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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.
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.
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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

ДЕТСКА ФОНДАЦИЈА ПЕСТАЛОЦИ
ФРИЕДЕНСКРЕИСТ ХАЛЕ, ГЕРМАНИЈА
УНДП МАКЕДОНИЈА
КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА
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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.

Обуки за меки вештини во ЦЕД- “GET INVOLVED”
ЦЕД реализираше низа на обуки за комуникациски вештини, групна работа, лидерство, кариерно
советување, претприемништво и креативно решавање на конфликти. Обуките се со финансиска
поддршка од Германското здружение за меѓународна соработка (GiZ – Macedonia).
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Посета во ЦЕД
Посета на канцеларијата на CED од страна на г. Јакоб Доче, висок претставник на ГИЗ (Германија)
за Југоисточна Европа, г. Бенџамин Мор, лидер на тимот во канцеларијата на ГИЗ Скопје, г-ѓа.
Аника Палацо, Советник за рурален развој и г-дин. Дамјан Сурлевски, координатор за рурален
развој на SWG. Во рамките на состанокот беше разговарано за состојбата на младите луѓе во
руралните средини, можностите за нивно вработување и заеднички точки помеѓу ЦЕД и овие
организации.
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2 ЕВС волонтери во ЦЕД

Во период февруари и март, два волонтери од Турција, Cansu Duman и Resul Dagdelen беа
ангажирани во ЦЕД.
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ЦЕД партнер на "Start In" проектот во Ашбурн, Ирска
Главен дел од проектот "Start In " беше тренинг курсот кој ги собра младинските работници од 8
земји, од 01 до 09 февруари во Ашбурн, Ирска. Учесниците престојуваа во хотелот Пило во Ашбурн
и ги реализираа активностите во Ашбурн и Даблин. За време на обуката, младинските работници
ги развија своите капацитети за работа со млади луѓе со мигратско и бегалско потекло.
9

Искуствениот приод се користеше во текот на сите активности на обуката, како најсоодветен
пристап и методологија што младинските работници можат да ги користат за опремување и
зајакнување на младите мигранти и бегалци не само за подобра социјална вклученост, туку и за
сите аспекти на социјалната интеракција во нова средина.

Зимски Олимписки Игри
Со иницијатива од Германските и Волонтерите од Мировен Корпус кои дејствуваат во ЦЕД се
оддржија активности по повод почетокот на Зимските Олимписки Игри 2018.
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Работилници на ЕВС волонтерите Ресут и Џансу
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ЕВС волонтерите од Турција Ресут и Џансу реализираа повеќе креативни работилници со ученици
од О.У. “Кирил Пејчиновиќ”. Во О.У. “Еќрем Чабеј”-Слатино учениците со поддршка на
волунтерите подготвуваат Еко Логоа кои беа претствени на 21 март.

Игри за интелигенција
12

Волонтерите Cansu и Resul, кои работат во ЦЕД во рамките на EBC програмите во соработка
со училиштето Теарце, го реализираа турнирот за развивање на интелегенцијата
"Пријателство". Воедно учениците имаа можност да играат разни игри кои беа донирани во
училиштето во Теарце од страна на здружението "SITODED" (Турција).

Ден на Екологија 21ви Март
13

Единаесет години по ред ЦЕД традиционално, по повод Денот на Екологијата, 21 март 2018ја
имплементира активноста "ЧИСТА СРЕДИНА- ЗДРАВА ИДНИНА". Активноста се реализира во
соработка со волoнтерите на Мировен Корпус, ОУ “Кирил Пејчиновиќ”, Теарце, О.У “Исмаил
Ќемали”, Нераште и ОУ “Еќрем Чабеј”-Слатино. "Заедно За Почиста Средина"

Трибина во Општина Јагуновце
14

Трибина со претставници на Месните Заедници, граѓанските организации и претставници на
институциите на регионот Општина Јегуновци во рамките на проектот "Шар Планина Наш
Заеднички Природен Дом " поддржана од ИПА2 - Механизам за граѓански организации ", и
имплементиран од Центарот за Едукација и Развој (ЦЕД) во соработка Платформата
"Пријатели на Шара". #IPA2CSO

Трибина во Општина Теарце
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Трибина со претставници на Месните Заедници, граѓанските организации и претставници на
институциите на регионот на Општина Теарце во рамките на проектот "Шар Планина Наш
Заеднички Природен Дом " поддржана од ИПА2 - Механизам за граѓански организации ", и
имплементиран од Центарот за Едукација и Развој (ЦЕД) во соработка Платформата
"Пријатели на Шара". #IPA2CSO

16

Трибина во Општина Тетово

Трибина со претставници на Месните Заедници, граѓанските организации и претставници на
институциите на регионот Општина Тетово во рамките на проектот "Шар Планина Наш
Заеднички Природен Дом " поддржана од ИПА2 - Механизам за граѓански организации ", и
имплементиран од Центарот за Едукација и Развој (ЦЕД) во соработка Платформата
"Пријатели
на
Шара".
#IPA2CSO
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Акција за собирање на отпадоци
Rotary клуб од Тетово, поддржан од организациите “LOJA”, “EcoGuerilla”, “CED”, “Ta Shpëtojmë
Kodrën e Diellit”, “Lëvizja Nëna dhe Femija”, “BLOOM.YOUTH”, “UNSHMT” реализираа акција за
собирање на отпадоци низ многу делови од Тетово со цел подигнување на свеста на граѓаните и
заедницата во почиста животна средина.
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Завршна конференција во рамките на проектот "Шара - Наш
заеднички природен дом"
Завршна конференција во рамките на проектот "Шара - Наш заеднички природен дом" на која
учествуваа над 80 членови на локалните заедници, активисти, претставници на разни
здруженија кои дејствуваат во Полошки. На конференцијата беше потпишана заедничка визија
за Шар Планината и беше формиран прекуграничниот советодавно тело за Шар-Кораб и
Кориник.
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“We BlogIN for involvement”
Обука на тема “Имплементирање на нови наставни методи - ИТ технологијата како најдобра
алатка за успешни резултати " во рамките на проектот “We BlogIN for involvement” поддржан од
Европска Унија ИПА Програмата за поддршка на граѓанско опшество и медиуми 2014.
Предавач: Сатки Исмаили, Директор во ОУ Кирил И Методиј, Тетово
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Тим билдинг тренинг за биро за метереологија
Центар за едукација и развој во соработка со Арсими Компани, организираат првиот циклус на
обуки, за личен развој и тимска работа, за вработените во Биро за Метрологија.
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Еразмус+ младинска размена "(Self) employment”
Во периодот од 08.06 до 16.06.2018 година, ЦЕД спроведe младинска размена на Еразмус + за
"самовработување" со учесници од Германија, Шпанија, Грција, Албанија, Италија и Македонија.
Во овој период, учесниците ќе научат и споделуваат различни методи за наоѓање на работа и / или
самовработување, посета на успешни компании, тестирање на нивните бизнис планови и планирање
на идните проекти за (само) вработување. Проектот е поддржан од Германската национална
агенција за млади и мобилност и организацијата Лаки Панч од Германија

22

Еразмус+ младинска размена "Tвоите зборови се погласни преку
театар и музика”
Во периодот од 16 до 23 јуни, CED ја спроведе младинската размена Еразмус + "Твоите зборови се
погласни преку театарот и музиката" со млади луѓе од Шведска, Велика Британија, Турција,
Франција, Бугарија, Германија и Македонија. Проектот ја донесе младата популација на слободна
уметничка средина во обид да ги научат основите на театарот, музиката и пантомимата. Младите
беа упатени и раководени во духот на европското семејство, соживотот, толеранцијата и
мултикултурализмот. Овој проект ги зголеми не само знаењата на учесниците за уметноста, туку
исто така им помогна да комуницираат и да соработуваат со луѓе од различно потекло и да се изразат
универзално. Од друга страна, пак, обезбеди нов почеток и нова платформа за слични активности
низ Европа со кои младите ќе ги зголемат своите уметнички интеракции, ќе ги надминат културните
разлики и ќе ги поттикнат да размислуваат поинаку, како појдовна точка за да го направат светот
подобар место.
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Изложба и промоција на филм
Центарот за едукација и развој - ЦЕД во рамките на летната програма ја организираше
промоцијата на документарниот филм “ CED - A place for all” од Лиридон Асани, како и изложба
на слики подготвена од ученици и под водство на волонтери кои работат во организацијата
CED.
Во документарецот се презентираат волонтерите и можностите кои организацијата ги нуди,
додека изложбата е насловена како "Историја на рацете" под водство на волунтерката Ајсун
Чече.
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Турнир во шах
Шаховскиот клуб “Блини Парк” со поддршка на Општина Теарце и Центар за едукација и
развој(ЦЕД) го реализираат традиционалниот турнир во Шах.
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Светска климатска симулација
Волонтерите во ЦЕД организираа "Светска климатска симулација" на 14 август 2018 година. Тоа е
вистинска игра што учесниците делуваа како делегат во Обединетите нации. Тие симулираа COP21
Париски договор и сега имаат основни познавања за климатските промени и светската политика.
Тие учествуваа не само во симулацијата, туку и во неколку работилници и презентации, а имаше и
многу забава. Настанот се одржа во Лоја заедницата соба и ЦЕД соработуваше со многу институции
во Тетово и Скопје. Само некои од нив се ПЦ "Лоја", "Волонтерски центар Скопје", "Демократска
лабораторија", "Американско катче", "Еко герила", Планинскиот клуб ПКЉјуботен, "Женски
форум".
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Нов волонтер од Friedenskreis Halle
Од септември 2018, беше ангажирана Ronja Ringleben од Хамбург Германија. Оваа соработка со
Германската организација Friedenskreis продолжува од 2011 година, а досега ангажирани беа 7
волунтери во период од по 1 година. #FriedenskreisHalle
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Ден на Гравот 2018
Група од 15 млади од Грција и Претставничката на Фондацијата Friedrich Eber од Германија
учествуваат во Манифестацијата "Ден на Гравот". Воедно ова е прва иницијатива за соработка на
овие Балкански држави, додека ЦЕД во иднина ке биде како добар пример за идни соработки во
полето на интеркултурното учење. Оваа година како дел од манифестацијата се одржа дебатата за
перспективите на младите во руралните средини и Open Air фестивал.
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Ка2 проект “Едукација за Ремигранти”
ЦЕД во соработка со 6 различни европски организации од ЕУ започнуваат со имплементација
на две годишниот проект “Education 4 Emigrants” во рамките на Erasmus + K2, финансирано од
Европска Унија. Како главна цел на проектот е обезбедување на општа стратегија за да се
обезбеди еднаков пристап и можности за образование и вклучување на децата мигранти во
образовните процеси.
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За транспарентни и отчетни општини
ЦЕД го реализираше проектот “За транспаратни и отчетни Општини” поддржан од
“Транспаретност Македонија”
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Креативни работилници
Волoнтерите кои дејствуваат во организацијата ЦЕД започна со низа креативни работилници
со учениците од прво одделение во О.У “Кирил Пејчиновиќ”- Теарце.
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Младинска размена во Троген Швајцарија
40 млади од Македонија учествуваа на 14 дневна младинска размена во Фондацијата Песталоци
во Швајцарија.
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Еразмус+ непречена природа
11 преставници од различни универзитети од Турција, студенти од Тетовскиот универзитет,
волунтери од ЦЕД учествуваа во реализирањет на проектот во рамките на Еразмус + “Unimpeded
Nature”. Целта на овој проект е да се промовираат нови методи на работа со деца со спречки во
развој.
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Ти благодариме Конер
Последен состанок и збогување на волонтерот од Мировен Корпус Conner Anderson, кој за две
години беше ангажиран во ЦЕД. Како најзначајни проекти беа "Winter Olimpics, "Ден на
Еkологија, "Ден на Гравотг", "Summer Programme" итн.
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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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