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НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 година 

 

Здружението за образовно истражувачки развој ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е граѓанска 

организација основана во Октомври 2018 година согласно Законот за здруженија и 

фондации со основна цел за промовирање и развој на европските вредности преку 

организирање и реализација на истражувачки и едукативни проекти од областа на 

европските вредности, меѓуетничките односи, човекови права, пазарот на капитал, 

медиуми и комуникации и други соодветни активности, како семинари, конгреси, тренинзи, 

обуки и сл. 

Мисија 

Мисија на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е да открие и одговори на секоја потреба и ситуација во 
општеството преку создавање на институционална промена, подобро граѓанско 
образование, да потикне граѓански активизам при тоа нудејќи простор за доживотно 
учење, простор за личен и социјален развој. 

Визија 

Визија на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е да ги сплоти младите луѓе во партнерство со 
возрасните активно да учествуваат во социјалните процеси, да превземат лична 
одговорност за моменталната состојба и секако преку личен раст и развој да придонесат 
за креирање на подобро општество. 

Цел 

Цел на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е промоција и развој на европски вредности и стандарди, 
развој и развивање на меѓуетничка толеранција и еднаквост, подигнување на свеста на 
граѓаните во остварување на нивните човекови права, развој и подобрување на 
економската соработка со земјите од Европската Унија, развој и промовирање на проекти 
од сферата на медиумите и комуникациите, други цели со кои ќе се придонесе за 
градење на позитивно јавно мислење во врска со остварувањето на ЕУ аспирациите во 
Северна Македонија. 

Основни начела на делување 

Основни начела на делување на здружението се засноваат на независност, јавност, 
транспарентност, непрофитност, непартиско делување и иницијативи во јавниот живот. 
Решенијата во статутот се во согласност со решенијата предвидени во Законот за 
здруженија и фондации. 

Делување 

Доминантно ниво на делување на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во статутот, стратегиите и други 
референтни документи е дефинирано како национално. 
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Стратешки приоритети во 2020 година 

1. Зајакнат и консолидиран граѓански сектор 

2. Учество во создавање услови за развој на заедниците 

3. Зајакнување на младинско учество и активизам 

Во 2020 година, Здружението за образовно истражувачки развој  обезбеди: 

- Едукација на население, консултации и совети на граѓани ( младо и возрасно 

население) поврзани со финансиска писменост, запознавање на пазар на капитал, 

ефикасно финансиско работење на средношколци, студенти, младинци и возрасно 

население; едукации за воспитно образовен кадар (основи на дигитална 

писменост) за работа при он-лајн настава, едукации на тема комуникациски 

вештини, зајакнување на самодоверба. 

- Менторска поддршка која опфати обуки, консултации и совети за сектор финансии, 

одржлива комуникациска писменост, дигитална писменост во општеството. 

- Поддршка преку јавни портали, гласила и медиуми за развој на граѓанскиот сектор 

и решавање на проблемите ( локални ) во заедниците. 

- Учество и логистичка поддршка на настани од уметност и култура кои се оддржаа 

во Скопје, организирани од други организации. 

 
Во 2020, Здружението за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ги 

спроведуваше следните проекти и активности: 

Проект: ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ 2020 
Партнери во проектот: ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ СКОПЈЕ 
Целна група:  
Категорија 1 - Средношколци, студенти и младинци до 29 години 
Категорија 2 - Возрасно население од приватен и јавен сектор во РСМ 
Опис на активноста: Креирани предавања на тема финансии според водичот за лични 
финансии “Паметно управување со парите” на НРБМ 
Содржина на обуките: Запознавање во областа на лични финансии, запознавање со 
личен паричен тек и различни финансиски инструменти на пазарот на капитал. Јакнење 
на капацитетите на младите и семејствата од аспект на лични/семејни финансии. 
Вмрежување. Анкета спроведена кај сите учесници. 
Цел на обуките: Подобрување на квалитетот на животот преку ипмлементирање на 
знаења од пазарот на капитал ( лични, семејни финансии) и зајакнување на капацитетите 
на граѓаните преку креирање на финансика слобода. 
Постигнат резултат: Зајакнат капацитет на знаења на тема лични финансии и 
управување со личен паричен тек кај младо и возрасно население, на тема краткорочно, 
среднорочно и долгорочно планирање на сопствените финансиски средства односно 
мудро управување со лични финансии. 
Вкупен буџет на проектот: Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот 
беше реализиран бесплатно. Дигитална комуникациска алатка ( Microsoft Teams for NGO) 
добивме преку препорака на МЕТАМОРФОЗИС. Сите предавања беа бесплатни од 
страна на овластен предавач од ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ Скопје. 
Проект: ЕМПАТИЈА ПОМЕЃУ МЕДИЦИНСКИОТ КАДАР И ПАЦИЕНТИТЕ ВО 
ГИНЕКОЛОГИЈА  
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Партнери во проектот: ЕВРОПСКИ ИСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, ПРАВО И 
ДИПЛОМАТИЈА - Скопје 
Целна група: Сестри, лекари и администрација во Клинички Центар Скопје 
ГИНЕКОЛОГИЈА 
Опис на активноста: Еднодневно предавање во времетраење од 2 часа на тема 
емпатија и одржливи комуникациски вештини помеѓу засегнатите страни. Спречување на 
ризици во комуникација и управување, како и превенција на ризици од комуникациска 
природа на кои се изложени вработените во Гинекологија но и пациентите како крајни 
корисници на услуги при посета на Гинекологија, Клинички Центар Скопје.  
Содржина на обуките: Советување на медицинскиот персонал преку интерактивно 
предавање со пружена бесплатна поддршка ( по потреба) за вработените во КЦ Скопје 
кои се соочуваат со проблеми од комуникациска природа. Содржината на предавањето 
даде поддршка и помош при моменти на дискомуникација и недоволна взаемна емпатија 
на персоналот, лекари и пациенти. 
Цел на обуката: Зајакнување на капацитетите на медицинскиот персонал, лекари и 
пациенти помеѓу себе на локално ниво. Подобрување на организациски структури кои ја 
уредуваат внатрешната структура на Гинекологија спрема и за обврските кои ги имаат кон 
граѓаните а се однесуваат на развивање квалитетна емпатија и одржливи комуникациски 
вештини. Нивна поддршка во обезбедувањето на целосна комуникациска усогласеност со 
обврските кои произлегуваат од законите на РСМ.  
Постигнат резултат: Зајакнат и подобрен капацитет кај персоналот, лекарите и 
пациентите преку едукација на тема емпатија и комуникација.  
Вкупен буџет на проектот: Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот 
беше реализиран бесплатно за учесниците. Сите трошоци беа одделени од сопствени 
средства на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. 
 

Здружението за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје и Црвен Крст на 
Град Скопје Општинска Организација Центар 2020 година реализираа меморандум за 
соработка во кој што се договорија да ги штитат заедничките цели и интереси во сферите 
на своето работење се со цел за подобрување на граѓанскиот сектор во сферата на 
неформално образование. За таа цел го креиравме и изработивме следниов проект: 
 
Проект: МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 КРИЗА И ГЛОБАЛНА 
ПАНДЕМИЈА  
Партнер во проектот: Црвен Крст на Град Скопје, Општинска Организација Центар 
Целна група: Младите волонтери на Црвен Крст ОО Центар и ОО Кисела Вода  
Опис на активноста: Интерактивно предавање со времетраење од 3 часа.  
Содржина на обуката: Промоција на ментално здравје, пренесување на  позитивни 
практики на сите ранливи категории на граѓани како и лица во самоизолација со кои што 
работат младите волонтерите на Црвен Крст Скопје. Развивање на емпатија и сочувство. 
Дефиниција и суштина на менталното здравје. Од што се состои нашето ментално 
здравје и каков е неговиот квалитет!? Фактор ризик за менталнотот здравје. Влијанието на 
менталното здравје со однесувањето. Запознавање со чувство на анксиозност, 
покажување загриженост, нервоза или вознемиреност за нешто со неизвесен исход. 
Депресија. Запознавање со Серотонин-хормонот на среќа кој го регулира нашето 
расположение, апетит и биолошки часовник. Запознавање со Кортизол-хормонот на 
стресот. Стресот како главен фактор во услови на пандемија. Добро владеење со емоции 
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на страв, тага и сочувство. Губење на чувство на припаѓање. Хуманоста во Ковид-19 
криза. Решение, сонце, светлина нова надеж. 
Цел на обуката: Зголемување на позитивното влијание и надминување, прилагодување 
на новонастанатата ментална состојба кај младите волонтери на Црвен Крст кои работат 
со граѓаните од ранливи категории. граѓаните предизвикана од глобалната пандемија и 
Ковид-19 криза.  
Постигнат резултат: Зајакнато знаење на тема ментална хигиена во услови на Кови-19 
кај младите волонтери на Црвен Крст 
Вкупен буџет на проектот: 
Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот беше реализиран бесплатно. 
Дигитална комуникациска алатка ( Microsoft Teams for NGO) добивме преку препорака на 
МЕТАМОРФОЗИС. Предавањето беше реализирано бесплатно од страна на предавачите 
и организиторите. 
 

 

Здружението за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје и  

Училиштето за англиски јазик Pegasus ELS Тетово во месец Јануари 2020 година 
реализираа меморандум за соработка во кој што се договорија да ги штитат заедничките 
цели и интереси во сферите на своето работење се со цел за подобрување на 
граѓанскиот сектор во сферата на неформално образование. За таа цел го креиравме и 
изработивме следниов проект: 

 

Проект: ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ ЗА ВОСПИТНО ОБРАЗОВЕН КАДАР 
2020 
Партнер во проектот: ПЕГАСУС ЕЛС Тетово  

Целна група: Воспитно образовен кадар во средните и основните училишта во РСМ 

Опис на активноста: Организирана е серија од онлајн тематски обуки посветени на 
развојни предизвици идентификувани во процесите на анализа, од кои најголем дел е 
насочување кон дигитализација и иновации во работењето на воспитно образовниот 
кадар.   

Усвојување методологија; воведување на иновативна програма во образованието според 
препораките на големото кралство на Велика Британија; дефинирање на заедничките 
стандарди за процена на резултатите од формалното и неформалното образование; 
Креирање на нов модел во образованието преку усвојување на Модули за практикување 
на он-лајн настава; тренинзи и работилници (подготовка и дистрибуција); Мониторинг на 
можности при користење на дигитални вештини на воспитно образовниот кадар; 
Подготовка и испорака на интерактивни и корисни визуелни презентации и податоци за 
работа со бесплатни он-лајн алатки.  

Користени модули: 
МОДУЛ 1 – Вештини за дигитална основа 
МОДУЛ 2 – Онлајн комуникација  
МОДУЛ 3 – Дополнителни вештини за професионална онлајн комуникација  
МОДУЛ 4 – Справување со информации и содржини 
МОДУЛ 5 – Онлајн трансакции  
МОДУЛ 6 – Edmodo 
МОДУЛ 7 –  Kahoot 
МОДУЛ 8 – Zoom 
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MОДУЛ 9 – Microsoft Teams 
MОДУЛ 10 – Практични вежби 
МОДУЛ 11 – БЛОГИРАЊЕ ВО УЧИЛНИЦА 
МОДУЛ 12 – СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ ВО НАСТАВАТА  
 
Постигнат резултат: Подобрени капацитетите на 20 учесници воспитно образовни 
работници во основно и средно образование кои работат во училишта на територија 
Тетово, Штип, Кочани, Струмица и Скопје. 
Буџет: 30.000 денари 
 

Проект: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ 2020 
Партнери во проектот: Битола Њуз – Битола  и ПУБЛИЦИТЕТ МК – Охрид 
Целна група: Средношколци, студенти и младинци до 29 години  
Опис на активноста: Статии во времетраење од 6 месеци на тема комуникациски 
вештини за подигнување на комуникациската писменост кај населението во регионот на 
Битола и Охрид. 
Содржина на обуките: Неделни објави на тема вербална, невербална, писмена, 
телефонска комуникација. Лична евалуација. 
Цел на обуката: Зајакнување и поддршка на граѓанскиот сектор за развивање на 
комуникациска писменост на капацитетите  
Постигнат резултат: Зајакната комуникациска стратегија кај младо население кое живее, 
учи и работи на територија на Битола и Охрид. 
Вкупен буџет на проектот: 
Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот беше реализиран бесплатно од 
страна на организаторите и партнерите на проектот. 

 

Име на проектот: САМОДОВЕРБА 2020 
Партнери во проектот: Битола Њуз – Битола   
Период на спроведување: 4 месеци  
Целна група: Средношколци, студенти и младинци до 29 години во регионот Битола и 
Охрид  
Опис на активноста: Циклус на статии за поттикнување на позитивно влијание за 
креирање на подобра самодоверба кај населението во РС Македонија. 
Постигнат резултат: Зајакнат позитивизам преку креирана здрава самодоверба. Како 
активни чинители во општеството веруваме дека креиравме здрава самодоверба и 
позитивна енергија кај сите граѓани читатели на овие два портали. 
Буџет: Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот беше реализиран 
бесплатно од страна на организаторите и партнерите на проектот. 

 

 


