USAID, UNDP,
Friedenskreiss Halle, МЕД, SWG, EURONATUR, CIVICA MOBILITAS, ОПШТИНИТЕ, UEJL, ДУТ, УКИМ,
како и многу индивиди кои се идентификувале со вредностите на организацијата ЦЕД.
Во мое име, и во името на членовите на организацијата му се заблагодарувам на секој кој на било
кој начин има придонесено за реализирање на нашите активности во 2017, како и промоција на
позитивните вредности кои ние со години ги негуваме во ЦЕД.
Со почит,
Метин Муареми
-Извршен Директор-

Голема благодарност до нашите поддржувачи

МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА
УСАИД, ОПШТИНСКИ СТРАТЕГИИ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
МАКЕДОНСКО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО
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ДЕТСКА ФОНДАЦИЈА ПЕСТАЛОЦИ
ФРИЕДЕНСКРЕИСТ ХАЛЕ, ГЕРМАНИЈА
УНДП МАКЕДОНИЈА
КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Имајќи ја во предвид својата мисија, ЦЕД се залага кон инвестирање во развојот на
младите преку неформално образование, младинска работа и волонтерство, со цел тие да
се поттикнат за креативни иницијативи и соработка помеѓу националностите кои живеат
во регионот. ЦЕД верува дека младите имаат знаења, вештини и ставови и превземаат
иницијативи за градење на здрава и развиена средина и соживот помеѓу сите негови
граѓани.
Организацијата ги има идентификувано четирите стратешки правци за дејствување и тоа:
едукација и интеркултурно учење, екологија, културен развој и институционален
развој. Додека за нивно реализирање се заснова на трите вредности како: Соработка,
Едукација и Еднаквост.

Младинска размена во Троген, Швајцарија
ЦЕД беше координатор на младинската размена во детското село Песталоци во Швајцарија во
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Јануари 2017 год. на која учествуваа 40 Млади од Македонија

Пренесување на знаењата назад во Македонија
По успешната размена во Троген, 40 деца од Македонија поделени во 9 групи продолжуваат да ги
шират своите знаења, вештини и искуство преку следење на работилниците.
Децата и младите, во дијалог со своите врсници, се занимаваат со намери, механизми и последици
од предрасудите, стереотипите, исклучувањето, моќта и насилството.

Трансфер на знаења од "emPower" студии
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Поранешниот emPower студент, Владимир Ѓорѓевски, во моментов проект менаџер во ЦЕД,
започна со реализација на креативни работилници со училишната организација на О.У. "Кирил
Пејчиновиќ", Теарце како "трансфер на знаење" на неговите "emPower" студии во Детската
фондација "Песталоци", Швајцарија. Во текот на работилниците, учениците ќе имаат можност да
ги подобрат своите знаења, вештини и ставови на многу важни теми за здрав развој на младите,
како што се: Тимска работа и лидерство, интеркултурна комуникација, креативно разрешување
конфликти, младински активизам... Преку неформално образованието, искуственото учење и

пристап централно ориентиран кон децата.

Нов проект на ЦЕД со ФОРУМ ЦРСД
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Овој проект, кој Центарот за образование и развој- ЦЕД го спроведува, е во партнерство со Форум
- Центарот за стратешки истражувања и документација, со финансиска помош од Програмата за
поддршка на граѓанските здруженија "Civica Mobilitas, 2014-2018".

Обука за кариерно советување
ЦЕД имплементираше 4-дневна обука за "Кариерно советување " на Државниот Универзитет во
Тетово, со поддршка на УНДП и управувани од страна на Центарот за едукација и развој-ЦЕД. Во
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рамките на обуката студентите можат да се запознаат теми како што личен развој, комуникациски
вештини, лидерство и тимска работа, стекнување вештини за вработување и соодветни на работното
место.

"Заедно За Почиста Средина"
Десет години по ред ЦЕД традиционално, по повод Денот на Екологијата, 21 март 2017 ја
имплементираше активноста "ЧИСТА СРЕДИНА- ЗДРАВА ИДНИНА".
Активноста се реализираше во соработка со волoнтерите на Мировен Корпус, ОУ “Кирил
Пејчиновиќ”, Теарце, О.У “Исмаил Ќемали”, Нераште и ОУ “Еќрем Чабеј”-Слатино.
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Органски училишни градини и обуки за органско производство
Проектот “Органски училишни градини и обуки за органско производство” се имплементираше во
повеќе Основни Училишта како дел од проектот за одржлива употеба на ресурсите на Шара. "
имплементиран од ДобраЗемја со поддршка на Македонско еколошко друштво.
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"Важноста на планинарските патеки за развој на руралниот
еко туризам на Шар Планина"
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Во рамките на проектот: "Заштита на Биолошка разновидност и управување со природните
ресурси на Шар Планина" се реализираше трибина на тема "Важноста на планинарските патеки за
развој на руралниот еко туризам на Шар Планина" во организација на платформата "Пријателите
на Шара" која платформа е формирана од неколку организации: Македонско Еколошко Друштво,
ИРЗ Тетово, ПК Љуботен и ЦЕД Теарце

4 дневна обука во Скопје
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ЦЕД реализираше 4 дневна обука за Кариерно советување која се одржи на Екномскиот Факултет
во Скопје. Обуката беше организирана од ЦЕД и Summer Work & Travel Alumni Macedonia со
поддршка на UNDP.

Кампања и консултации во Боговиње
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ЦЕД во рамките на проектот "Подобрување на учеството на жените во процесите на донесување
на одлуки на локално ниво", организираше информативна кампања - консултации со жителите на
општина Боговиње. Во рамките на проектот се реализира теренски посети на куќите од некои
жени активисти, кои дадоа директни предлози за општински проекти во иднина

7ми традиционален регионален турнир во шах
Се реализира седмиот традиционален регионален турнир во шах под покровителство на Центар за
едукација и развој-ЦЕД во соработка со Шаховскиот клуб ,,БЛИНИ ПАРК,,.
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Прошетка во природа со волонтери и млади активисти на
ЦЕД
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„Предизвиците за заштита на природата на Шар Планина во
идното предложено прекугранично заштитено подрачје
„Шара/Sharri/Кораб “
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Платформата „Пријателите на Шара“ ја реализираше еднодневна конференција којашто ќе се
одржи во хотел „Скардус “, Попова Шапка со наслов „Предизвиците за заштита на природата на
Шар Планина во идното предложено прекугранично заштитено подрачје „Шара/Sharri/Кораб “

Биодиверзитетот и оддржливиот туризам
По повод меѓународниот ден на Биодиверситетот во ресторантот Шари-Лисец се оддржа
конференција под наслов Биодиверзитетот и оддржливиот туризам. На овој настан освен разните
18

презентации учествуваа и креативни ученици од ОУ “Исмаил Ќемали”-Нераште, “БратсвоМиѓени”(Тетово) како и “Наим Фрашери”(Тетово), од кои се избраа најкреативни слики. Овие
низа настани се реализираат во соработка со МЕД, поддржано од канцеларијата на УН како и
Министерствотот за животна средина на РМ.

Светски ден на животна средина
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Канцеларијата на UN Environment во Скопје во соработка со Македонско еколошко друштво и
Центарот за едукација и развој го одбележи Светскиот ден на животната средина - 05 Јуни со низа
активности во Тетово и Скопје.
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Младинскиот форум ЕУ-Западен Балкан
Владимир Ѓорѓевски, проект менаџер на ЦЕД, учествуваше на Младинскиот форум ЕУ-Западен
Балкан како новинар на работната група за претприемништво. Поврзан младински младински
форум за ЕУ и Западен Балкан се одржа на 11 и 12 јули 2017 година во Трст на маргините на
самитот на Западен Балкан. Форумот претставува единствена платформа за размена и дијалог, во
која учествуваат 130 млади луѓе, младински организации, академици и носители на одлуки од
Западен Баланс и земјите-членки на ЕУ за да дискутираат за заедничките предизвици и да работат
на изнаоѓање заеднички решенија.
Mладинскиot форум за ЕУ и Западен Балкан се одржа на 11 и 12 јули 2017 година во Трст на
маргините на самитот на Западен Балкан. Форумот претставува единствена платформа за размена
и дијалог, во која учествуваат 130 млади луѓе, младински организации, академици и носители на
одлуки од Западен Баланс и земјите-членки на ЕУ за да дискутираат за заедничките предизвици и
да работат на изнаоѓање заеднички решенија.
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Летен камп во Троген Швајцарија
ЦЕД со 40 млади од Македонија учествуваше на летниот камп што се организираше во Троген
швајцарија заедно со уште 120 други млади од Молдавија, Украина и Србија
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Размена во Турција
Тим на ЦЕД учестуваше на Еразмус+ младинска размена "Од Имиграција до Интеграција" што се
одржа во Адана, Турција

Фудбалски Турнир во Теарце
Тим на ЦЕД учестуваше на фудбалски турнир во Теарце
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Подготвителен семинар на "welt-wärts" програмата

ЦЕД го организираше подготвителниот семинар на програмата "welt-wärts" за волонтери од 9 до
14 август 2017 година во Попова Шапка, Тетово, Македонија, заедно со Фриденскреис Хале Германија, финансиран од програмата Weltwärts.
Целта на семинарот беше да се подобри подготовката на волонтерите за предизвикот на
едногодишна доброволна служба во Германија како интеркултурно искуство.
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ЦЕД по трети пат матична организација на германските
волонтери
Три години по ред, во период од 3 недели, ЦЕД официално беше матична организација за учење
на албанскиот и македонскиот јазик за германските волонтери кои ќе служаат во Македонија,
испратени преку германската организација Friedenskreis.
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Обука за граѓанските организации од Источниот и
Југоисточниот плански регион
Обука за граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион основани во
рамките на проектот "Мрежа и застапување на локалните заедници во РМ", финансиран од
програмата CIVICA Mobilitas
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Обука за алатките на односи со јавноста
Обука за алатките на односи со јавноста и комуникација со новинари, локалната самоуправа,
примери за добивање на информации од јавен карактер.
Обуката ја одржа искусниот новинар, Зоран Иванов од центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија.
Обуката ја следеа 25 граѓански активисти од ЦЕД и Дрита АГВ, Гостивар.
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Ден на гравот по 8ми пат
ЦЕД по осми пат традиционално го организираат настанот ДЕН НА ГРАВОТ. Во културниот
дел освен КУД Кирил Пејчиновиќ-Теарце, учествуваа ОУ Исмаил Ќемали-Нераште, ОУ Кирил
Пејчиновиќ-Теарце, ОУ Еќрем Чабеј-Слатино, Малите Пчелички од ОУ Братство МиѓениТетово како и Учениците од Симче Настовски Вратница. Настанот беше збогатен со изложба
од страна на Етно Музеот во Џепшите како и Музеот во село Нераште.
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Биди пријател преку фудбал
ЦЕД, една од илјадниците партнери на Движењето на Луѓето на Футбалот #FootballPeople
инспириран од повеќе од 100.000 луѓе, учествува на Неделата на фудбалот што ќе се одржи од 5 до
19 октомври 2017 година.
Во рамките на оваа мрежа, на 12.10.2017 година се одржа Активноста "Биди пријател преку
фудбал".
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Обука за кариерно советување

ЦЕД со финансиска поддршка од Regional Rural Development Standing Working Group, во склоп на
проектот “Рурален развој преку интегрирано управување со шумските и водните ресурси во
Југоисточна Европа започна со имплементација на дводневната обука за првата група за Кариерно
советување.
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Креативни работилници со деца
Германските волунтери Луис и Ноах ангажирани во ЦЕД во соработка со училиштето на Теарце
реализираат креативни работилници по повод новогодишните празници.

ЦЕД на семинар за претприемништво во Данска
ЦЕД зеде учество на семинарот за остварување нови контакти: "Претприемништво- Пловење до
успехот" организиран од Интерколеџ, Данска заедно со 45 мотивирани проектни менаџери и
младински работници искусни во полето на социјално претприемништво кои работеа на нови
проектни концепти и многу од нив ќе бидат аплицирани во Еразмус+ проекти. Беше интензивна и
многу продуктивна недела од која произлегоа одлични идни партнерства.

31

Состанок со Министерот за Локална самоуправа и Извршниот
Директор на Мировниот Корпус
Состанок со Министерот за Локална самоуправа г-дин Сухејл Фазлиу и Извршниот Директор на
Мировниот Корпус за Македонија г-дин Марк Ханафин, во рамките на досегашната соработка за
прифаќање на американски волунтери во ЦЕД и пошироко.
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Обуки за поддигање на капацитетите на младите на пазарот
на трудот
ЦЕД со финансиска поддршка од Германското здружение за меѓународна соработка (GiZ –
Macedonia), организира циклус на обуки за млади од 16 – 30 години. Обуката има за цел
поддигнување на капацитетите на младите за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот.
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ФИНАНСИИ & АДМИНИСТРАЦИЈА
Баланс на приходи и расходи – Центар за едукација и развој – 2017 година
МКД
Состојба на 01.01.2016

91.858,00

ПРИХОДИ
Наменски донации

2.561.238,00

Пренос на средства од други сметки
Вкупно приходи

1.964.015,00

РАСХОДИ
ПЛАТИ (Хонорари)

745.053,00

Патни трошоци

52.160,00

Храна и освежување за учесници на обуки

175.285,00

Материјали за обуки

1.104.481,00

Телефон и интернет

81.842,00

Други трошоци за оддржување

25.784,00

Вкупно расходи

1.964.015,00
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